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PRAWACANA
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya media bagi 
publikasi ilmiah khususnya di bidang kesastraan ini dapat terwujud. Jurnal Kajian Sastra ini kami 
namakan “Jentera”. Kata jentera mengandung arti (1) barang berupa lingkaran dan bersumbu, (2) 
roda-roda penggerak benda lain, (3) roda pemintal benang. Nama Jentera dipilih sebagai nama jur-
nal ini dengan mengambil esensi makna kata jentera, yakni penggerak. Diharapkan jurnal ini dapat 
berfungsi sebagai penggerak pengembangan ilmu bidang sastra dan penggerak kemajuan penulisan 
ilmiah bidang sastra.

Sebagai media publikasi ilmiah, Jurnal Kajian Sastra “Jentera” mengusung visi menjadi media pemba-
hasan ilmiah sastra yang teruji dan diacu kalangan ilmiah bidang sastra. Adapun misi jurnal ini ialah:
 (1) menjadi wadah komunikasi antara ahli/praktisi bidang sastra;
 (2) menjadi medium bagi karya ilmiah di bidang sastra; 
 (3) meningkatkan mutu tulisan ilmiah di bidang sastra;
 (4) meningkatkan jumlah penulis karya ilmiah berkualitas bidang sastra.

Cakupan jurnal Jentera ini adalah bidang keilmuan sastra, antara lain, sastra bandingan dan sosiologi 
sastra, baik sastra lama maupun sastra modern. Seperti halnya majalah ilmiah lain, jurnal Kajian Sastra 
“Jentera” ini mengacu pada standar publikasi ilmiah yang ditetapkan oleh LIPI.

Pada terbitan perdana ini, Dewan Editor Jurnal Kajian Ilmiah “Jentera” telah menelaah beberapa tu-
lisan ilmiah dan memilih tujuh tulisan artikel ilmiah yang diikat dengan tema penulisan, Perempuan 
dalam Sastra. Terbitan pertama jurnal ini terwujud dengan dukungan berbagai pihak, terutama De-
wan Editor, para ahli bidang sastra, serta para pemimpin di lingkungan Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Terbitan perdana ini telah diupayakan secara optimal. Namun, kami menyadari bahwa tidak ada yang 
sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, kami terbuka atas masukan dan tanggapan demi peningkatan 
jurnal ini.

Terima kasih.

       Jakarta, November 2011

      Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
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Seks Kontekstual
dalam Sastra Indonesia

Faruk
Universitas Gajah Mada 

ABSTRAK
 
Sastra Indonesia menampilkan sejumlah hal yang luar biasa dalam melukiskan adegan erotis 
tokoh-tokoh dalam cerita. Dalam beberapa tahun terakhir penggambaran  adegan seksual 
dalam karya sastra estetik lebih eksplisit dibandingkan sebelumnya. Fenomena yang menarik 
ialah penulis-penulis yang berani mengungkapkan adegan seksual dalam karya-karyanya, 
ialah para penulis perempuan. Pertanyaannya ialah seberapa jelas karya sastra menunjuk-
kan keunikan deskripsi dan definisi dalam pengungkapan kejadian erotis dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi penulisan. Tulisan ini mencoba memaparkan jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan tersebut.    

Kata Kunci: seks, sastra Indonesia, penulis perempuan, kontekstual

ABSTRACT

Indonesian literature displays some incredible things in describing erotic scene of characters 
in a story. For the last several years the courage in illustrating sexual scene is far more explicit 
compared to Indonesian literary works considered aesthetic before. The interesting pheno-
menon is that the authors who bravely illustrate the sexual scene in their works are women. 
The question is that how clear the literary works exhibit a uniqueness in the description and 
definition on the illustration of erotic event and what factors influencing the writings. This 
paper tries to provide some answers on that questions. 

Keywords : sex, Indonesian literature, woman author, contextual

A.  Pengantar
 Di Indonesia kontroversi mengenai gam-
baran tentang hal-hal yang erotis dalam karya 
seni, baik dalam karya sastra maupun dalam 
karya seni pada umumnya, sudah sering kali 
terjadi. Pada masa kolonial, saat sastra dan 
seni modern Indonesia pertama kali mun-
cul, terjadi polemik terselubung antara tokoh 
Balai Pustaka dan non-Balai Pustaka. Dalam 
Nota Rinkes, misalnya, disebut-sebut menge-
nai karya sastra yang merusak moral, yang 
harus dijauhi dan dipantangkan1.  Pada akhir 
masa kolonial, kemunculan Belenggu juga me-
nimbulkan kontroversi justru di kalangan sipil 

sendiri2.  Pada masa Orde Lama terjadi dis-
kusi panjang mengenai karya Motinggo Busye 
yang dianggap “pornografis” yang antara lain 
menghasilkan Keroncong Motinggo Subagio 
Sastrowardoyo. Selanjutnya, terjadi pula dis-
kusi antara Harry Aveling dan Goenawan Mo-
hamad sebagaimana yang tampak dalam Seks, 
Sastra, Kita (Mohamad, 1980). Beberapa tahun 
yang lalu terjadi heboh foto pornografis dan 
estetis yang terkait dengan Sophia Latjuba 
dan Nano Riantiarno. Pada waktu karya Ayu 
Utami, Saman, muncul untuk pertama kalinya 
terjadi pula kontroversi serupa. Akhir-akhir ini, 
di panggung hiburan terjadi heboh yang lebih 

1. Lihat, antara lain, Faruk (2002).
2. Polemik mengenai Belenggu ini dimuat di majalah Poedjangga Baroe (1940).
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besar, yang melibatkan Majelis Ulama Indone-
sia (MUI), suami presiden, para menteri, aktivis 
LSM, dan seniman, yaitu heboh “Goyang Inul”, 
sehingga membangkitkan kembali fatwa MUI 
mengenai pornografi dan pornoaksi yang bah-
kan beberapa waktu yang lalu diusulkan untuk 
dilegalisasikan oleh DPR/MPR3. 
 Dalam sejarah sastra Indonesia, sejak Ayu 
Utami, memang terjadi hal yang menakjubkan 
dalam persoalan gambaran adegan erotis. Ia 
menakjubkan bukan hanya keberaniannya un-
tuk jauh lebih terbuka dalam penggambaran 
adegan seks dibandingkan dengan karya sastra 
Indonesia sebelumnya yang digolongkan este-
tis, melainkan juga karena penulis yang mengi-
kuti kecenderungan demikian justru penulis 
wanita, seperti Dee dan Nova Riyanti Yusuf. 
Dalam menghadapi kecenderungan demikian, 
pertanyaan yang segera muncul adalah: (a) se-
jauh mana karya itu memperlihatkan kekhasan 
dalam penggambaran dan pemaknaan terha-
dap peristiwa dan penggambaran peristiwa e-
rotis; (b) kemungkinan faktor apa yang meme-
ngaruhi atau setidaknya memungkinkannya.
 Tulisan ini berusaha memberikan jawaban 
terhadap kedua pertanyaan itu. Akan tetapi, 
jawaban yang diberikannya hanya didasarkan 
pada kesan selintas dan tidak lengkap. Yang 
akan dijadikan dasar dari tulisan ini hanya 
karya tiga orang penulis wanita yang disebut-
kan di atas, yaitu Ayu Utami, Dee, dan Nova 
Riyanti Yusuf. Novel mutakhir yang lain tidak 
akan disentuh.

B.  Kewajaran: Fungsi Individual dan So-
sial Aktivitas Seksual

 Dalam Seks, Sastra, Kita, Mohamad (1980) 
melihat ada tiga pola sikap dari sastra Indo-
nesia terhadap persoalan seks dan cara peng-
gambaran seks. Pertama, karya yang berusaha 
mempersoalkan seks, tetapi tidak berani meng-
gambarkannya, karya yang dalam istilah Harry 
Aveling  memperlakukan persoalan seks itu se-
bagai “mawar berduri”. Kedua, karya yang 
mempersoalkan seks dan menggambarkannya 

dengan cara “meneriakkannya dengan keras-
keras”. Karya yang demikian itu yang mung-
kin digolongkan sebagai karya “pornogragis”, 
yang menggambarkan peristiwa erotis secara 
“berlebihan”. Ketiga, karya yang mempersoalan 
seks sebagai bagian dari kehidupan manusia 
yang wajar dan menggambarkannya secara 
wajar pula. Yang dijadikan Mohamad sebagai 
contoh dari karya demikian, antara lain cerpen 
Umar Kayam dan puisi Sitor Situmorang.
 Pengelompokan Mohamad itu tampak sa-
ngat meyakinkan dan tidak dapat diabaikan 
jika kita ingin memahami perkembangan per-
soalan dan penggambaran seks dalam sastra 
Indonesia, termasuk sastra Indonesia mutakhir 
yang ditulis oleh para penulis wanita di atas. 
Secara mudah dan sederhana segera saja kita 
dapat memasukkan ke dalam kategori yang 
kedua ,karya sastra yang dulu disebut sebagai 
“novel stensilan”, yang polanya masih dapat 
ditemukan hingga sekarang sebagaimana yang 
sering dijajakan di terminal atau stasiun atau 
bahkan dalam cerita bersambung di dalam 
beberapa tabloid atau juga karya yang ditulis 
di dalam internet, seperti “Petualangan Aries” 
yang beredar di sebuah milinglist seks remaja. 
Karya yang termasuk golongan pertama pun 
akan dapat dengan mudah diidentifikasi se-
bagaimana halnya karya yang termasuk dalam 
kategori yang ketiga.
 Namun, jika pengelompokan itu ditelaah 
dan coba dioperasionalisasikan secara ketat, 
persoalan yang segera muncul darinya adalah 
persoalan tolok ukur yang digunakan untuk 
menentukan gambaran yang disembunyikan, 
yang berlebihan, dan yang wajar mengenai hal 
atau peristiwa erotis yang bersangkutan. Apa-
bila, misalnya, yang dianggap sebagai gambar-
an yang wajar itu adalah yang alamiah, perta-
nyaannya adalah: adakah yang alamiah di dunia 
ini, bagaimana mengetahuinya, dan bagaimana 
pula cara mengatakannya? Teori semiotik4 dan 
teori post-strukturalis5 tentu akan menyangkal 
kemungkinan adanya hal yang alamiah terse-
but, termasuk dalam persoalan seks. Apabila 

3. Lihat, antara lain, Faruk dan Salam (2004).
4 Lihat, antara lain, Umberto Eco (1979).
5 Lihat, antara lain, Sarup (1993).
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yang dimaksudkan adalah proporsionalitas, 
yang harus mendapatkan perhatian adalah 
konteks tematik dan komposisional teks yang 
mengandungnya.
 Seks dan aktivitas seksual memang se-
suatu yang bersifat bawaan pada manusia, se-
suatu yang melekat pada fakta biologisnya. 
Sebagai bagian dari fakta biologis, seks bersi-
fat sangat individual. Namun, aktivitas seksual 
mengandung pula fungsi sosial yang sangat 
mendasar, yang dapat dikatakan bersifat nis-
caya. Pertama, hanya dengan melalui aktivitas 
seksual keberlangsungan kehidupan manusia 
sebagai kolektivitas dapat bertahan hidup: seks 
merupakan sebuah prakondisi bagi reproduksi 
umat manusia. Sehubungan dengan tuntutan 
reproduktif itu, aktivitas seksual tidak dapat 
berlangsung secara individual: manusia mem-
butuhkan orang lain dengan jenis kelamin yang 
berbeda. Dalam hal yang demikian itu, seks 
menjadi aktivitas sosial, bukan aktivitas indi-
vidual.
 Karena fungsi sosialnya, setiap komunitas 
mempunyai kepentingan terhadap seks dan 
hubungan    seksual.    Masyarakat    berusaha 
mengatur dan mengarahkan aktivitas seksual 
agar tidak bergerak ke arah fungsi individualnya 
semata sehingga kesinambungan keberadaan 
komunitas dapat dipelihara dan dipertahan-
kan. Individu didorong untuk mengenal, per-
caya, dan suka pada keberbedaan jenis kela-
min, untuk mengenal, percaya, dan suka pada 
keniscayaan hubungan seks antarjenis kelamin 
yang berbeda, dan juga untuk mengenal, per-
caya, dan suka pada keharusan melaksanakan 
hubungan antarjenis kelamin yang berbeda se-
cara teratur, mengenal, percaya, dan suka pada 
pentingnya memelihara kesehatan dan fungsi 
reproduksi organ seksualnya.
 Pernyataan yang terakhir di atas tidak de-
ngan sendirinya berarti bahwa fungsi alamiah 
atau biologis dari seks dan aktivitas seksual le-
nyap sama sekali. Fungsi tersebut tetap ada, 
tetapi tersimpan dalam wilayah yang sangat 
pribadi dari diri manusia. Fungsi itu baru akan 
muncul ke permukaan dunia sosial ketika ter-
jadi krisis sosial dan kultural dalam komunitas 
yang terkait. Adapun krisis itu dapat terjadi ke-
tika kontrol komunitas terhadap seks dan ak-
tivitas seksual tidak lagi mengarah pada pen-

capaian tujuan bersama. Atau, kepentingan 
survival semakin banyak atau krisis itu terjadi 
ketika manusia menemukan cara baru untuk 
menjalankan fungsi individual seks dan aktivi-
tas seksual secara maksimal tanpa harus ke-
hilangan fungsi sosialnya.
 Dengan demikian, hubungan antara fungsi 
alamiah dengan fungsi sosial seks dan aktivitas 
seksual tidak hanya saling bertentangan, tetapi 
juga saling mengisi. Tidak hanya fungsi so-
sial-kultural yang melakukan kontrol terhadap 
fungsi alamiah, tetapi juga sebaliknya. Dalam 
konteks yang demikian itu, konsep kewajaran, 
menurut saya, harus ditempatkan. Kontrol so-
sial terhadap seks dan aktivitas seksual yang 
mengancam akan sangat melemahkan dan 
mematikan sama sekali potensi fungsi indi-
vidualnya merupakan sesuatu yang tidak wajar. 
Sebaliknya, pelaksanaan fungsi individual yang 
mengancam kemungkinan kesinambungan ke-
hidupan komunitas, terutama umat manusia, 
juga tidak wajar.
 Pengertian serupa itu membawa kita 
pada kemungkinan penilaian kembali kategori-
sasi Mohamad. Yang menjadi soal bukan lagi 
apakah sastra meneriakkan dengan keras atau 
menyembunyikan persoalan seks dan aktivitas 
seksual, melainkan seberapa jauh sastra me-
ngancam keberadaan potensi fungsi individual 
seks dan aktivitas seksual atau fungsi sosial 
lainnya. Ancaman itu dapat berupa penyem-
bunyian ataupun bahkan peneriakan seks dan 
aktivitas seksual dengan keras.

C.   Antara Pikatan dan Kutukan: Seks 
sebagai Mawar Berduri

 Di Indonesia kontrol dalam skala besar ter-
hadap sikap dan perilaku seks warga negara 
dilakukan oleh Orde Baru dengan program ke-
luarga berencana (KB). Kontrol itu dilakukan 
atas nama keberlangsungan dan kesejahteraan 
sebuah komunitas besar yang bernama Indone-
sia yang jumlah penduduknya dianggap sudah 
terlalu besar dan dapat mengancam kelestarian 
manusia  dalam  bentuk kemiskinan  dan  seje-
nisnya. Dengan dukungan modal ekonomi dan 
modal kekerasan yang sangat besar, negara di 
masa Orde Baru berhasil melumpuhkan daya 
lawan atau resistensi warga atau komunitas ke-
cil dan/atau primordial di Indonesia terhadap 
program KB.
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 Program KB Orde Baru sebenarnya ber-
mata ganda, mengandung tujuan yang disadari 
dan tidak disadari sekaligus. Tujuan sadarnya 
adalah menempatkan seksualitas dalam fungsi 
sosialnya, menjadikan aktivitas seksual warga 
negara bukan sebagai aktivitas seksual yang 
bersifat pribadi, melainkan yang bersifat sosial, 
untuk tujuan kesejahteraan masyarakat Indo-
nesia secara keseluruhan. Namun, karena pro-
gram KB itu diarahkan pada pembatasan jum-
lah kelahiran, sesuatu yang khas bagi Indonesia 
yang dipandang berpenduduk  terlalu  banyak,  
program  tersebut mengandung efek samping 
yang berupa penguatan dan peningkatan ori-
entasi pada fungsi alamiah-individual dari sek-
sualitas. Pelaksanaan fungsi sosial dari seksu-
alitas hanya berlangsung dalam, misalnya, lima 
tahun pertama perkawinan. Masa perkawinan 
berikutnya merupakan masa pelaksanaan ak-
tivitas seksual yang sepenuhnya bersifat ala-
miah-individual, memburu kenikmatan biologis 
tanpa kehilangan kontrol sosial dengan meng-
gunakan berbagai peralatan kontrasepsi yang 
dianggap “aman”.
 Tentu kebijakan Orde Baru dalam hal sek-
sualitas itu tidak dilakukan begitu saja, tetapi 
didukung oleh perkembangan ilmu penge-
tahuan dan teknologi yang pesat, yang tidak 
hanya berupa penemuan alat kontrasepsi, teta-
pi juga penemuan berbagai pengetahuan mo-
dern dan peralatan teknologis yang dapat men-
jamin kesinambungan daya hidup masyarakat 
atau umat manusia pada umumnya, misalnya 
teknologi industri mekanik ataupun elektronik 
yang memungkinkan produksi ekonomi dapat 
dilakukan tanpa dukungan jumlah penduduk 
yang besar atau tanpa pola “padat karya” dan 
penemuan teknologi kesehatan yang memung-
kinkan lebih panjang harapan hidup masyara-
kat.
 Yang paling diuntungkan oleh perkem-
bangan dan program serupa itu adalah wani-
ta. Pertama, beban wanita sebagai ibu rumah 
tangga berkurang dan peluang baginya untuk 

menghidupkan fungsi alamiah-individual dari 
aktivitas seksualnya yang selama ini hampir 
sepenuhnya tertutup menjadi terbuka. Kedua, 
peluang wanita untuk memasuki sektor publik 
juga bertambah luas. Bersamaan dengan keun-
tungan yang diperoleh oleh wanita itu, kontrol 
laki-laki, terutama yang memegang otoritas 
tradisional dan primordial,  terhadap seksuali-
tas wanita justru melemah dan laki-laki berada 
dalam posisi yang dirugikan oleh perkemba-
ngan dan program di atas. Kenyataan demikian 
itu, saya kira, yang kemudian mewarnai wa-
cana mengenai seksualitas dalam masyarakat 
Indonesia akhir-akhir ini.
 Sejak awal masa Orde Baru, khususnya  
tahun 1970-an, media  massa di Indonesia ba-
nyak diberondong oleh wacana mengenai 
wanita karier yang bermuara pada gagasan 
mengenai peran ganda wanita, usaha untuk 
tetap menahan wanita di rumah, menjalani 
fungsi sosial dari aktivitas seksualnya, yaitu 
sebagai alat reproduksi generasi muda6.  Ber-
samaan dengan itu, berkembang luas pula 
wacana mengenai kejahatan terhadap wanita 
yang ada di luar rumah, seperti cerita/berita 
mengenai perkosaan terhadap wanita. Dalam 
banyak hal, kemunculan dan perkembangan 
jilbab dapat dikatakan merupakan pengaruh 
dari wacana demikian. Setidaknya, apabila kita 
memperhatikan banyaknya  buku kecil yang 
berisi panduan agar wanita menutup auratnya, 
kita akan menemukan betapa buku itu banyak 
berisi cerita/berita yang menakut-nakuti wanita 
yang berada di luar rumah. Hal yang serupa 
terimplikasikan pula dalam gagasan mengenai 
keluarga sakinah yang sebagian besar juga di-
tujukan kepada wanita7. 
 Ada semacam teror besar terhadap seksu-
alitas wanita akhir-akhir ini sebagai akibat dari 
kecemasan laki-laki, terutama pemegang otori-
tas tradisional, akan hilangnya kontrol mereka 
atas seksualitas wanita. Fenomena “goyang 
ngebor” Inul menjadi salah satu permukaan 
yang sangat menonjol dari kecemasan laki-laki. 
Dalam konotasinya yang erotis, goyang Inul 

6 Majalah Prisma pernah menerbitkan sebuah nomor khusus mengenai peran ganda wanita di masa Orde   Baru 
ini.

7 Lihat, antara lain, sebuah buku tipis/popular yang berjudul Wahai wanita… Tutuplah auratmu! Karya Masrur  
(t.t.).
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memikat dan sekaligus menakutkan laki-laki. 
Dalam konotasi sosio-kulturalnya, goyang Inul 
memperlihatkan kekuasaan dan penguasaan 
penuh wanita atas tubuhnya atau setidaknya 
memperlihatkan kekuatan dan kebebasan tu-
buh wanita dalam menghadapi berbagai ke-
mungkinan kontrol, kekuasaan, dan pengua-
saan. Begitu wanita mulai menubuh, ia pun 
sekaligus menghidupkan kembali dan bahkan 
mengobarkan fungsi alamiah-individual dari 
seksualitasnya.
 Kebebasan dan pembebasan tubuh wanita 
itu pula yang akhir-akhir ini menguasai ber-
bagai media di Indonesia, dari tabloid sampai 
media elektronik, melalui berbagai acara te-
ngah malam. Hanya saja, kalau melihat dari 
berbagai pembelaan yang dikemukakan oleh 
para programer dari media itu, penggambaran 
mengenai kebebasan dan pembebasan tubuh 
wanita itu, termasuk kebangkitan dan pe-
ngobaran fungsi alamiah-individual dari seksu-
alitas, cenderung dilihat dari segi yang justru 
normatif. Menurut para pemrogram itu, me-
reka berusaha untuk menyampaikan kenyataan 
yang ada di sekitar kita untuk mengingatkan 
orang agar tidak terjerumus ke dalamnya. Pa-
ham yang demikian itu, saya kira, yang men-
dasari karya Motinggo dan Ali Shahab pada 
masa lalu. Mereka memberikan gambaran yang 
terperinci mengenai seksualitas dan aktivitas 
seksual justru untuk mengutuknya.
 Beberapa waktu yang lalu muncul sebuah 
buku yang dengan cepat meledak di pasaran, 
yaitu Jakarta Under Cover.  Sewaktu saya ter-
libat dalam salah satu acara peluncuran buku 
itu di UCI UGM, Yogyakarta, ada peristiwa yang 
sangat mengejutkan saya. Tempat diskusi de-
ngan kapasitas empat ratus kursi penuh dan 
bahkan melimpah. Yang mengherankan seba-
gian besar pengunjungnya adalah wanita  ber-
jilbab, bukan  wanita dengan pakaian  yang 
ketat dan kelihatan pusarnya. Apakah mereka 
pula yang sesungguhnya menjadi pembeli buku 
itu sehingga buku itu mengalami beberapa 
kali cetak ulang hanya dalam waktu satu atau 
dua bulan? Untuk apa mereka berbondong-
bondong menonton dan terlibat dalam diskusi 
buku itu, untuk apa mereka membelinya, dan 
apa artinya buku itu bagi mereka?

 Saya tidak dapat menghindar dari sebuah 
dugaan untuk menjawab pertanyaan di atas,  
yaitu bahwa wanita berjilbab itu menyaksikan 
acara diskusi  buku tersebut  dan  membeli-
nya  justru  untuk  mengutuknya, justru untuk 
menyaksikan dari jarak yang sangat dekat dan 
sangat nyata bahwa dunia memang sedang 
dalam krisis, dalam kerusakan, di ambang ke-
hancuran, dan dalam kehancuran itu mereka-
lah yang berada dalam posisi yang bersih, yang 
terselamatkan, yang dengan demikian bebas 
dari berbagai ancaman perkosaan yang ada di 
jalan sebagaimana yang diberitakan dan diceri-
takan dalam buku panduan yang disebutkan. 
Mereka mungkin sangat membutuhkan hal 
itu dan mereka pula tampaknya yang menjadi 
pasar utama dari berbagai rubrik seksualitas di 
berbagai media.

D.  Perselingkuhan: Antara Fungsi Sosial 
dan Individual Aktivitas Seksual

 Sebagai sebuah kelompok sosial yang pa-
ling diuntungkan oleh perkembangan menge-
nai seksualitas yang sudah dikemukakan, ti-
daklah mengherankan apabila wanita penulis 
novel yang populer akhir-akhir ini mulai be-
rani menggambarkan seksualitas dan aktivitas 
hubung-an seks wanita. Namun, hal itu tidak 
dengan sendirinya berarti bahwa mereka meru-
pakan pembela dari pelaksanaan penuh fungsi 
alamiah-individual seksualitas wanita itu. Me-
reka mungkin saja berada dalam posisi seperti 
para wanita berjilbab yang hadir dalam acara 
peluncuran buku, mempunyai sikap normatif 
terhadap seksualitas.
 Seks dalam perselingkuhan merupakan hal 
yang  muncul  dalam  ketiga  novel  karya  pe-
ngarang wanita yang dibahas dalam tulisan ini. 
Seks dalam perselingkuhan ini penting karena 
di dalamnya terkandung sekaligus fungsi ganda 
yang saling bertentangan dari seksualitas dan 
hubungan seksual. Di satu pihak, seksualitas 
yang demikian melibatkan institusi sosial yang 
bernama perkawinan, yang memang berfungsi 
mengatur dan mengontrol sikap dan perilaku 
seks individu serta memberi batas pada sikap 
dan perilaku seks atas dasar fungsi alamiah-
individualnya belaka. Akan tetapi, di lain pihak, 
seksualitas tersebut didorong oleh hasrat pem-
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bebasan seksualitas alamiah untuk membebas-
kan diri dari tekanan fungsi sosialnya.
 Sebagai contoh dari pola hubungan seks 
selingkuh yang kontradiktif tersebut dapat dili-
hat kutipan dari salah satu bagian dari novel 
Mata Gelap (1914) karya Mas Marco berikut.

“Hem!” Begitulah Subriga menarik nafas 
panjang dan menutup buku diletakkan di 
meja. Lalu berbangkit dari kursi melihat 
di tempat tidur Retna Permata, akan me-
ngetahui apa dia sudah tidur atau belum. 
Amat senang hati Subriga serentak ia me-
lihat Retna Permata tidur terlalu pulas. De-
ngan pelan-pelan Subriga berjalan ke tem-
pat Retna Purnama, meski dia belum tidur 
tetapi berpura-pura sebagai tidur nyenyak. 
Kedatangan Subriga di tempat Retna Pur-
nama itu membikin kesusahannya. Sebab 
kalau perjalanan itu bisa ketahuan oleh 
Retna Permata, tentu menjadikan kurang 
baik. Tetapi perasaan hati yang begitu rupa 
itu, tiada bisa menang dengan kehendak-
nya yang kurang senonoh itu.
“Adinda! Adinda!” kata Subriga kepada 
Retna Purnama berbisik-bisik sambil me-
megang hidung Retna Purnama yang man-
cung itu. “Akh, jangan,” kata Retna Pur-
nama sambil melemparkan tangan Subriga 
yang memgang hidungnya, dan menutup 
kepalanya dengan selimut juga merangkul 
guling. Perkataan dan laku Retna Purnama 
itu seakan-akan membikin keras nafsu 
Tuan Subriga. Dengan hati tergoyang ia 
turut tidur sebelah Retna Purnama, dan 
sebentar-sebentar melihatkan tempat ti-
dur Retna Permata, kalau-kalau ia bangun 
tentu jadi rewel.
“Hem!” Begitu Subriga menarik nafas dan 
terus membuka selimut yang menutup ke-
pala Retna Purnama terus diciumnya. Teta-
pi si cantik manis masih pura-pura tidur 
agaknya, hanya goyangnya hati terdengar 
di dada di atas kedua susunya yang ber-
warna kuning kemerahan itu.
Tuan Subriga tiada bisa sabar melihat ke-
adaan itu, lalu digigit olehnya bibir Retna 
Purnama, sebab terlalu keras menggigit-
nya terpaksa si molek membuka matanya 

dan menciwit pipi Tuan Subriga. “Nanti ka-
lau ketahuan Retna Permata bagaimana?” 
tanya Retna Purnama berbisik-bisik sambil 
merangkul leher Subriga. “Tidak, jangan 
kuatir,” sahut yang ditanya dan membuka 
mehak Retna Purnama akan melihat susu-
nya.
Di dalam tempat tidur ini kedua pemuda 
itu melakukan kehendaknya dengan ter-
tib. Bukan kepalang kesukaan Subriga dan 
Retna Purnama itu, masing-masing bisa 
menyampaikan nafsunya dengan puas. 
Meskipun buat pertama kali ini Retna Pur-
nama merasa sakit, tetapi kesakitan itu tia-
da dihendahkan sama sekali, hanya ia me-
mikirkan kesukaannya. Juga tempo-tempo 
kalau ia merasa terlalu sakit, kepaksa me-
nahan nafas dan berkata: “Ach, sakit, ja-
ngan terlalu keras.” Apabila Subriga men-
dengar perkataan Retna Purnama yang 
seolah-olah menangis itu, segera berhenti 
dan main-main guna membikin nafsunya si 
gadis untuk membikin itu pekerjaan. Bila 
si gadis sudah lenyap lelahnya dan berke-
hendak pula akan bekerja, dengan segera 
Subriga mulai kasih pengajaran lagi.”

 Kutipan di atas jelas memberikan gambar-
an yang detail dan menonjol terhadap fungsi 
kealamiahan seksualitas dan hubungan seks. 
Namun, bersamaan dengan itu ia membawa 
serta pula bayang-bayang fungsi sosial dari hal 
tersebut yang jelas bertentangan dengan fung-
si kealamiahan. Bahkan, sesuai dengan judul 
keseluruhan novel yang bersangkutan, dalam 
kutipan di atas terlihat betapa sikap penulis ter-
hadap fungsi kealamiahan cenderung normatif, 
mengutuk, dan merendahkan. Ada nada ironis 
dalam penggambarannya ketika penulis juga 
menggunakan metafora hubungan antara guru 
dan murid dalam  hubungan  seks  di  atas, 
sebuah hubungan sosial yang sangat terhormat 
dan bermartabat pada masanya.
 Supernova Dee juga memberikan gam-
baran yang relatif detail mengenai hubungan 
seksual yang terkait dengan perselingkuhan 
demikian itu. Hanya saja, perselingkuhan itu, 
sebagaimana yang terungkap, antara lain, 
dalam kutipan berikut, pada mulanya disikapi 
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bukan secara normatif, melainkan sebagai 
pembebasan dari fungsi sosial seksualitas de-
ngan menempatkan  perselingkuhan   justru   
dalam adegan hubungan seks antara suami 
dan istri.

Arwin hapal betul siklusnya dan Rana sa-
ngat menyesali hal itu. Ia sudah mencoba 
berbagai cara, dari pura-pura tidur sampai 
mengaku keputihan. Dan kini ia kehabisan 
akal.
Ia sadar, semakin lama ini berjalan, 
ia malah menjadikan suaminya singa 
kelaparan yang siap menyerang begitu 
ada kesempatan. Yang lebih penting lagi, 
semua ini akan menimbulkan kecurigaan. 
Apalagi dengan program yang sudah me-
reka sepakati, punya anak tahun ini. Su-
dah sewajarnya kegiatan itu justru diinten-
sifkan.
Rana benar-benar tersiksa.
Arwin keluar dari pintu kamar mandi, siap 
berbaring.
Rana menatap suaminya, ia kenal betul 
ekspresi itu. Apa maunya. Dan seperti ku-
cing basah kuyup, Rana semakin mering-
kuk di sisi kiri tempat tidur.
“Kamu sudah tidak minum pil KB lagi kan, 
sayang?”
“Tidak, Mas.” Rana menelan ludah. Setiap 
hari. Microgynon lebih penting daripada 
makan siang. Tak pernah melalui. Tak 
akan kubiarkan diriku alpa.
Lampu dipadamkan.
Rana balik badan seketika. Menguap 
berkali-kali. Demosntratif. Ia lalu meme-
jamkan mata kuat-kuat, dan menajamkan 
telinga penuh siaga. Setiap bunyi geme-
risik seprei membuat jantungnya berde-
gub kencang.
Perlahan ia mulai merasakannya, tangan 
Arwin yang merangkulnya dari belakang. 
Nafas hangatnya yang meniupi tengkuk. 
Sapaan-sapaan penuh maksud yang mem-
belai kulitnya.
“Rana,” Arwin berbisik, “kok tangan kamu 
dingin kayak es!”
“Masa, sih?” gugup Rana menjawab, su-
aranya bergetar.

“Kamu sehat-sehat kan, sayang?”
“Agak nggak enak badan, Mas. Mungkin 
masuk angin. Jangan, jangan lakukan itu, 
Aku mohon.
“Mau dibuat enak sama Mas?” rayu Arwin. 
Biasanya rayuan itu selalu berhasil. Dan 
malam ini ia harus berhasil. Sudah lama 
sekali ia tidak...
Hanya tembok dan langit-langit yang tahu, 
bagaimana Rana meringis dan menger-
nyit gerah. Dalam titik kepasrahannya, 
Rana berteriak sunyi.... Re, tolong aku. 
Aku diperkosa.

 Memang ada nada pembebasan dan pem-
berontakan dalam penggambaran Dee terha-
dap persoalan seksualitas dan hubungan seks. 
Oleh karena itu pula, ia pun dengan berani 
menampilkan pasangan homoseks yang sejak 
zaman para nabi dipandang sebagai perbuat-
an yang terkutuk yang mungkin karena hu-
bungan demikian benar-benar tidak mengan-
dung fungsi sosial sama sekali, semata-mata 
alamiah-individual, ketubuhan. Namun, dalam 
perkembangan ceritanya, Supernova akhirnya 
memperlihatkan sikap normatif yang sama 
dengan mengembalikan Rana kepada suami-
nya, mengembalikan seks pada fungsi sosial-
nya, juga memberikan legitimasi sosial pada 
fungsi seksual yang sepenuhnya alamiah se-
bagaimana yang terjadi dalam kasus Diva.
 Dalam Saman karya Ayu Utami perseling-
kuhan muncul dalam kasus Leila. Pada mu-
lanya Leila merasa perselingkuhan itu suatu 
dosa meskipun ia tetap menikmatinya. Namun, 
kemudian ia menganggapnya bukan dosa. 
Hanya saja, dalam novel tersebut anggapan 
Leila itu hanya sampai pada pikiran. Kalaupun 
ia melakukannya, perselingkuhan itu dilaku-
kan hanya dalam batas ciuman. Namun, Sa-
man memang jauh lebih radikal dibandingkan 
dengan Supernova dalam pendirian mengenai 
seks alamiah. Gambarannya mengenai kehidu-
pan seks jauh lebih detail dan terbuka. Dalam 
penggambaran mengenai kealamiahan seks 
itu, novel tersebut bahkan menopangnya de-
ngan imaji keindahan, imaji kealamiahan ma-
nusia, dan lingkungan sekitar. Ia benar-benar 
ingin memasuki dan menghidupi dunia alamiah 
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yang belum bernama, dunia keindahan yang 
baginya tak perlu diberi “nama”. Gugatan dan 
usaha novel itu bertujuan membebaskan ma-
nusia, terutama wanita, dari tekanan fungsi 
sosial seks menjadi bertambah radikal ketika 
keindahan dan kealamiahan seks dipahami se-
bagai waktu yang hanya mengenal sekarang, 
mengenal saat ini, mengenal momen, dan juga 
mengenal diri sendiri.

Meski hari masih muda, bayang-bayang 
telah menjadi lisut, sebab setiap tahun 
di akhir semi siang sudah semakin lama. 
Unggas kecil mencari matahari di celah-
celah daun, membiaskan garis-garis caha-
ya memanasi birahi hingga tanak seperti 
nasi. Beberapa, yang terdengar bernya-
nyian, akan pacaran dan kawin di musim 
ini. Yang jantan bermantel coklat tua, yang 
betina coklat muda. Kita pun tidak tahu 
namanya. Kita cuma tahu mereka baha-
gia. Adakah keindahan perlu dinamai?
Seorang gelandangan yang berbaring di 
bangku menggeliat dalam selimut yang 
berdebu. Kita tidak tahu siapa dia, apa 
warna kulitnya. Tapi kita tahu, dia menik-
mati tidur. Saya sedang berbahagia, be-
gitu saya akan  menjawab  jika  ia  ba-
ngun dan bertanya apa saja. Bahkan jika 
ia bertanya dari dalam mimpi. Saya akan 
pacaran, seperti burung berbusung ber-
sih di ranting tadi. Saya akan pelukan, ci-
uman, jalan-jalan, dan minum di Russian 
Tea Room beberapa blok ke barat daya. 
Mahal sedikit tidak apa-apa. Sebab hari ini 
cuma sekali.
Sebab saya sedang menunggu Sihar di 
tempat ini. Di tempat yang tak seorang 
pun tahu, kecuali gembel itu. Tak ada 
orang tua, tak ada istri. Tak ada hakim 
susila atau polisi. Orang-orang apalagi tu-
ris boleh menjadi seperti unggas: kawin 
begitu mengenal birahi. Setelah itu tak 
ada yang perlu ditangisi.

 Dalam hal nama terlihat jelas perbedaan 
dan bahkan pertentangan sikap terhadap sek-
sualitas antara Dee dan Ayu Utami. Kalau Ayu 
Utami berusaha mengembalikan seksualitas 

kepada fungsi-kealamiahannya, membebaskan 
keindahan dari nama, Dee, sebagaimana yang 
terungkap dalam kutipan berikut, sangat me-
ngutamakan nama.

Re terperanjat. “Kamu tidak pernah me-
manggilku begitu sebelumnya.”
“Nama itu punya arti yang agung. Aku 
tidak mau sembarang mengucap. Di Mi-
tologi Mesir Kuno, Atum-Re adalah sosok 
yang terluhur. Sang sumber yang menga-
tasi dewa-dewa. Ada sebelum segalanya 
ada.
“Apakah arti sebuah nama, my dear.”
“Percayalah, artinya sangat besar. Nama 
adalah makna dirimu yang setiap saat di-
resonansikan ke semesta.”
“Tidak heran namamu Diva,” Re terse-
nyum.
“Jadi gaungkanlah keagunganmu setiap 
saat. Aku ingin terus mendengarnya. Di 
manapun aku berada.”

 Dalam hal keseketikaan waktu, dalam hal 
momen, Saman justru memperlihatkan kemi-
ripan dalam batas tertentu dengan Mahadewa 
Mahadewi. Dalam karya Nova tersebut Kako 
seakan-akan tampil sebagai tokoh yang te-
rus-menerus berusaha melawan waktu dan 
berusaha mempertahankan momen terindah 
dalam pengalaman kehidupannya dari reng-
gutan waktu yang bergerak dengan cepat. Mo-
men terpenting yang berusaha ia pertahankan 
itu adalah momen keindahan dan kenikmatan 
hubungan seksual, baik yang terjalin dalam 
hubungan perselingkuhan maupun yang tidak.
 Mahadewa Mahadewi karya Nova Riyanti 
Yusuf menempatkan perselingkuhan seks se-
bagai aktivitas seksual yang penuh kenikmatan, 
tetapi juga dibayangi oleh perasaan bersalah 
atau dosa, seperti yang terjadi dalam hubu-
ngan antara Kako dan Leo. Perselingkuhan 
mereka itu justru merupakan hubungan cinta 
dan seksualnya yang pertama. Namun, Kako 
kemudian menemukan hubungan seks alamiah 
yang membebaskannya dari dosa yang serupa 
itu,   yaitu    ketika     ia     berhubungan    de-
ngan Reno yang memang belum beristri. Oleh 
karena itu, di dalam novel itu sikap terhadap 
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hubungan seks alamiah merupakan sikap pem-
bebasan yang terbatas, yaitu dibatasi oleh nor-
ma sosial. Novel itu mengakui fungsi alamiah 
seksualitas dan fungsi sosialnya sekaligus. Ke-
dua fungsi tersebut cenderung saling memba-
yangi, tetapi sekaligus saling menghambat.
 Kecenderungan demikian tampak pula dari 
susunan alur cerita. Dalam batas tertentu alur 
cerita novel itu memperlihatkan gerak meling-
kar, siklik, sebagaimana yang terdapat dalam 
Supernova yang di dalamnya perubahan cen-
derung dipahami sebagai variasi belaka. Na-
mun, meskipun cerita seakan bergerak kembali 
ke posisi awal cerita, dalam novel Nova itu po-
sisi akhir dari cerita ternyata tidak sepenuhnya 
sama dengan posisi awalnya. Tiba-tiba sang to-
koh, Kako, yang kembali ke kantornya semula, 
menghadapi   sebuah   tempat   yang  ia rasa 
asing. Orang-orang lama yang dikenalnya di 
kantor itu sebelumnya sama sekali tidak dike-
nal oleh orang-orang di kantor itu kemudian. 
Oleh karena itu, bisa saja yang terjadi adalah 
bahwa tokoh cerita sama sekali tidak kembali. 
Ia tetap hidup dalam dunia transisi, dunia yang 
bergerak, sebuah krisis yang memungkinkan-
nya untuk masuk kembali ke dalam fungsi kea-
lamiahan seksualitas.

E.  Simpulan
 Dalam pengertian yang sederhana, di an-
tara ketiga novel itu, karya Ayu Utamilah yang 
meneriakkan seks dengan keras. Namun, apa-
kah hal itu berarti ia menjadi tidak wajar?
 Dalam konteks Indonesia sekarang ini, 
menurut saya, tidak banyak alasan untuk mem-
perkuat fungsi sosial seksualitas serta memper-
tahankan dan mengembangkan sikap normatif 
terhadap hal tersebut. Pertama, tekanan jum-

lah penduduk yang kuat, pengangguran yang 
meningkat, dan ditambah dengan longgarnya 
gerakan program keluarga berencana, menun-
tut seks untuk lebih diperlakukan dalam fungsi 
kealamiahan-individualnya daripada sosialnya. 
Kedua, kegagalan dan kemacetan gerakan 
reformasi serta kecenderungan kembalinya 
militerisme dengan pendisiplinan dan kontrol 
yang keras terhadap tubuh dan individu, juga 
menuntut energi yang kuat untuk melawan-
nya. Ketiga, globalisasi informasi dan ekonomi 
membuat individualisasi masyarakat menjadi ti-
dak terelakkan. Dalam konteks yang kemudian 
itu, sikap normatif terhadap seksualitas dapat 
berubah menjadi kemunafikan dan manipula-
tif sebagaimana yang terjadi dalam kasus Inul. 
Isu moral dilontarkan bukan demi kepentingan 
terpeliharanya komunitas, melainkankan demi 
kepentingan politik dan ekonomi pribadi atau-
pun kelompok yang sektarian.
 Dalam keseluruhan konteks yang demikian, 
tindakan sastra yang paling wajar adalah justru 
dengan meneriakkan kealamiahan seksualitas 
sekeras-kerasnya. Sikap normatif Dee dengan 
novelnya itu dapat menjadikan dirinya menjadi 
bagian dari gerakan ke arah militerisme dan 
otoritarianisme. Sikap Nova Riyanti tampak ter-
belah, penuh keraguan, dan tidak akan efektif 
untuk melawan kemungkinan. Oleh karena itu, 
menurut saya, novel serupa Saman seharusnya 
perlu diperbanyak. Dengan perbanyakan itu, 
terbuka kemungkinan yang luas bagi penghar-
gaan masyarakat pada hak seksual dan bahkan 
kemudian hak asasi individu secara keseluru-
han. Hak itu pula, dalam hal ini individu lain, 
yang akan menjadi pembatas dari teriakan di 
atas. Semua novel sebagaimana sudah dising-
gung sangat menentang perkosaan.
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Karya sastra yang berhubungan dengan laki-laki atau perempuan merupakan perwujudan 
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atau potret sosial dan spirit suatu zaman. Potret sosial-budaya inilah yang dibahas dalam 
tulisan yang berfokus pada imajinasi perempuan dalam beberapa novel Indonesia. Di-
sadari bahwa masalah gender sebenarnya dipengaruhi oleh budaya dan norma masyara-
kat yang dibangun dengan tujuan untuk melegitimasi kekuasaan laki-laki. Pendekatan 
yang digunakan terhadap teks karya sastra tidak hanya mengandalkan teori struktural 
saja. Dengan demikian, melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada teks, dalam 
hal ini kekayaan makna di luar teks, pengungkapan pada penyalahgunaan interpretasi 
sosial-budaya harus diawali dengan memperkenalkannya melalui lembaga pendidikan. 
Karya sastra dapat dimanfaatkan sebagai gerbang masuk untuk menjelaskan hal tersebut. 

Kata Kunci: karya sastra, pendekatan struktural, pendekatan sosiologis, gender

ABSTRACT

Men or women of letters are considered to be a representation of their society, culture, and 
region as well as the spirit of their era. As their work of art, literature is often considered 
as asocial portrait of a society. Compared to poetry or drama, novel is considered as the 
best representation of the social portrait of a society. We can make use of novel to see a 
cultural dynamic or social portrait and the spirit of its era. It is the social-cultural portrait 
that is discussed in this paper by focusing on the imagery of women in some Indonesian 
novels. We realize that the gender problem is actually originated from a culture and norm 
of a society that is built on purpose to ligitimize men’s power. The approach applied to li-
terary texts is not expected to use structural theory only. Therefore, through the approach 
focused not only on text, for instance meaning richness outside text, the expose on the 
abuse of social-cultural interpretation must begin to be introduced in various educational 
institutions. Literature can be utilized as an entrance to do the expose.

Keywords: Literary works, structural approach, sociological approach, gender
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 Sastra adalah roh kebudayaan. Ia lahir dari 
proses yang rumit kegelisahan sastrawan atas 
kondisi masyarakat dan terjadinya ketegangan 
atas kebudayaannya. Sastra sering juga ditem-
patkan sebagai potret sosial. Ia mengungkap-
kan kondisi masyarakat pada masa tertentu. Ia 
dipandang juga memancarkan semangat za-
mannya. Dari sanalah, sastra memberi pema-
haman yang khas atas situasi sosial, keper-
cayaan, ideologi, dan harapan individu yang 
sesungguhnya merepresentasikan kebudayaan 
bangsanya.
 Dalam konteks itulah, mempelajari sastra 
suatu bangsa pada hakikatnya tidak berbeda 
dengan usaha memahami kebudayaan bangsa 
yang bersangkutan. Dengan kata lain, mem-
pelajari kebudayaan suatu bangsa tidak akan 
lengkap jika keberadaan kesusastraan bangsa 
yang bersangkutan itu diabaikan. Di situlah 
kedudukan sastra dapat dimanfaatkan sebagai 
pintu masuk untuk memahami kebudayaan 
sebuah bangsa. Ia tidak hanya merepresenta-
sikan kondisi dan dinamika sosial yang terjadi 
pada zaman tertentu, tetapi juga menyerupai 
pantulan  perkembangan  pemikiran dan kebu-
dayaan masyarakatnya. Oleh karena itu, mem-
pelajari kesusastraan dan mencoba mengung-
kapkan kekayaan makna dalam teks sastra, 
seyogianya tidak berkutat pada pemaknaan 
tekstual yang dilakukan melalui pendekatan 
sruktural, tetapi dalam hubungannya dengan 
kehidupan sosial-budaya yang menjiwai dan 
memberi roh karya yang bersangkutan, baik 
sebagai persoalan, harapan, atau visi yang me-
latarbelakanginya.
 Sastrawan sesungguhnya juga dapat di-
pandang mewakili masyarakat, kebudayaan 
dan daerahnya, juga mewakili semangat za-
mannya. “Setiap masyarakat lain seninya, se-
tiap waktu lain seninya1.”  Begitulah Armijn 
Pane menegaskan bahwa sastrawan tidak 
sekadar mewakili (pemikiran dan kebudayaan) 
masyarakatnya, tetapi juga mewakili semangat 
dan dinamika sosial zamannya. Bukankah hal 
itu pula yang dikatakan Rene Wellek dan Austin 

Warren bahwa sastra sering dianggap sebagai 
potret sosial yang mengungkapkan semangat 
zamannya. “Sastra adalah ungkapan perasaan 
masyarakat” (literature is an expression of so-
ciety).2 
 Dibandingkan dengan puisi atau drama, 
novel dianggap paling dekat mewakili gambar-
an potret sosial masyarakat. Bahkan, begitu 
kuatnya anggapan itu, tak jarang novel dikait-
kan dengan doktrin agama, norma, dan kondisi 
real  masyarakat atau bahkan sering juga di-
kaitkan dengan kehidupan politik dan kekua-
saan pemerintah. Meskipun anggapan itu tidak 
dapat digeneralisasikan berlaku untuk semua 
jenis prosa (:novel), setidak-tidaknya dalam se-
jumlah kasus, kita dapat memanfaatkan novel 
untuk melihat sebuah dinamika budaya atau 
potret sosial dan semangat zamannya. Potret 
sosial-budaya itulah yang coba dibincangkan 
dalam tulisan ini dengan pusat perhatian pada 
gambaran dan citra kaum perempuan dalam 
sejumlah novel Indonesia. Untuk melengkapi 
gambaran tersebut, akan disinggung pula gam-
baran dan citra kaum perempuan sebagaimana 
yang diangkat dalam novel Malaysia dan India. 

A. Perjalanan Novelis Perempuan Indo-
nesia

 Kehadiran novelis perempuan di Indone-
sia, sebagaimana juga yang terjadi di banyak 
negara, berkaitan erat dengan perkembangan 
kesusastraannya. Dalam banyak buku sejarah 
kesusastraan Indonesia, kelahiran dan perkem-
bangan kesusastraan Indonesia dikesankan 
berada dalam jalur utama Balai Pustaka. Fakta 
sejarah justru tidak menunjukkan demikian.  
Sesungguhnya, kesusastraan Indonesia seperti 
juga bahasa Indonesia lahir dan bergulir me-
lalui tiga jalur perkembangan. 
 Pertama, melalui penerbit swasta, teruta-
ma penerbit yang dikelola golongan peranakan 
Tionghoa. Berdasarkan catatan Claudine Sal-
mon3,  perkenalan yang lebih awal golongan 
masyarakat ini dengan alat cetak memungkin-

1. Armijn Pane “Kesoesasteraan Baroe” Poedjangga Baroe, No. 1—5, Th. I, Djoeli—November  1933.
2. Rene Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusastraan, terj. Melani Budianta, Jakarta: Gramedia.
3. Claudine Salmon, Sastra Cina Peranakan dalam Bahasa Melayu, Jakarta: Balai Pustaka, 1985. Jika kita menelusuri penelitian 
Claudine Salmon ini, maka akan terhamparlah, bahwa khazanah sastra Melayu Tionghoa ini tak sedikit yang mengangkat persoalan 
gender. Sebutlah misalnya karya Probitas (nama pena) berjudul Toedjoe belas tahon dalem resia. Satoe tjerita bagoes aken djadi sa-
toe katja bagi gadis-gadis Tionghoa jang dapet peladjaran Eropa (1916) atau novel karya Tjermin (nama samaran) berjudul Rasianja 
satoe gadis hartawan atawa perdjalanan Nona Tan, satoe Tionghoa di Weltervreden jang terpeladjar tinggi achirnja mengandoeng   
 



13Perempuan yang Tertindas (Maman S. Mahayana)

kan mereka dapat mendirikan usaha penerbit-
an yang menerbitkan buku, majalah, dan surat 
kabar4.  Dengan demikian, mereka juga lebih 
awal menguasai bidang penerbitan dibanding-
kan dengan pribumi.
 Belakangan, golongan pribumi juga men-
coba usaha penerbitan. Tirto Adhi Soerjo 
adalah tokoh pribumi pertama yang mengawali 
usaha penerbitan dengan dukungan dana yang 
diperolehnya dari beberapa orang bupati dan 
pejabat (pribumi) yang bersimpati pada usaha-
nya. Ia menerbitkan surat kabar Soenda Berita 
(Februari 1903) di Cianjur, yang dilanjutkan 
dengan Medan Prijaji di Jakarta (Januari 1907) 
dan surat kabar wanita pertama Poetri Hindia 
(1 Juli 1908) di Batavia. Dari surat kabar Poetri 
Hindia pula bermunculan para penulis wanita5.  
Selepas itu, berbagai penerbitan bermunculan 
di beberapa kota di Jawa, Sumatera, dan Mi-
nahasa. Di Medan, Hamka dan Helmi Yunan 
Nasution mencoba menerbitkan majalah Pedo-

man Masjarakat (1935—1942). Beberapa karya 
Hamka pada awalnya dipublikasikan melalui 
majalah itu. Sejak itu, usaha penerbitan yang 
dikelola bangsa pribumi makin luas menyebar 
ke berbagai kota di pelosok Indonesia. Sutan 
Takdir Alisjahbana juga mendirikan penerbit 
Dian Rakyat. Penerbit itulah yang kemudian 
menerbitkan novel Belenggu karya Armijn 
Pane6. Jalur penerbitan buku juga terjadi di 
Medan, Tebingtinggi, dan Bukit Tinggi (Suma-
tera Barat) yang menandai penerbitan buku 
yang dikelola pribumi. 
 Kedua, melalui surat kabar dan majalah. 
Dalam buku sejarah sastra Indonesia, karya 
sastra yang dipublikasikan atau diterbitkan di 
media massa hampir tidak pernah disebut se-
bagai bagian dari khazanah kesusastraan In-
donesia. Jika mencermati media massa yang 
terbit pada awal abad ke-20 (1903—1928), 
tidak dapat dinafikan bahwa sesungguhnya 
pada masa itu telah melahirkan sastrawan di 
luar jalur Balai Pustaka. Bahkan, para penulis 

baji rasia, lantaran kamerdika’annja dan banjak dibitjarakan dalam taon 1917 (1918). Beberapa novel lain, menurut catatan 
Salmon, mengangkat tema emansipasi wanita yang dicitrakan secara negatif. Sejumlah pengarang wanita (Tionghoa) sudah 
menghasilkan beberapa karya terjemahan dan karya asli. Dalam perkembangannya kemudian, beberapa penerjemah dan 
pengarang wanita Tionghoa itu coba menerbitkan majalah wanita, Tiong Hwa Wie Sien Po (Bogor, 1906). Sejauh pengamatan, 
inilah majalah wanita pertama yang terbit di Indonesia. Pengelolanya, Thio Tjio Nio, penerjemah wanita pertama dari golongan 
peranakan Tionghoa. Pemimpin Redaksinya, Lim Titie Nio. Pengarang wanita lain yang karyanya dimuat dalam majalah itu, 
antara lain, Hanna Peng dan Hoedjin Tjan Tjin Bouw. 
4. Lihat juga Maman S. Mahayana, “Perintis Sastra Indonesia Modern,” dan “Perintis Suratkabar dan Majalah Wanita,” dimuat 
dalam Matabaca, Januari 2007, hlm. 20—23. 5. Mengenai peranan Tirto Adhi Soerjo, periksa Pramoedya Ananta Toer, Sang 
Pemula, Jakarta: Hasta Mitra, 1985. Mengenai sejarah pers di Indo-nesia, lihat Abdurrachman Surjomihardjo, dkk. Beberapa 
Segi Perkem bangan Sejarah Pers di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2002 (Cet. I: 1980) dan Ahmat Adam, Sejarah Awal Pers dan 
Kebangkitan Kesadaran Keindone-siaan, Jakarta: Hasta Mitra dan Pustaka Utan Kayu, 2003. Mengenai sejarah penerbitan dan 
percetakan, lihat juga Md. Sidin Ahmad Ishak, Penerbitan & Percetakan Buku Melayu 1807—1960, Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, 1998.  
5. Mengenai peranan Tirto Adhi Soerjo, periksa Pramoedya Ananta Toer, Sang Pemula, Jakarta: Hasta Mitra, 1985. Mengenai 
sejarah pers di Indo-nesia, lihat Abdurrachman Surjomihardjo, dkk. Beberapa Segi Perkem-bangan Sejarah Pers di Indonesia, 
Jakarta: Kompas, 2002 (Cet. I: 1980) dan Ahmat Adam, Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindone-siaan, Jakarta: 
Hasta Mitra dan Pustaka Utan Kayu, 2003. Mengenai sejarah penerbitan dan percetakan, lihat juga Md. Sidin Ahmad Ishak, 
Penerbitan & Percetakan Buku Melayu 1807—1960, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998. 
6. Naskah novel Belenggu pada awalnya ditawarkan ke penerbit Balai Pustaka, tetapi ditolak karena dianggap tidak sesuai 
dengan kebijaksanaan Balai Pustaka. Nota Rinkes (1910) secara eksplisit menyebutkan tiga syarat penting yang digunakan 
Balai Pustaka dalam menyeleksi naskah-naskah yang akan diterbitkan. Ketiga syarat itu adalah (1) tidak mengandung unsur 
antipemerintah kolonial, (2) tidak menyinggung perasaan dan etika golongan masyarakat tertentu, dan (3) tidak menyinggung 
perasaan suatu agama tertentu. Dengan adanya ketentuan Nota Rinkes itu, maka wajarlah jika novel-novel Balai Pustaka cen-
derung memperlihatkan tokoh-tokoh yang karikaturis dan hitam-putih dengan persoalan seputar perkawinan dan kehidupan 
rumah tangga. Novel Belenggu dianggap tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan Balai Pustaka. Yang dimaksud tidak sesuai 
itu menyangkut gambaran dalam novel itu yang mengungkapkan perbuatan dokter Sukartono (Tono) yang berselingkuh dengan 
Rohayah (Yah), seorang pelacur, dan gambaran tokoh Kartini (Tini) –istri Tono, yang aktif dalam berbagai organisasi perger-
akan. Nasib yang sama dialami juga novel Suwarsih Djojopuspito, berjudul Manusia Bebas (Jakarta: Djambatan, 1975). Novel 
ini sebenarnya selesai ditulis tahun 1937 dalam bahasa Sunda. Setelah diindonesiakan, naskahnya dikirim ke penerbit Balai 
Pustaka, namun ditolak karena dipandang isinya menyuarakan semangat nasiona-lisme. Baru pada tahun 1940, novel ini diter-
bitkan dalam bahasa Belanda di Utrecht, Belanda, dengan kata pendahuluan diberikan oleh E. D. Perron, berjudul Buiten het 
Gareel (Di Luar Garis). Dikaitkan dengan gambaran tokoh wanita dalam Belenggu dan Manusia Bebas, pemerintah kolonial Be-
landa agaknya sengaja melakukan diskriminasi secara sistematik atas posisi wanita dalam kehidupan bermasyarakat. Pekerjaan 
yang dapat dimasuki perempuan hanya sebagai guru, bediende, buruh perkebunan, dan pernyaian. Di luar itu tidak diizinkan. 
Sikap pemerintah Belanda dalam melegitimasi pernyaian merupakan bentuk lain dari pelecehan terhadap posisi wanita. Setelah 
wanita-wanita Belanda didatangkan dari negerinya, kehidupan pernyaian masih terus berlangsung, dan tidak dibenarkan kawin 
resmi yang didaftarkan di catatan sipil. Ketika politik etis dijalankan dan sekolah-sekolah untuk putri mulai dibuka, wanita 
pribumi dengan status sosial tertentu, dibolehkan mengikuti pendidikan itu. Setelah lulus, wanita hanya dibolehkan menjadi 
guru, tetapi tidak untuk pegawai birokrasi pemerintahan. 
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wanita memulai karier kepengarangannya jus-
tru melalui media massa itu7.   
 Ketiga, melalui penerbitan Balai Pustaka. 
Mengingat Balai Pustaka merupakan lembaga 
kolonial Belanda, buku yang diterbitkan lem-
baga itu isinya harus sejalan dengan kebijak-
sanaan politik kolonial. Pendirian Balai Pustaka 
memang dimaksudkan untuk menangkal pe-
ngaruh bacaan yang diterbitkan pihak partikelir 
atau penerbit swasta yang dikatakannya se-
bagai “Saudagar kitab yang kurang suci hati-
nya8.”  Kemudian, muncullah cap “bacaan liar” 
yang sengaja dilekatkan pada buku terbitan pi-
hak partikelir. Perkembangan melalui jalur Balai 
Pustaka itu membuat kesusastraan Indonesia 
begitu kuat menanamkan pengaruhnya, teru-
tama dalam sistem pengajaran di sekolah9. 
 Pengaruh Balai Pustaka yang begitu luas 
dan kukuh ternyata tidak diikuti oleh jumlah 
pengarang dan jumlah buku yang diterbitkan-
nya. Dalam hal itu, secara kuantitatif, jumlah 
buku, terutama novel yang diterbitkan pihak 
swasta atau penerbit di luar Balai Pustaka beri-
kut pengarangnya, justru masih jauh lebih ba-
nyak dibandingkan dengan buku dan penga-
rang Balai Pustaka10. Di antara sejumlah sas-
trawan Balai Pustaka yang muncul pada masa 

itu, tercatat tiga pengarang wanita, yaitu 
Paulus Supit, Selasih (=Sariamin =Seleguri), 
dan Hamidah (=Fatimah Hasan Delais). Kecu-
ali novel Paulus Supit, Kasih Ibu (1932), novel 
Selasih, Kalau tak Untung (1933), dan novel 
Hamidah, Kehilangan Mestika (1935), seperti 
umumnya tema novel terbitan Balai Pustaka 
masa itu, berkisar pada persoalan percintaan 
yang tidak berjalan mulus dan perkawinan 
yang gagal. Penderitaan yang dialami kaum 
wanita semata-mata sebagai akibat perbuatan 
laki-laki yang ingkar janji. Tokoh utama perem-
puan jatuh sebagai pecundang. Akan tetapi, di 
novel Kasih Ibu, Paulus Supit menggambarkan 
tokoh ibu –yang janda— berhasil mengantar-
kan anak-anaknya meraih sukses sebagai guru.
 Dari sekitar 80-an novel yang diterbitkan 
Balai Pustaka (1920—1941), hanya novel Ka-
sih Ibu karya Paulus Supit yang menggam-
barkan tokoh perempuan tidak jatuh sebagai 
pecundang. Bahkan, berkat keberhasilan tokoh 
ibu itu pula, masyarakat di desanya mulai me-
nyadari pentingnya arti pendidikan.
 Jika dilihat dari ketiga jalur perkembangan 
sastra Indonesia, kehadiran para pengarang 
perempuan sesungguhnya ramai terjadi justru 
di luar Balai Pustaka11.  Namun, lantaran Ba-

7. Dalam dua dasawarsa (1908—1928) tercatat sedikitnya ada 15 majalah wanita yang terbit di berbagai kota di Indonesia. 
Dalam majalah itu dimuat cerpen, puisi, dan cerita bersambung karya pengarang wanita. Isinya mencoba memberi penyada-
ran tentang pentingnya sekolah bagi kaum wanita untuk meningkatkan derajat dan agar kaum wanita tidak diperlakukan 
sesukanya oleh kaum lelaki. Lihat laporan penelitian Maman S. Mahayana, Majalah Wanita Awal Abad XX (1908—1928). 
Depok: Universitas Indonesia, 2000 (tidak dipublikasikan). 
8. Ini merupakan salah satu bagian dari pernyataan Dr. D.A. Rinkes, Direktur Balai Pustaka, yang memperlihatkan usahanya 
menciptakan citra negatif terhadap penerbit swasta (partikulir). Lihat  Bureau voor de Volkslectuur: The Bureau of Popular 
Literature of Netherlands India (1930?), hlm. 8 et seqq. 
9. Pada tanggal 22 November 1809 Gubernur Jenderal Daendels membentuk Percetakan Negeri (Landsdrukkerij) yang 
merupakan gabungan percetakan swasta dan percetakan milik negara. Beberapa percetakan milik perseorangan (Belanda 
atau Indo-Belanda) dan kaum missionaris tidak berkembang karena adanya berbagai pembatasan yang dilakukan pihak 
pemerintah. Sampai berdirinya Balai Pustaka (1908; 1917), keberadaan penerbit partikulir sebenarnya sudah tidak dapat 
lagi menyaingi penerbit negara. Pertama, penerbit atau percetakan negara mempunyai alat produksi dan sistem distribusi 
yang jauh lebih baik dibandingkan dengan penerbit partukulir. Kedua, berbagai pembatasan, peraturan, bahkan tekanan, 
diberlaku-kan hanya untuk penerbit partikulir. Dengan begitu, penerbit Balai Pustaka praktis tidak mempunyai saingan 
berarti dari penerbit swasta, baik dalam soal modal usaha, peralatan, hasil cetakan, sampai ke soal distribusi ke sekolah-
sekolah. Sampai tahun 1941, misalnya, sekitar 1400-an taman ba-caan partikulir--di luar taman bacaan yang didirikan 
pemerintah—yang ber-langganan buku-buku terbitan Balai Pustaka. Pada tahun 1930, jumlah peminjam buku Balai Pustaka 
telah mencapai 2.700.000. Itulah hasil distribusi yang  baik sampai ke sekolah-sekolah desa.
10. Ketika Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat (Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur) 
berdiri (1908) sampai berganti nama menjadi Kantor Bacaan Rakyat (Kantoor voor de volkslectuur) 22 September 1917, 
naskah yang masuk 598 berbahasa Jawa, 204 berbahasa Sunda, dan 96 berbahasa Melayu. Sampai tahun 1928, Balai Pusta-
ka menerbitkan tidak lebih dari 20-an novel, sementara penerbit-penerbit swasta, terutama milik peranakan Tionghoa, 
antara tahun 1903—1928, menerbitkan lebih seratusan novel asli karya lebih dari 15-an penga-rang peranakan Tionghoa. 
Beberapa di antaranya mengalami cetak ulang. Catatan Claudine Salmon menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan karya 
penulis peranakan Tionghoa antara tahun 1870—1960 yang berhasil dikumpulkan mencapai 3005 judul.
11. Sejauh pengamatan, belum ada penelitian yang coba mengungkapkan kehadiran pengarang wanita di luar Balai Pustaka, 
berikut tema-tema yang ditawarkannya. Jadi, kita masih harus menelusuri, sejauh mana para pengarang wanita ketika itu 
menyuarakan aspirasinya berkaitan dengan usaha mereka mengangkat harkat dan martabat kaumnya. Meski begitu, dari 
15 majalah wanita yang terbit antara tahun 1908—1928, saya melihat bahwa kesadaran mereka untuk mengangkat derajat 
kaum wanita dilakukan melalui usaha mereka –dalam berbagai artikel yang dimuat di ke-15 majalah itu—memberi 
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lai Pustaka mempunyai kepentingan ideologis, 
didukung keuangan pemerintah, terbitan Balai 
Pustaka menjadi bahan bacaan di  berbagai 
peringkat sekolah dan pendistribusian buku-
nya melalui perpustakaan keliling sampai ke 
pelosok desa. Dengan demikian, pengaruhnya 
jauh lebih luas dan mengakar. Bahkan, sejalan 
dengan politik kolonial Belanda yang berusaha 
mencitrakan bangsa Belanda sebagai bangsa 
yang besar, berbudaya tinggi, bertindak se-
bagai mesias, atau juru selamat, buku terbitan 
Balai Pustaka menjadi bahan bacaan penting di 
semua peringkat pendidikan. Sastra Indonesia 
pada akhirnya seolah-olah seperti dikembang-
kan hanya oleh peranan Balai Pustaka12.  
 Dua novel yang terbit pada zaman Jepang, 
Cinta Tanah Air (Balai Pustaka, 1944) karya Nur 
Sutan Iskandar dan Palawija (Balai Pustaka, 
1944) karya Karim Halim, agaknya mewakili 
gambaran umum kesusastraan Indonesia pada 
masa itu. Dalam dua novel itu, kita akan meli-
hat betapa hampir semua tokoh wanitanya ti-
dak hanya memperlihatkan semangat membe-
la tanah air, tetapi juga ikut terjun membantu 
perjuangan di medan pertempuran. Tokoh ibu, 
istri, atau anak perempuan, hampir semuanya 
digambarkan sebagai pendorong semangat 
para pejuang. Bahkan, dalam novel Palawija, 
peristiwa perkawinan tokoh Sumardi-–guru, 
pribumi—dan Sui Nio, gadis keturunan Tiong-
hoa, seperti hendak memperlihatkan penting-
nya berbagai suku bangsa menyatu dalam se-
mangat bangsa Asia dan membela Perang Asia 
Timur Raya13. 
 Novel terbitan Balai Pustaka sebelum ke-
merdekaan, secara tematik, tidak ada yang me-

nyinggung persoalan sosial, agama, atau por-
nografi. Meskipun demikian, citra Islam yang 
dilekatkan pada tokoh haji dan pemuka adat 
digambarkan begitu negatif. Gambaran tokoh 
perempuan, kecuali dalam Kasih Ibu dan novel 
yang terbit pada zaman Jepang, sebagian be-
sar jatuh sebagai pecundang, dikalahkan oleh 
perbuatan tokoh laki-laki. 
 

***
 Selepas kemerdekaan, jumlah pengarang 
wanita mulai bertambah, beberapa di anta-
ranya patut pula diperhitungkan. Arti Purbani 
(istri Husein Djajadiningrat) mengawali periode 
itu melalui novelnya Widiyawati (1949). Ceri-
tanya  sebenarnya agak bertele-tele lantaran 
hampir semua tokoh dalam novel itu diung-
kapkan panjang lebar. Meskipun demikian, titik 
pusatnya jatuh pada tokoh utama Widiyawati 
(Widati) yang harus berhadapan dengan tradisi 
keluarganya yang kukuh berpegang pada adat 
kebangsawanannya. 
 Pengarang wanita lain, di antaranya, adalah 
Luwarsih Pringgoadisuryo, Titis Basino, Th. Sri 
Rahayu Prihatmi, Haryati Subadio (Aryanti), 
Marianne  Katoppo,  dan  N.H.  Dini.  Yang ter-
akhir itu dalam deretan pengarang wanita me-
nempati kedudukan istimewa, terutama melalui 
novel Pada Sebuah Kapal (1973)14.  
 Secara keseluruhan, tema novel penga-
rang wanita masih selalu berkisar pada per-
soalan dirinya sendiri; masalah wanita yang 
diceritakan dan diselesaikan oleh tokoh wanita. 
Memang masih bermunculan novel lain karya 
pengarang wanita, seperti Raumanen (1977) 

penyadaran akan pentingnya pendidikan, keterampilan, menjalankan dan menjaga kehormatannya sebagai perempuan. 
Lihat kembali laporan penelitian Maman S. Mahayana, Majalah Wanita Awal Abad XX (1908—1928). Depok: Universitas 
Indonesia, 2000 (tidak dipublikasikan).
12. Pengaruhnya yang mengakar dan luas ini kemudian seperti memperoleh legitimasi ketika para pengamat sastra Indonesia 
cenderung mengamini apa yang dikatakan A. Teeuw, kritikus Belanda, yang tentu juga punya kepentingan ideologis. Dalam 
kondisi seperti itu, sekolah-sekolah dan fakultas-fakultas sastra di berbagai perguruan tinggi, seolah-olah menafikan ke-
beradaan sastra di luar mainstream Balai Pustaka. Sastra populer dan sastra di luar Balai Pustaka dianggap karya sastra yang 
tidak layak dipelajari di sekolah dan perguruan tinggi. Bahkan, dikatakan Roolvink sebagai “Roman Picisan” (stuiversro-
man), sebuah sebutan yang jelas hendak melecehkan keberadaan novel populer. Maka, menjadi sangat wajar jika citra Balai 
Pustaka sampai tahun 1980-an masih tetap kokoh sebagai lembaga penerbitan yang seolah-olah satu-satunya yang berperan 
dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. 
13.  Pada zaman Jepang, Balai Pustaka berada di bawah lembaga Kantor Pusat Kebudayaan (Keimin Bunka Syidosyo), sebuah 
lembaga sensor dan sekaligus bertugas mempropagandakan semangat Tiga A (Jepang cahaya, semangat, dan pelindung Asia) 
melalui sastra dan budaya. 
14. Sejauh pengamatan, sebagian besar novel Indonesia karya pengarang wanita, cenderung mengangkat persoalan domes-
tik. Masalah percintaan, perkawinan, dan kehidupan rumah tangga berhadapan dengan problem status sosial dan tradisi 
kultural. Novel Nh Dini, Pada Sebuah Kapal, pada dasarnya juga mengangkat persoalan perkawinan (antarbangsa) –seperti 
juga Salah Asuhan. Tetapi di sana, tokoh Sri digambarkan menabrak tradisi Jawa soal hubungan pranikah dan pengalaman-
nya menikmati Michel dan Charles, suaminya. 
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karya Marianne Katoppo atau Selembut Bu-
nga (1978) dan Getaran-Getaran (1990) karya 
Haryati Subadio, tetapi persoalan yang diang-
katnya masih seputar problem domestik, yaitu 
masalah kehidupan rumah tangga. 

B. Pascareformasi
 Fenomena yang kini menggelinding deras 
sebagai semacam gerakan dalam sastra Indo-
nesia   telah   diperlihatkan   oleh   para novel-
is perempuan Indonesia pasca-Saman Ayu 
Utami15.  Jika Nh. Dini dan Titis Basino se-
bagai novelis senior berhasil menerobos dan 
me-nempatkan dirinya sebagai novelis wanita 
yang sejajar dengan novelis pria pada zaman-
nya, Ayu Utami, melalui novel Saman (1998) 
seperti berhasil menyebarkan semacam virus 
yang menggelisahkan bakat terpendam penulis 
perempuan lain dan posisi Saman dalam peta 
novel akhir dasawarsa tahun 1990-an itu se-
olah-olah seperti menjulang sendiri tanpa ter-
saingi. Novel keduanya, Larung (2001), tidak 
sesukses novel pertamanya, tetapi Ayu Utami 
tetap penting dalam sastra Indonesia kontem-
porer. 
 Dee melalui Supernova (2001) berhasil 
memahatkan “main-stream” baru dalam peta 
novel Indonesia dengan memasukkan deskripsi 
ilmiah sebagai bagian integral dalam cerita16.  
Seperti juga yang terjadi pada Ayu Utami, 
novel kedua Dee, Akar (2002), masih berada 
di bawah bayang-bayang novel pertamanya. 
Bersamaan dengan itu, muncul pula Fira Basu-

ki yang mengawali kepengarangannya melalui 
novel Jendela-Jendela (2001) yang ternyata 
merupakan bagian pertama dari trilogi, Pintu 
(2002) dan Atap (2002)17.  Fira Basuki jelas ikut 
melengkapi peta novelis perempuan Indonesia.
 Sebelum Dee dan Fira Basuki, sesungguh-
nya telah muncul nama Naning Pranoto yang 
dari tangannya tiba-tiba bermunculan sejumlah 
novel. Entah mengapa, tak banyak pembicara-
an mengenai novelnya itu. Sesungguhnya, ia 
menyodorkan sesuatu yang baru dalam tema 
novel Indonesia kontemporer, yaitu ketersisih-
an korban politik. Dua novelnya, Mumi Beraro-
ma Minyak Wangi  (2001) dan  Miss  Lu  (2003),  
misalnya,  jelas  hendak  menempatkan masalah 
politik dan kekuasaan yang otoriter sebagai pe-
nyebab jatuhnya korban orang tak berdosa. 
Dalam novel itu, Naning sengaja menggambar-
kan korban politik dalam posisi yang teraniaya 
meskipun mereka sesungguhnya tidak tahu-
menahu dan tidak terkait masalah politik. Lalu, 
mengapa mereka harus menjadi korban? Itulah 
politik. Di tangan penguasa yang otoriter, poli-
tik menjadi semacam hantu yang kapan saja 
dapat melakukan teror kepada siapa pun.
 Naning Pranoto sudah menghasilkan seki-
tar lima belas novel; sebuah prestasi yang 
mengagumkan. Kehadirannya dengan sejum-
lah karyanya itu tentu ikut memperkaya tema 
novel Indonesia. Bukankah tema politik yang 
seperti itu dianggap tabu dan dapat “meng-
ganggu stabilitas nasional” jika terbit dan bere-
dar pada zaman Orde Baru? Boleh jadi novel 
Naning Pranoto ikut mengilhami beberapa no-

15. Ayu Utami dalam Saman, tidak sekadar menghancurkan pandangan masyarakat tentang konsep virginitas, hubungan 
pranikah, perselingkuhan, dan perkawinan yang dikatakannya sebagai ”persundalan yang hipokrit”, tetapi juga menyodor-
kan semacam bentuk dekonstruksi atas rezim patriarkis. Saya kira, Saman telah berhasil menempatkan dirinya sebagai 
monumen inspiring yang kemudian menjadi titik berangkat pengarang perempuan lain yang berikutnya dalam mener-
jemahkan konsep perempuan, seks, dan perkawinan sesuai dengan pemahaman dan kemampuannya mengintegrasikan 
konsep itu dalam keseluruhan cerita. Sayangnya, kebanyakan pengarang wanita itu menerjemahkannya secara letterlijk 
dan gagal memasukkannya sebagai ruh karya yang bersangkutan. Yang muncul kemudian adalah bentuk-bentuk ekspresi 
yang artifisial. Patut pula dicatat, Saman menampilkan tokoh perempuan modern yang hidup dalam lingkungan perkota-
an. Jadi, dapat dipahami jika “pemberontakan” atas rezim patriarkis yang digambarkan dalam novel itu tidak menyentuh 
kaum perempuan pedesaan, melainkan kaum perempuan perkotaan. Problem kaum perempuan yang sebenarnya jauh 
lebih dahsyat justru terjadi di wilayah pedesaan yang persoalannya tidak sekadar berkaitan dengan perkelaminan, tetapi 
mengakar memasuki wilayah tradisi, budaya, dan agama. Jadi, novel Saman sesungguhnya sebagai representasi perem-
puan modern—perkotaan yang kebetulan juga non-Muslim. Jika mencermati sejumlah novel Indonesia karya penga-
rang perempuan yang di dalamnya menampilkan unsur seks, tokoh-tokoh perempuan yang ditampilkan di sana adalah 
perempuan produk masyarakat modern—perkotaan. Jika begitu, pemberontakan ideologi yang diusungnya baru sebatas 
menyentuh perempuan modern—perkotaan.
16. Ada dua hal yang boleh dikatakan baru yang disodorkan Dee dalam Supernova. Petama, ihwal deskripsi ilmiah yang 
menjadi bagian integral dalam keseluruhan cerita. Dalam kesusastraan Eropa, novel yang sejenis itu dimasukkan ke dalam 
kotak science fiction. Kedua, menyangkut penggambaran tokoh gay, Dhimas dan Ruben. Meski Nano Riantiarno dalam 
Cermin Merah (2004) lebih awal mengangkat hubungan per-gay-an, Supernova terbit lebih awal (2001).
17. Menyusul ketiga novel itu, terbit pula novel berikutnya, Biru (2003), Ms. B (2003), Panggil Aku B (2003), Rojak (2004). 
Tak tahu persis, sudah berapa banyak ia kini memproduksi novelnya.
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velis perempuan lain yang juga mengangkat 
masalah yang sama. Misalnya, novel Langit 
Merah Jakarta (2003) dan Laras (2003) karya 
Anggie D. Widowati. Pada zaman Orde Baru, 
tema kedua novel itu dapat dikategorikan “tabu 
dan berbahaya karena dapat mengganggu sta-
bilitas nasional.”
 Dalam Langit Merah Jakarta, Widowati 
coba memotret peristiwa menjelang dan sesu-
dah terjadi gelombang reformasi yang berhasil 
menumbangkan kekuasaan Soeharto. Novel itu 
laksana catatan penting mengenai peristiwa 
seputar gerakan reformasi. Berbeda dengan 
Langit Merah Jakarta, dalam novel keduanya, 
Laras, Anggie D. Widowati lebih banyak meng-
ungkapkan penyelewengan yang dilakukan 
para pejabat Orde Baru yang hampir tidak 
dapat dipisahkan dari tindakan korupsi dan 
manipulasi. Di balik kisah itu, Anggie tampak 
hendak mempersoalkan konsep keperawanan 
bagi perempuan. Dalam hal itu, laki-laki sering 
bertindak tak adil dalam menempatkan kon-
sep keperawanan. Tokoh Laras dalam novel itu 
adalah korban lelaki yang tidak bertanggung 
jawab. Tokoh Hendra kabur setelah berhasil 
merenggut keperawanan Laras. Hanya dengan 
ketabahan, Laras tampil menjadi sosok perem-
puan yang kuat dan kembali ke jalan yang 
benar.
 Dalam novel Maria Etty, Hayuri (2004), to-
koh yang menjadi korban politik dan terjadinya 
penyelewengan yang dilakukan pejabat negara 
digambarkan lebih transparan. Buntaran, ayah 
Hayuri, adalah salah satu korban politik yang 
kemudian meninggal di Pulau Buru. Hayuri 
adalah korban berikutnya meskipun sebenar-
nya ia tak memahami duduk persoalannya. 
Ia dibesarkan dalam bayangan traumatik oleh 
sosok seorang ibu yang berusaha tetap tegar. 
Setelah dewasa, cintanya kandas hanya lantar-
an ia berasal dari keluarga eks tapol. Meski-
pun akhir cerita happy ending, setidak-tidaknya 
terungkap betapa korban politik bisa menimpa 
seseorang berikut keluarganya. Stigma itu bisa 
datang dari siapa saja, termasuk orang yang 
sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan 
pergolakan politik.
 Selain kisah seputar gerakan reformasi 
serta kisah tentang korban politik pascatrage-
di 1965, sejumlah novelis perempuan mu-

lai menunjukkan keberaniannya mengangkat 
masalah seks sebagai tema cerita. Misalnya, 
novel Nova Riyanti Yusuf, Mahadewa Mahadewi 
(2003). Di balik penggambaran yang cukup 
gamblang atas perilaku seksual tokohnya, ter-
masuk persetubuhan dokter rumah sakit jiwa 
dengan pasiennya dan percintaan “aneh” pa-
sangan gay (transeksual dan biseksual), Nova 
tampaknya hendak mengkritik kemunafikan 
masyarakat dalam persoalan seks. Oleh kare-
na itu, saat kebutuhan biologis mendera se-
seorang, bebaskanlah hasrat itu tanpa perlu 
menutupinya dalam selimut norma atau kon-
vensi sosial. Seputar persoalan itulah pesan 
yang hendak disampaikan Nova.
 Djenar Maesa Ayu dalam novel pertama-
nya, Nayla (2005), juga mengangkat berbagai 
penyimpangan seks. Sebagaimana tersirat 
dalam tulisan yang terdapat di halaman depan 
“untuk pembaca dewasa” –juga tertera dalam 
kumpulan cerpennya, Jangan Main-Main (de-
ngan   Kelaminmu)   (2004)—novel    Nayla  
mengangkat persoalan seks dalam kerangka 
pengungkapan perilaku brengsek orang per 
orang yang akhirnya harus selalu ada yang 
menjadi korban. Tokoh Nayla adalah korban 
dari segala kebrengsekan itu. Kekasih sang ibu, 
Om Indra yang menghamili pembantu, juga 
kerap memamerkan sesuatu di hadapan Nayla 
yang jelas merupakan pelecehan seksual. Masa 
kecil yang suram itu makin gelap setelah sang 
ayah meninggal dan ibu tiri membawanya ke 
tempat rehabilitasi. Kepedihan yang meng-
gumpal itu yang membawanya menjadi lesbian 
dan menikmati hubungan seks dengan siapa 
pun dalam situasi yang penuh kegamangan. 
Ia tak lagi memercayai cinta dan kebahagiaan. 
Dalam novel itu, penyimpangan seksual lebih 
disebabkan oleh trauma masa kecil yang sering 
menyimpan kegetiran. Akibatnya, memang 
jauh lebih dahsyat dari perkiraan, mengingat 
hal itu berkaitan dengan luka jiwa, trauma 
psikologisnya. Boleh jadi Djenar hendak mene-
gaskan bahaya psikologis yang berat dan jauh 
lebih berbahaya dibandingkan dengan luka fisik 
ketika seseorang pada masa kanak-kanaknya 
mengalami pelecehan seksual.
  Ana Maryam, dalam Mata Matahari (2003), 
juga mengangkat persoalan seks bebas dan 
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lesbianisme. Tokoh Thery digambarkan begitu 
menikmati hubungan intimnya dengan Des-
tano, kekasihnya. Tokoh Lola, sahabat Thery, 
juga begitu menikmati perilakunya yang gonta-
ganti pasangan. Suatu hari, ketika Destano me-
lumat Lola dan membawanya terbang ke pun-
cak kenikmatan, Lola pun menyambut dengan 
gairah yang tak kalah dahsyatnya meskipun ia 
tahu bahwa lelaki itu tidak lain kekasih sahabat-
nya sendiri. Ketika Thery memergoki keduanya 
sedang berkencan, terjadi pertengkaran dan 
sumpah-serapah. Namun, ketika Destano me-
ninggalkan kedua perempuan yang selalu men-
jadi pemuas nafsunya itu, Thery dan Lola jatuh 
pada hubungan lesbianisme. Begitulah, novel 
itu mencoba menguak perilaku seks bebas dan 
lesbianisme. Di akhir cerita, kedua perempuan 
itu memutuskan untuk mempunyai satu anak, 
tanpa ayah, sambil tetap menikmati hidup se-
bagai pasangan lesbian. 
 Jika dalam novel itu penggambaran tin-
dak perbuatan seks sebagai salah satu peris-
tiwa yang sebenarnya bisa disampaikan secara 
implisit, dalam novel Bukan Saya, tapi Mereka 
yang Gila (2004) karya Stefani Hid, seks seper-
ti sengaja dihadirkan sebagai bagian penting 
dari keseluruhan cerita. Dalam novel itu, seks 
ditempatkan sebagai peristiwa yang seolah-
olah harus ada. Oleh karena itu, melalui telepon 
pun, orang dapat melakukan hubungan seks 
dan menikmatinya melalui suara, tanpa harus 
berhubungan secara fisik. Struktur cerita novel 
itu menyerupai kisah dalam film biru. Meski-
pun dalam novel itu ada penggambaran latar 
belakang masa kecil Nian –ibu yang cerai dan 
kawin lagi, dan ayah, seorang dokter yang en-
tah mengapa mengidap kelainan jiwa— seper-
ti tidak ada pengaruhnya pada hasrat seksual 
tokoh utama. Seks menjadi sesuatu yang hadir 
stereotip bahwa hidup dan segala aktivitas ke-
seharian seolah-olah tidak lengkap jika tak ada 
peristiwa yang berhubungan dengan perkara 
begituan, hidup hanya untuk urusan itu. Lalu, 
apa maknanya seks bagi tokohnya, tak  ada  
penjelasan. Bukankah  perilaku seseorang 
di masa kini, termasuk perilaku seksualnya 
dengan segala penyimpangannya, menyim-
pan sesuatu yang berhubungan dengan masa 
lalu dengan pembentukan jiwa (psikis) masa 
kanak-kanak. Dalam hal itu, unsur seks sengaja 

dihadirkan sebagai alat sensasi lantaran peng-
gambarannya yang artifisial dan vulgar itu. 
 Pemanfaatan seks merupakan alat per-
juangan ideologis –bukan sekadar tempelan—
tampak pada novel Ode untuk Leopold von 
Sacher—Masoch (2002) karya Dinar Rahayu, 
Swastika (2004) karya Maya Wulan—meskipun 
dalam kedua novel itu juga terkesan hendak 
membangun sensasi—dan Tabula Rasa (2004) 
karya Ratih Kumala. Dalam novel Dinar Raha-
yu, masalah seks dalam hubungannya dengan 
masokisme dan perilaku transeksual dibungkus 
dalam kemasan mitologi. Mitos tentang per-
sembahan seorang gadis perawan untuk me-
nambah kekuatan Sang Dewa atau dipercaya 
untuk tujuan tertentu, sesungguhnya sekadar 
alat legitimasi maskulin yang memperlakukan 
perempuan sebagai hidangan. Dinar Rahayu 
membalikkan mitos itu dengan menjadikan-
nya laki-laki sebagai hidangan dan perempuan 
dapat memuaskan nafsu seksualnya dengan 
perilaku heteroseksualnya. Dalam masalah 
seks, perempuan sebenarnya lebih berkuasa. 
Dengan kekuatan seksnya, perempuan dapat 
berkuasa atas diri laki-laki. Jadi, dalam hal itu, 
Dinar Rahayu seolah-olah hendak menciptakan 
kembali sebuah mitos tandingan-–sebuah mi-
tologi baru— dari mitos masa lalu-–khasnya 
mitologi Yunani dan Skandinavia—yang se-
sungguhnya bersifat transhistoris. Bukankah 
mitologi itu merupakan peristiwa masa lampau 
yang cenderung sulit –bahkan tidak—dapat di-
pertanggungjawabkan secara historis.
 Dalam Swastika, Maya Wulan menempat-
kan masalah seks justru sebagai alat untuk 
membunuh   hasratnya   melakukan   penyim-
pangan seksual. Swastika, tokoh utama dalam 
novel itu, merasa ada gejala lesbianisme dalam 
dirinya. Ia selalu terangsang ketika berdeka-
tan dengan sesamanya. Tambahan lagi, Sila, 
sahabatnya sejak kecil, selalu menggangu dan 
me-numbuhkan naluri seksualnya. Oleh kare-
na itu, ia harus melupakan hasratnya bercinta 
dengan sesama. Ia tak mau menjadi lesbian. 
Dalam bayangan ketakutan, ia harus dapat 
meyakinkan diri sendiri. Pilihannya jatuh pada 
pengembaraan melakukan hubungan seks dari 
satu lelaki ke lelaki lain, termasuk keputusan-
nya menikah dengan Amrullah, lelaki baik-baik 
yang kuliah di Kairo.
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 Apa yang terjadi pada malam pertama 
perkawinan Swastika itu? Amarullah, lelaki 
yang sangat mencinta Swastika dan kini resmi 
menjadi suaminya itu, merasa terluka. Meski 
pun soal virginitas tak mutlak benar, ia tetap 
tak dapat menerima Swastika. Ia tak mau tahu 
duduk perkara sebenarnya. Yang dihadapinya 
kini adalah Swastika yang terlalu jujur dan tak 
lagi perawan. Salahkah jika kelak Swastika 
menjadi lesbian?
 Maya Wulan menempatkan tema seks bu-
kan sekadar tempelan meskipun penggamba-
rannya kerap jatuh pada bentuk artifisial. Ia 
justru hendak menggunakannya sebagai alat 
perjuangan untuk mengembalikan hasrat sek-
sualnya sesuai dengan jenis kelamin yang di-
sandangnya sejak lahir. Meskipun Wulan tak te-
gas menyatakan keberpihakannya, setidaknya 
ia memberi penyadaran bahwa hasrat seksual 
seseorang tidaklah sesederhana yang diduga. 
Ia terbangun melalui proses panjang sejarah 
hidup orang per orang. Stigma atas kaum ho-
moseks, lesbian, biseks, atau heteroseks perlu 
ditempatkan secara proporsional dengan mem-
pertimbangkan berbagai persoalan yang me-
latarbelakanginya.
 Ratih Kumala, dalam Tabularasa, justru 
melihat masalah perkelaminan sebagai hak 
asasi manusia yang berlaku universal. Ia men-
coba mengangkat masalahnya dari semangat 
untuk tidak bergantung pada salah satu jenis 
kelamin, laki-laki atau perempuan. Meskipun 
gagasan itu bukan yang utama, Ratih cende-
rung menempatkan  hakikat  naluri seksual ma-
nusia yang tidak terikat oleh jenis kelamin, 
suku bangsa, ras, tradisi budaya, atau agama. 
Ia menekankan kesetaraan dalam kehidupan 
manusia, termasuk dalam melakukan pilihan 
atas teman hidup. Ketika seorang laki-laki atau 
perempuan menentukan hidup bersama de-
ngan lawan jenis atau dengan sejenisnya, ia 
telah menjalankan hak asasinya sebagai ma-
nusia. Lalu, mengapa laki-laki yang kawin de-
ngan sejenisnya (homoseksual) atau perem-
puan yang kawin dengan perempuan (lesbian), 
harus mendapat sanksi sosial? Bukankah haki-
katnya sama dengan seseorang yang kawin 
dengan lawan jenis. Bukankah perkawinan itu 
tidak semata-mata berurusan dengan persoal-
an reproduksi? Siapa pun bebas menentukan 

pilihan ketika seseorang dengan pasangan 
hidupnya memilih untuk mempunyai anak atau 
tidak. Bukankah kawin dengan sesama jenis 
jauh lebih bertanggung jawab dibandingkan 
dengan suami istri yang menelantarkan anak-
anaknya sendiri?
 Dalam novel itu kita sama sekali tidak me-
nemukan penggambaran adegan seks yang ar-
tifisial. Ratih Kumala tampaknya sengaja tidak 
mengeluarkan kata vulgar yang berhubung-
an dengan perangkat jenis kelamin. Dengan 
demikian, yang muncul adalah gagasan tentang 
makna perkawinan dan makna memilih pasa-
ngan hidup, apa pun jenis kelaminnya. Itulah 
sebuah novel yang berhasil mengusung ideolo-
gi seksual dalam  makna  sesungguhnya. Jadi, 
tanpa harus menggambarkan adegan cium 
atau persanggamaan secara eksplisit, Ratih 
dengan sangat meyakinkan berhasil mengang-
kat substansi persoalan menjadi lebih ideologis 
dan universal, sebuah novel yang mengangkat 
hakikat seks secara piawai dan cerdas. Dari 
sanalah estetika novel itu hadir dan menyelu-
sup ke dalam alam pikiran pembacanya sebagai 
sebuah pesan ideologis.

C. Perempuan yang Teraniaya
 Berbagai masalah yang pada zaman Orde 
Baru dianggap tabu, terlarang atau sering di-
cap “berbahaya bagi stabilitas nasional” setelah 
reformasi seperti berjejalan memasuki sejum-
lah novel para penulis perempuan. Selain kisah 
yang berhubungan dengan korban politik tahun 
1960-an dan tema seks yang digambarkan se-
cara artifisial, tidak sedikit penulis perempuan 
yang coba mempertanyakan atau menggu-
gat kembali kedudukan dan citra perempuan 
menurut perspektif tradisi, kultur, dan agama.  
 Oka Rusmini dalam Tarian Bumi (2000) 
dan Kenanga (2003) seperti hendak menggu-
gat tradisi adat dan budaya (Bali), dan agama 
(Hindu—Bali) yang terlalu memojokkan posisi 
perempuan. Dalam Tarian Bumi, tokoh utama 
Ida Ayu Telaga Pidada, perempuan bangsawan 
yang karena menikah dengan seorang Wayan, 
lelaki dari kasta yang lebih rendah, kerap di-
tuding sebagai biang kesialan keluarga. Telaga 
akhirnya ikhlas menanggalkan kasta kebang-
sawanannya dan memilih menjadi perempuan 
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sudra yang utuh. Dalam Kenanga, problemnya 
agak lebih rumit. Tokoh utama Kenanga harus 
berhadapan dengan cinta terlarang. Kencana, 
adiknya, kawin dengan Bhu-ana, lelaki yang 
justru memperkosanya. Di sana, cinta ter-
paksa tunduk pada norma agama, citra kasta 
Brahmana, dan sejumlah aturan yang justru 
memasung kebebasan perempuan. Belum lagi 
problem yang menyangkut perselingkuhan 
yang harus disembunyikan rapi demi menjaga 
martabat kasta. Kritik atas perkastaan dan ke-
bangsawanan dalam masyarakat Bali juga per-
nah dilontarkan Putu Wijaya dalam Bila Malam 
Bertambah Malam.
 Tokoh utama dalam kedua novel itu se-
akan-akan menjadi corong pengarangnya yang 
hendak merepresentasikan problem gender 
dalam masyarakatnya. Di sana, posisi wanita, 
dari kasta mana pun, tetap saja berada dalam 
kondisi yang tidak berdaya, ketika segala uru-
san bermuara pada tradisi adat, budaya, dan 
agama. Novel Tarian Bumi dan Kenanga men-
jadi begitu penting dalam peta novel Indone-
sia, tidak hanya karena kekuatan warna lokal 
dan kultur etniknya yang khas Bali, tetapi juga 
lantaran di sana ada problem gender yang be-
gitu kompleks, rumit, dan penuh manipulasi.
 Tokoh Ida Ayu Telaga Pidada dalam Ta-
rian Bumi dan Kenanga dalam Kenanga adalah 
perempuan bangsawan –yang karena nasibnya 
sebagai perempuan—justru tidak dapat menik-
mati berbagai hak istimewa kebangsawanan-
nya. Secara materi, keduanya hidup berke-
cukupan, tetapi secara psikologis dan haknya 
sebagai manusia, ada perlakuan diskrimintaif 
yang memojokkan kaum perempuan atas nama 
adat, budaya, dan agama. 
 Novel Namaku Teweraut (2000) karya 
Ani Sekarningsih juga sangat kuat mengang-
kat problem gender dalam kaitannya dengan 
kultur etnik. Novel pemenang Hadiah Yayasan 
Buku Utama untuk terbitan tahun 2000 ini se-
cara sangat meyakinkan menyuguhkan sebuah 
potret sosial masyarakat Asmat, Papua. Te-
weraut, tokoh utama dalam novel itu, berkisah 
tentang berbagai harapan, idelisme, dan ke-
getiran seorang perempuan yang terkungkung 
sedemikian rupa oleh tradisi dan norma ma-
syarakatnya. Di sana, perempuan seperti benda 

yang dapat diper-lakukan seenaknya oleh siapa 
pun yang bernama laki-laki. Atas nama tradisi, 
laki-laki menjadi begitu berkuasa atas “benda-
benda” itu. Bahkan, ketika seorang istri hamil 
dan akan melahirkan, ia harus dijauhkan dari 
masyarakat dan menempati sebuah gubuk ke-
cil terpencil di tengah hutan. Perempuan yang 
akan melahirkan dianggap kotor dan bakal 
membawa bala malapetaka bagi sukunya. 
 Masih dengan semangat melepaskan diri 
dari berbagai stigma yang memojokkan kaum 
perempuan, Abidah el Khalieqy dalam Geni Jora 
(2004) mengaitkannya dalam lingkaran tradisi 
Jawa dan pesantren (Islam). Meski gugatan 
Abidah disampaikan secara implisit, ia seperti 
menyodorkan semacam solusi untuk menjawab 
problem  itu,  yaitu  dengan  menjadi sosok se-
orang muslimah yang cerdas, berwawasan, 
dan cantik setidak-tidaknya, berperilaku cantik. 
Hanya dengan itu, kaum lelaki akan menghar-
gai perempuan. Dengan itu pula, ia tak akan 
dilecehkan. Bahkan sangat mungkin, lelakilah 
yang akan jadi pecundang atau suka—tidak 
suka, menempatkan posisi perem-puan secara 
proporsional. Gambaran tokoh Kejora yang 
dibesarkan dalam lingkaran Islam tradisional, 
kehidupan pesantren, dan pergaulannya de-
ngan dunia Islam, telah menumbuhkan ke-
sadaran bahwa tradisi, budaya, dan agama (Is-
lam) sering diselewengkan dan diterjemahkan 
justru untuk melegiti-masi kekuasaan laki-laki 
atas perempuan. Pandangan itu hanya dapat 
dilawan jika perempuan itu sendiri tidak hidup 
dalam kemiskinan dan kebodohan.
 Beberapa penulis perempuan yang juga 
mengusung citra ideal perempuan muslimah, 
antara lain Asma Nadia yang telah menghasil-
kan lebih dari 25 novel, dan nama-nama lain 
yang bertebaran dan sangat mungkin masih 
banyak yang tercecer.
 Secara umum, kehadiran para penulis 
perempuan dalam peta novel Indonesia kon-
temporer memperlihatkan adanya perubahan 
sikap dalam menempatkan posisi dan peranan 
perempuan dalam kehidupan kemasyarakat-
an, yaitu hasrat untuk tidak lagi terkungkung 
dalam lingkup domestik. Perubahan sikap itu 
terungkap dari tema-tema yang diangkatnya 
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yang berkaitan dengan lima stigma sebagai 
akibat dari (1) korban politik, (2) tradisi dan 
kultur masyarakat, (3) problem seks, (4) tafsir 
agama sebagai alat legitimasi, dan (5) pro-
blem domestik. Problem domestik yang dimak-
sud di sini, bukanlah persoalan yang berkutat 
dalam lingkup kehidupan rumah tangga, me-
lainkan sebagai sumber yang kemudian mela-
hirkan berbagai problem lain yang menggiring 
perempuan dalam posisi yang serba-salah, 
marginal, teraniaya, inferior, dan tak berdaya. 
Dalam novel Dadaisme (2004) karya Dewi Sar-
tika, misalnya, digambarkan bahwa perkawinan 
atas nama tradisi dan martabat yang disepakati 
keluarga merupakan sumber terjadinya segala 
perilaku menyimpang. Jadi, ada usaha me-
lebarkan problem domestik menjadi masalah 
publik. Itulah yang terjadi dalam sejumlah be-
sar novel yang telah dibicarakan itu.
 Di antara para penulis perempuan itu, satu 
novelis lagi yang patut mendapat catatan khu-
sus, yaitu Nukila Amal. Dalam novelnya Cala 
Ibi (Pena Gaia Klasik, 2003), Nukila Amal tidak 
hanya memanfaatkan teknik dan gaya bertu-
tur yang kompleks dan kaya dengan tema yang 
sepenuhnya diserahkan kepada tafsir pemba-
ca, tetapi juga hendak mengembalikan hakikat 
novel sebagai cerita. Maka, ia pun bercerita 
tentang apa saja, tentang siapa saja, atau apa 
pun. Nukila Amal dengan gaya eksperimenta-
sinya, cenderung menekankan aspek narasinya 
daripada tema cerita yang berkaitan dengan 
persoalan gender. 
 Dari sejumlah novel yang sudah dibicara-
kan tadi, posisi tokoh perempuan ketika ia ha-
rus berhadapan dengan tafsir agama sebagai 
alat legitimasi tampak menonjol dalam novel 
Geni Jora karya Abidah el Khalieqy dan novel 
Tarian Bumi dan Kenanga karya Oka Rusmini. 
Dalam melakukan perlawanan, tokoh Kejora 
harus berhadapan dengan tradisi keluarga 
dalam lingkungan pesantren yang menempat-
kan perempuan cukup duduk manis di dapur 
atau di dalam rumah. Tradisi keluarga terlanjur 
kokoh menempatkan posisi perempuan—istri, 
dalam ruang tiga –ur: sumur—dapur—kasur. 
Lalu, ia juga harus berhadapan dengan kultur 
masyarakat yang telah punya stigma sendiri 
dalam memandang posisi perempuan. Di sana, 

hadir pula doktrin agama yang ditafsirkan ber-
dasarkan kepentingan laki-laki. 
 Sementara itu, sang ibu menempatkan diri 
sebagai perempuan tradisional yang percaya 
pada konsep swargo nunut, neroko katut-–ke 
surga ikut, ke neraka nurut—. Dalam kepungan 
mitos dan stigma itulah, tokoh Kejora berjuang 
membebaskan diri. Dari sana lahirlah kesada-
ran bahwa kaum perempuan hanya mungkin 
bisa maju jika ia tidak dibelenggu oleh kebo-
dohan dan kemiskinan.
 Posisi perempuan dalam Tarian Bumi dan 
Kenanga sesungguhnya lebih rumit. Perkastaan 
tidak hanya berdampak pada perkara kehidu-
pan di dunia, tetapi juga menyangkut akhirat–
nirwana. Perkastaan adalah bagian dari doktrin 
agama yang harus dipercaya sebagai ketentuan 
Hyang Widhi. Karena perkastaan sudah meru-
pakan garis Hyang Widhi, maka siapa pun ha-
rus menjalani ketentuan itu secara ikhlas. Ba-
rang siapa tak patuh pada perkastaan, ia akan 
sengsara hidup di dunia, mendapat karma, 
dan di akhirat ia akan gagal masuk nirwana. 
Meskipun demikian, di sana masih ada perso-
alan lain yang juga tidak sederhana. Serang-
kaian manipulasi dan penyelewengan doktrin 
agama sengaja dilakukan, semata-mata untuk 
menjaga kehormatan dan martabat keluarga, 
melanggengkan posisi dunia laki-laki dan atas 
nama kesucian agama.
 Agama sebagai alat legitimasi dan pe-
manipulasian ajarannya sebagai usaha me-
langgengkan kekuasaan laki-laki, ternyata juga 
bertebaran dalam kehidupan masyarakat dan 
kebudayaan di belahan dunia yang lain. Periksa 
saja novel Pohon Tanpa Akar karya Syed Wali-
ullah (Bangladesh), Sutan Baginda karya Shah-
non Ahmad (Malaysia), atau Istri untuk Putraku 
karya Ali Ghalem (Aljazair). Para pengarang 
laki-laki itu melihat, betapa agama dijadikan 
alat yang ampuh untuk ngapusi, memanipulasi 
kebrengsekan, dan melegitimasi superioritas 
laki-laki atas inferioritas perempuan.
 Mencermati gambaran status sosial to-
koh-tokoh perempuan (karya pengarang 
perempuan) dalam novel Indonesia sejak Ba-
lai Pustaka sampai sekarang, sebagian besar 
–kecuali novel Namaku Teweraut—tidak lain 
adalah perempuan terpelajar atau perempuan 
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kelas menengah atas. Apa makna status sosial 
yang melekat pada diri tokoh-tokoh perempuan 
itu? Jika sastra dipandang sebagai potret sosial 
yang memantulkan semangat zamannya, maka 
boleh dikatakan bahwa gambaran tokoh-tokoh 
perempuan dalam novel Indonesia itu cende-
rung merepresentasikan potret perempuan In-
donesia kelas menengah atau bahkan perem-
puan terpelajar. Lihatlah, misalnya, tokoh Yah 
(Rohayah) dalam novel Belenggu karya Armijn 
Pane. Meskipun Yah berstatus pelacur, ia pela-
cur yang terpelajar, bergaul luas dengan para 
priyayi dan amtenar. Yah menjadi pelacur bu-
kan karena faktor ekonomi sebagaimana yang 
banyak terjadi belakangan ini. 
 Perlakuan tidak adil dan diskriminatif yang 
digambarkan dalam novel Indonesia kontem-
porer hanya berlaku bagi kaum perempuan 
kalangan   menengah,  terpelajar,  atau  ka-
langan bangsawan, dan tidak mewakili kaum 
perempuan dari kelas rakyat biasa. Potret itu 
sama sekali tidak mewakili keseluruhan nasib 
perempuan Indonesia. Periksa saja, misalnya, 
tokoh Rasmani (Kalau tak Untung), Hamidah 
(Kehilangan Mestika), Rani (Di Atas Puing-Pu-
ing), Sri (Pada Sebuah Kapal), Mimi dan Cyntia 
(Selembut Bunga) sampai ke tokoh perempuan 
dalam Saman atau dalam novel sesudahnya, 
semuanya adalah perempuan terpelajar, kelas 
menengah, bahkan golongan elite. Jika begi-
tu, kaum perempuan yang harkat dan marta-
batnya hendak diperjuangkan para novelis itu 
adalah perempuan kelas menengah atas dan 
golongan elite 
 Lalu bagaimana potret perempuan kelas 
menengah itu dengan semangat zamannya? 
Mempelajari sejumlah novel karya pengarang 
perempuan, sejak Balai Pustaka hingga novel 
Saman karya Ayu Utami, akan tampaklah bah-
wa persoalan utama yang paling banyak diso-
roti adalah problem domestik dan kehidupan 
sekitar rumah tangga. Penyelewengan suami 
atau perselingkuhan dipandang sebagai sum-
ber masalah dalam kehidupan rumah tangga.
 Novel Saman membuka perspektif lain. Ia 
mempertanyakan tuntutan kaum lelaki atas 
mitos virginitas–keperawanan. Di samping itu, 
Ayu Utami juga mulai menunjukkan kebera-
niannya menghancurkan masalah seks yang 

kerap ditempatkan dalam wilayah privat, di-
lindungi tabu, dan tidak boleh dibincangkan di 
ruang publik. Hal lain yang juga dikedepankan 
dalam Saman adalah ihwal perselingkuhan. 
Jika kaum lelaki bebas berselingkuh dan gon-
ta-ganti pasangan, lalu mengapa perempuan 
tidak? Tetapi, kembali bahwa nasib perem-
puan yang diperjuangkan dalam Saman adalah 
perempuan elite, perempuan terpelajar yang 
tidak perlu memikirkan persoalan nafkah, dan 
tuntutan persamaan hak cenderung jatuh pada 
persoalan seks: kebebasan berselingkuhan dan 
gonta-ganti pasangan. 

D. Perempuan Papua—Melayu—India
 Bagaimana usaha para penulis perempuan 
dalam mengangkat harkat kaum perempuan 
desa yang miskin dan jauh lebih teraniaya 
lantaran dibekap kemiskinan dan kebodohan? 
Bagaimana nasib perempuan buruh migran, 
buruh pabrik, tenaga kerja, pembantu, dan 
para pekerja seks komersial yang hidup di 
bawah garis kemiskinan? Dari sejumlah novel 
Indonesia karya pengarang perempuan, hanya 
Namaku Teweraut yang menampilkan tokoh 
perempuan dengan berbagai kemiskinan dan 
keterbelakangannya.
 Teweraut adalah sosok perempuan Papua 
yang ingin maju, bertekad menjadi perempuan 
mandiri dan dapat membantu saudara-sauda-
ranya, khas kaumnya, terlepas dari kebodo-
han dan kemiskinan. Tetapi, ia dikepung dunia 
laki-laki yang memandangnya rendah, kebu-
dayaannya yang menempatkan kaum perem-
puan sekadar mengurus rumah tangga dan 
membesarkan anak, dan sistem kepercayaan 
sukunya (Asmat) yang kerap menuding kaum 
perempuan sebagai biang malapetaka. Maka, 
meskipun Teweraut bisa bersekolah karena 
ia putri kepala suku, ketika seorang pendeta 
menawarkan agama baru (Kristen), ia tetap 
berada dalam posisi teraniaya akibat kepungan 
laki-laki, kebudayaan, dan kepercayaan. Segala 
ucapan Kepala Suku adalah Sabda Tuhan, ter-
masuk dalam soal perjodohan. Teweraut, yang 
masih perawan itu, harus patuh pada keputu-
san Kepala Suku, nDiwi, ayahnya sendiri, yang 
akan menjodohkannya dengan Akatpits, Ke-
pala Dusun, meskipun kepada dusun itu sudah 
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punya lebih dari lima istri. Perhatikan kutipan 
berikut:

“Kamu Cuma perempuan,” suara nDiwi 
terdengar menggelegar sekarang… “Tidak 
perlu banyak rencana. Sejak awal leluhur 
kita telah menggariskan, pekerjaan perem-
puan itu cukup untuk mengayomi keluarga, 
melahirkan anak, merawat dan mengasuh-
nya, dan mencari makanan yang bagus…” 
nDiwi tak dapat digoyahkan. Ia merasa ti-
dak perlu menanggapi keberatanku. Kepu-
tusannya berlaku sebagai aturan yang 
tetap. Sebagaimana kebiasaan yang telah 
berlaku lama, kata-katanya adalah sabda 
yang paling benar dan harus dipatuhi. 
(hlm. 64)

 Teweraut akhirnya menjadi istri ketujuh ke-
pala dusun dan harus mengabdi sepenuhnya 
kepada suami. Untungnya, ia punya keahlian 
menari yang memungkinkannya menjadi duta 
budaya dan berkesempatan mengetahui dunia 
luar. Teweraut memang kemudian mengikuti 
misi kebudayaan ke Amerika, tetapi sebagai is-
tri ia tetap berada di bawah penguasaan suami. 
Setelah suaminya meninggal, penguasaan itu 
digantikan oleh adiknya. Begitulah, Teweraut 
sebagai representasi perempuan Papua, men-
jalani kehidupannya dalam keadaan serba tak 
berdaya. Namaku Teweraut boleh jadi mewakili 
kondisi nasib perempuan (Indonesia) yang ber-
ada di pelosok desa pedalaman18.   
 Citra perempuan yang seperti Teweraut itu 
tidak kita jumpai dalam novel Syumul (1999) 
karya Azmah Nordin (Malaysia)19.  Novel ini 
cenderung menyerupai novel Indonesia pada 
umumnya yang ditulis pengarang perempuan, 
yaitu menampilkan kehidupan wanita terpe-

lajar, kalangan elite, dan hidup dalam dunia 
modern. Novel Syumul bercerita tentang per-
saingan bisnis telekomunikasi yang dihadapi 
perusahaan Hytech Communication (HC) dan 
Syumul Teknologi Tinggi (STT). Persaingan itu 
kemudian bermuara pada acara Seminar Com-
monwealth Telecommunication  Council (CTC), 
sampai menjelang peluncuran satelit Mal-
sat A-1. Sesungguhnya, persaingan itu mun-
cul lebih disebabkan oleh urusan pribadi elite 
pegawai-pegawai di perusahan itu. Terjadinya 
pemecatan pegawai, perebutan jabatan, dan 
sikut-menyikut di antara mereka, telah menye-
babkan komunikasi (:manajemen) di lingku-
ngan perusahaan berjalan secara tidak sehat. 
Bahkan, usaha penyingkiran pegawai yang di-
pandang dapat menjadi ancaman dan memba-
hayakan kedudukan pribadi, dilakukan dengan 
berbagai cara, termasuk dengan menyebarkan 
fitnah, sabotase dan usaha pembunuhan. Ma-
salah inilah yang menjadi tema sentral novel 
ini.
 Tema persaingan itu ternyata hanyalah 
sebagai alat bagi pengarang untuk mengung-
kapkan berbagai karakter, sebagaimana yang 
ditampilkan pada watak  tokoh-tokohnya. Ke-
serakahan, ambisi, arogansi, kelicikan, kemu-
nafikan, percaya diri, rendah diri, egoistik, ke-
arifan, kedewasaan, solidaritas, dan sifat-sifat 
manusia lainnya, muncul dengan latar belakang 
dan latar depan kepentingan masing-masing. 
Akibat terjadinya per-saingan yang tidak wajar 
itu, maka perusahaan telekomunikasi yang ha-
rusnya menciptakan jalinan komunikasi yang 
baik, justru malah menghadirkan keterputu-
san komunikasi. Perusahaan telekomunikasi itu 
ternyata tidak lagi mampu menjalin komunika-
si. Hubungan setiap pegawai hampir selalu di-
hadapkan pada tulalit (miskomunikasi). Di an-

18. Gambaran keteraniayaan perempuan desa akibat kepungan kebodohan dan kemiskinan, kekuasaan dan dominasi laki-laki, 
dan sistem kepercayaan, diangkat dengan sangat baik oleh Ahmad Tohari dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk (Jakarta: 
Gramedia, 2003: Cetakan Pertama 1982). Sejauh pengamatan, inilah novel Indonesia yang mengungkapkan keteraniayaan 
perempuan desa.
19. Novel ini memenangi hadiah khas Hadiah Novel Esso-Gapena I (1993) dan baru diterbitkan Dewan Bahasa dan Pustaka 
1999. Novel Azmah Nordin lainnya yang juga mengangkat problem gender berjudul Pantai Kasih (Kuala Lumpur: Fajar Bakti 
Sdn. Bhd., 1994). Novel ini bercerita tentang kehidupan di rumah sakit (Pusat Rawatan Pantai Kasih). Melalui kisahan dokter 
Raiha, terungkaplah berbagai kebusukan yang terjadi di rumah sakit itu. Termasuk kebusukan suami Raiha, dokter Wang dan 
mantan suami Raiha, dokter Sadiz. Dalam novel ini, Azmah Nordin masih menempatkan posisi perempuan sejajar dengan 
posisi laki-laki. Bahkan juga dalam beberapa peristiwa digambarkan bahwa perempuan harus menghormati peranan yang 
dimainkan laki-laki. Citra perempuan yang seperti itu justru tidak tampak dalam novel Syumul meski di akhir cerita posisi 
laki-laki tetap sebagai tempat yang harus dihormati perempuan.
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tara persoalan itu, terjadi pula perselingkuhan 
di antara mereka. Dalam konteks ini, masalah 
perselingkuhan yang lazimnya menjadi wacana 
kaum lelaki, kini malah menjadi wacana kaum 
wanita. Dalam masalah ini, yang menjadi ob-
jek perselingkuhan justru kaum laki-laki, bukan 
kaum wanita.
 Masalahnya kemudian semakin rumit ke-
tika berbagai masalah psikologis, trauma masa 
lalu, dan serangkaian bayangan ketakutan, ke-
cemasan, dan kekarutan pikiran melanda ma- 
sing-masing tokohnya. Mengingat itu semua ti-
dak terikat oleh ruang dan waktu, maka pikiran 
mengenai hal tersebut bisa saja muncul secara 
serempak, tiba-tiba atau terpenggal-peng-
gal. Akibatnya, peristiwa demi peristiwa yang 
membangun jalinan cerita novel ini terkesan 
fragmentaris, terpecah-pecah dan seolah-olah 
sergap-menyergap. Penggambaran pikiran dan 
kekacauan batin seorang tokoh tertentu, misal-
nya, bisa saja berkaitan dengan apa pun yang 
dilihatnya pada saat itu, dan pada saat yang 
bersamaan, sangat mungkin pula melompat 
ke masa lalu atau ke masa depan. Lompatan-
lompatan pikiran dan kekacauan emosi para 
tokohnya inilah yang mendominasi rangkaian 
peristiwa dalam novel Syumul. Puncak segala 
kekacauan itu kemudian berakhir manakala 
terjadi usaha pembunuhan yang hendak di-
lakukan dua orang pegawai perusahaan HC. 
Akibat peristiwa itu, elite pegawai perusahaan 
itu kemudian menyadari bahwa ada sesuatu 
yang salah yang telah dilakukannya. Oleh kare-
na itu, masing-masing pihak perlu memperbaiki 
diri dan menjaga komunikasi yang harmonis, 
baik dengan sesama anggota keluarga, mau-
pun dengan sesama rekan sekerja. Happy end-
ing!
 Kekuatan novel ini sesungguhnya jatuh 
pada semangat eksperimentasi20. Meski 
demikian, mengingat novel ini ditulis seorang 
pengarang perempuan, maka tampak pula usa-
ha Azmah Nordin untuk mengangkat persoa-
lan gender. Sejauh pengamatan, inilah novel 
Malaysia pertama yang mengangkat masalah 
gender secara transparan. Hal tersebut tam-

pak jelas dari ketidakberdayaan tokoh laki-laki 
dalam berhadapan dengan tokoh perempuan. 
Tokoh Marius Taipun, Jeremy Kay Kay Kiew, 
Syed Hakim, Hadzim, dalam perusahaan HC, 
misalnya, berada di bawah kekuasaan Juwairi-
ah. Perselingkuhan Erika Bacia Bahrin yang 
menempatkan kehidupan laki-laki sebagai ob-
jek permainannya memperlihatkan bahwa wa-
cana perselingkuhan, setidaknya yang digam-
barkan dalam novel itu—, kini tidak lagi milik 
dan didominasi kaum laki-laki. Jadi, dalam hal 
ini, perempuan yang lazimnya selalu menjadi 
objek perselingkuhan laki-laki, kini justru di-
tempatkan secara sebaliknya; laki-laki yang 
menjadi objek perselingkuhan perempuan. 
Kaum perempuan dalam novel ini menjadi sub-
jek dunia laki-laki. Perhatikan kutipan berikut:

 Erika Bacia Bahrin yang telah enam kali 
berkahwin dan bercerai dengan lelaki-lelaki 
tempatan juga lelaki-lelaki dari negara E-
ropah, sebelum menjadi janda sekarang. 
Cuma perkah-winan-perkahwinannya itu 
agak sukar berkekalan; tempoh satu-satu 
perkahwinan antara dua minggu hingga 
enam bulan, sebelum Erika kembali ke mi-
nat asalnya, Hadzim. Ternyata, tidak satu 
pun perkahwinannya menghasilkan anak, 
dan Leonei akui, barangkali inilah yang 
merupakan suatu hakikat sejarah yang me-
milukan bagi setiap wanita. Dan Kemudian, 
sudah .... -Bagaimana dengan perhubungan 
antaramu dan anakmu dan Farid? Apakah 
cukup membahagiakan? “Kebahagiaan hi-
dup bagi seorang wanita, tidak semestinya 
terletak kepada orang lelaki ataupun anak 
yang lahir dari rahimnya saja-sebaliknya 
dari dalam diri sendiri. Percayalah, kebaha-
giaan, keberanian, semangat, ketabahan-
sebenarnya tidak membezakan jenis janti-
na.” Dia teringat Juwairiah pernah berkata 
begitu.... beberapa kali pula Erika ditahan 
sama ada di tanah air mahupun di Eropah-
akibat memandu ketika mabuk, sebelum 
ini. Memandu ketika bersama-sama salah 
seorang kekasih-kekasih sambilannya yang  

20.  Sejumlah eksperimentasi yang dilakukan Azmah Nordin dalam novel ini lebih menyangkut persoalan teknik bercerita, 
seperti bentuk penceritaan yang bergonta-ganti serta pemakaian tanda baca yang dimanfaatkan untuk menunjukkan 
adanya perubahan pencerita.
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disewanya secara tunai itu. (hlm. 145--
146).

 Kutipan di atas memperlihatkan betapa 
tokoh Erika Bacia boleh sesuka hatinya ‘mem-
permainkan’ lelaki. Bahwa Erika kembali ke mi-
nat asalnya, Hazdim, atau ia dapat menyewa 
kekasihnya  secara  tunai,  makin  mengukuh-
kan peranan yang dimainkan Erika sebagai 
subjek perselingkuhan, dan kaum lelaki seba-
gai objeknya. Peran superioritas kaum wanita 
dan inferioritas kaum lelaki diperlihatkan pula 
pada ketokohan Juwairiah yang menggantikan 
kedudukan Farid, suaminya, di dalam keluarga. 
Juwairiah juga berjaya memainkan peranan-
nya sebagai wanita di dalam kehidupan kema-
syarakatan dan kehidupan keluarga. Dengan 
demikian, ketokohan Juwairiah menunjukkan 
peranan kaum wanita yang sesungguhnya tidak 
kalah dengan kaum lelaki. Perhatikan dialog Ju-
wairiah dengan Wardah yang membincangkan 
Farid, suami Juwairiah, berikut ini.

 “Wardah, bagiku, masalah seperti itu 
- jika ia benar-benar suatu kenyataan - 
hanya masalah remeh-temeh ... barang-
kali,” ujar Juwairiah, lembut. Air mukanya 
sayu pilu. “Lagipun, aku tak punya kekua-
tan untuk memulakan hidup baru. Kerana 
seluruh kekuatan yang ada padaku, aku 
curahkan untuk menaikkan tarafku di ma-
tanya - dengan membina kerjaya yang 
lebih meyakinkan.”
 “Biarpun lelaki itu memandang rendah 
terhadap kerjayamu?”
 “Hah, bukankah itu namanya ‘lelaki’? 
Ah, aku tak hairan lagi. Aku tak kisah pun. 
Kebanyakan lelaki sama saja.”
 “Kecuali Syed Hakim?” soal Wardah, 
mengusik.
 “Ya, kecuali dia. Tapi sebahagian besar 
lelaki yang lain ego melebih segala-gala-
nya; tak mahu mengaku kalah, biarpun su-
dah kecundang,” tingkah Juwairiah, penuh 
emosi. (hlm. 43--44).

 
 Pada halaman-halaman lain dalam novel itu, 
persoalan dominasi laki-laki sering kali digugat 

dan dibalikkan. Inferioritas wanita diganti de-
ngan superioritas. Peranan laki-laki dalam ke-
hidupan bisnis perusahaan, dalam kehidupan 
sosial, dan dalam kehidupan keluarga, diping-
girkan, dan digantikan oleh peranan wanita. 
Perhatikan juga kutipan di bawah ini:

 “Aku bebas, bebas ... bebaaas ...!” je-
ritku, tanpa sadar. Entah mengapa, tiba-ti-
ba terasa tubuhku meruap panas, dadaku 
dikobarkan oleh nafsu berahi, seolah-olah 
emosiku sedang dilanda badai asmara 
yang membara berpanjangan; emosi yang 
terpenjara akibat sikap ketidakadilan ‘dia’ 
dan mereka yang sejenis dengan‘dia’; 
emosi yang kini bangkit kembali dengan 
kematian’dia’. (hlm. 125)

 Meski pengarang, melalui tokoh-tokoh 
perempuannya, bermaksud menyampaikan 
pesan yang menyangkut masalah gender, 
Azmah Nordin agaknya masih menempatkan 
kedu-dukannya sebagai perempuan Melayu. 
Tokoh Juwairiah masih mau bertolak angsur, 
melakukan kompromi dan kadangkala menga-
lah pada suaminya, menunjukkan bahwa pe-
ngarang masih toleran menempatkan kedudu-
kan wanita secara proporsional. Gambaran 
tokoh Juwairiah yang akhirnya kembali lebih 
memen-tingkan keluarga daripada profesi, dan 
menghargai suaminya sebagai ‘suami’, meru-
pakan representasi sikap pengarangnya se-
bagai perempuan Melayu dalam menjaga har-
moni adat, tradisi, dan budaya Melayu. 

***
 
 Gambaran perempuan yang termargina-
lisasikan akibat kepungan adat-istiadat, buda-
ya, dan agama lebih mengenaskan ketika kita 
mencermati novel  Madu dalam Saringan (Nec-
tar in a Sieve) karya Kamala Markandaya21.  Se-
buah potret kepedihan perempuan India yang 
diterjang kemiskinan dan kebodohan. Rusmani, 
istri Nathan, adalah tipikal perempuan India 
yang menjadi sudra—rakyat jelata—lantaran 
perkawinan dengan Nathan, lelaki sudra. Mes-

21. Kamala Markandaya, Madu dalam Saringan, terj. Mokhtar Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988.
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ki demikian, kesadaran sebagai istri seorang 
petani yang jujur dan miskin, membentuk ke-
pribadiannya pantang berkeluh-kesah. Segala 
harapan harus ditumbuhkan. Ia berusaha tidak 
kenal putus asa, tak mau menyerah, meskipun 
hati kecilnya mengatakan lain. Maka, ketika 
Rukmani belum juga melahirkan bayi laki-laki, 
ia harus bersabar sambil berdoa agar dikaruniai 
anak laki-laki22.  Dengan segala kesabarannya, 
di antara kemiskinan dan kelaparan, Rukmani 
tetap mengurus kehidupan rumah tangga de-
ngan sebaik-baiknya. Ia harus pandai berhe-
mat dan menyisihkan hasil jerih-payahnya un-
tuk hari depan. Rukmani tampil sebagai sosok 
istri yang dapat melengkapi segala kekurangan 
suami. “Tempat seorang isteri mestilah di sisi 
suaminya,” (hlm. 168), begitulah sikap dan 
pandangan Rukmani. Maka, ia tampil sebagai 
pelengkap, pendorong, bahkan juga pembela 
utama sang suami. Rukmani bagai wanita besi, 
belahan hati suami, benteng bagi keluarga, pe-
lindung bagi anak-anaknya. Bersama Nathan, 
Rukmani hidup dalam penderitaan panjang. 
Nathan sendiri akhirnya meninggal ketika sua-
mi istri itu hidup menggelandang di kota. Ruk-
mani kembali ke kampung halamannya sambil 
membawa Puli, anak jalanan yang kemudian 
dijadikan anak angkat. Meskipun pada akhirnya 
Rukmani tidak jatuh sebagai pecundang, kita 
masih dapat mencermati betapa norma sosial 
(dominasi laki-laki), agama, dan kebudayaan 
dibangun sedemikian rupa untuk memosisi-
kan perempuan sebagai makhluk yang paling 
teraniaya23.  Di balik gambaran yang sangat 
mengenaskan tentang kondisi perempuan—
sebagaimana tampak dalam novel Namaku 
Teweraut dan Madu dalam Saringan—tersirat 
ada semacam penegasan, bahwa perempuan 
dalam banyak hal lebih tahan banting, lebih ta-
bah, sabar, ulet, dan matang ketika mengha-
dapi persoalan hidup yang begitu gawat. Dari 

gambaran itu, kita (: pembaca) tanpa sadar 
seperti memperoleh penyadaran bahwa selama 
ini penin-dasan dan penganiayaan perempuan 
terjadi di mana-mana atas nama martabat ke-
luarga, norma sosial, keluhuran budaya, ke-
sucian agama, bahkan atas nama kekuasaan 
Tuhan. Begitu banyak manipulasi digunakan 
sebagai kedok untuk menutupi penganiayaan 
dan penindasan terhadap kaum perempuan.

E. Menolak Strukturalisme
 Strukturalisme-–atau dalam istilah lain, 
pendekatan intrinsik— yang selama ini mendo-
minasi pengkajian sastra di berbagai institusi 
pendidikan, ternyata telah gagal membongkar 
kekayaan kultural teks, karena teks diperlaku-
kan sebagai struk-tur yang mandiri, otonom, 
dan terlepas dari persoalan di luar teks. 
 Bagi kaum strukturalis, apa pun yang ter-
jadi dalam dunia sastra, ia tetap dianggap dan 
diperlakukan sebagai sebuah teks an sich yang 
tak ada kaitannya dengan konteksnya. Peneliti 
atau kritikus hanya diizinkan berkomunikasi 
dengan teks karena teks itu diyakini sudah 
mempunyai kelengkapannya sendiri. Begitu 
karya sastra terlepas dari tangan pengarang 
dan kemudian dipublikasikan menjadi milik 
publik, ia tidak lagi mempunyai ikatan dengan 
pengarangnya. Ia mesti diperlakukan sebagai 
teks yang telah lengkap sebagai sebuah struk-
tur. Teks menjadi segala-galanya. Tidak ada 
lagi hubungannya dengan proses kreatif pen-
ciptaannya, tidak ada lagi hubungannya de-
ngan kebudayaan yang melahirkannya, tidak 
ada hubungannya dengan kontekstualitasnya. 
Puncak dari pandangan kaum strukturalis ini 
sampailah pada keyakinan Roland Barthes me-
lalui gagasannya: “the death of the author.” 
Ekor masalah dari keterlepasan teks dengan 
diri pengarang, salah satunya, adalah hilang-
nya kekayaan naluri kultural yang menjiwai 

22. Dalam keyakinan beberapa sukubangsa, seperti misalnya, suku Batak, Cina, atau Papua, melahirkan bayi perempuan 
dianggap sebagai musibah. Istri yang baik harus dapat melahirkan bayi laki-laki. Jelas di sini bahwa diskriminasi pada 
anak perempuan sudah terjadi sejak bayi. Dalam novel ini bahkan diceritakan, Ira, putri Rukmani menikah pada usia 14 
tahun (Rukmani sendiri kawin dalam usia 12 tahun). Ketika usia perkawinannya mencapai lima tahun dan Ira belum 
juga mendapat anak, suaminya kemudian mengembalikan Ira kepada orang tuanya dengan alasan, bahwa putrinya itu 
mandul. Belakangan, ternyata ia bisa mempunyai anak (hlm. 76—78). 
23. Bandingkan novel karya Kamala Markandaya ini dengan novel Bumi yang Subur karya Pearl S. Buck. Dalam novel itu, 
Buck menggambarkan tokoh perempuan Cina (Olan) –meski dengan segala keteraniayaannya—justru tampil sebagai 
motivator, pendorong yang kelak membawa suaminya (Wang Lung) menjadi tuan tanah yang berpengaruh. Bahkan, 
Wang Lung kemudian membangun sebuah dinasti Wang yang menguasai sejumlah wilayah di Tiongkok.
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teks itu sendiri. Struktur hanya berbicara soal 
keterkaitan antar-unsur dan fungsionalisasinya 
dalam membangun wacana teks. Ia tidak me-
nyentuh ruh budaya dan kegelisahan kultural 
yang kemudian menjadi ideologi pengarang-
nya. Bukankah sastra, meskipun ia produk ima-
jinasi, lahir dan mengada lantaran munculnya 
kegelisahan kultural. Bahasa yang digunakan 
sebagai media teks itu sendiri tidak lain adalah 
produk budaya. Keberadaan masyarakat secara 
hakiki dilengkapi oleh bahasa, dan masyarakat 
pula yang lalu melengkapi bahasa. Jadi, ketika 
teks  hadir  dengan  memanfaatkan bahasa se-
bagai medianya, bagaimana mungkin ia 
dilepaskan begitu saja dari masyarakatnya, dari 
kebudayaan yang melahirkannya, dari ideologi 
pengarang yang hendak ditawarkannya. Pada-
hal, masyarakat itu pula yang secara sadar dan 
terus-menerus memberi berbagai kelengkapan 
bahasa, mengisi dinamika budaya, dan men-
ciptakan berbagai ideologi. Manakala bahasa 
diejawantahkan dalam bentuk wacana sastra, 
ia sesungguhnya mengangkat sebuah realitas 
sosiokultural. 
 Meskipun karya-karya agung selalu dapat 
diteliti melalui berbagai macam pendekatan, 
kekayaan makna kultural dan ideologi yang be-
rada di luar teks tetap akan tersembunyi ke-
tika pendekatan struktural digunakan sebagai 
senjata pamungkas. Oleh karena itu, jika struk-
turalisme tetap akan dipertahankan, ia hanya 
boleh digunakan sebagai pintu masuk untuk 
membongkar lebih jauh kekayaan budaya teks 
yang bersangkutan. Tanpa itu, teks tetap akan 
terkucil dan tercerabut dari kebudayaan yang 
melahirkannya. Jadi, penting artinya usaha kri-
tikus membongkar dan sekaligus mengangkat 
kekayaan budaya yang mendekam dalam teks, 
baik secara tersurat, maupun tersirat. Dengan 

cara itu pula, mempelajari sastra berarti juga 
mempelajari kehidupan sosial-budaya yang 
telah melahirkan dan membesarkan diri pe-
ngrangnya. Bukankah sastra hakikatnya meng-
angkat realitas sosio-kultural. 

F. Simpulan
 Novel Namaku Teweraut, Syumul, dan 
Madu dalam Saringan memperlihatkan, beta-
pa problem gender sesungguhnya bersumber 
dari sebuah kebudayaan dan norma masyara-
kat yang sengaja dibangun untuk melegitimasi 
kekuasaan laki-laki. Di sana, terungkap juga 
begitu banyak penyelewengan atas tafsir aga-
ma dan kepercayaan. Oleh karena itu, melalui 
pendekatan yang tidak berkutat pada teks atau 
yang coba mengungkap kekayaan makna di 
luar teks, pembongkaran atas penyelewengan 
tafsir sosio-budaya dan agama, harus sudah 
mulai diperkenalkan dalam berbagai institusi 
pendidikan. Islam, misalnya, merupakan aga-
ma yang menjunjung keagungan perempuan. 
Tetapi mengapa begitu banyak pemuka agama 
yang membalikkan keluhuran dan keagungan 
perempuan itu menjadi penganiayaan dan pe-
nindasan. Di sana tentu ada sesuatu yang ti-
dak beres. Ada penafsiran doktrin agama yang 
menyesatkan. Maka, gerakan penyadaran itu 
mesti dimulai dengan pembongkaran-pem-
bongkaran segala pemanipulasian norma sosi-
al, tradisi, budaya, dan agama. Stigma tentang 
perempuan seyogianya ditumpas sampai ke 
akar-akarnya. Dan sastra dapat dimanfaatkan 
sebagai pintu masuk untuk melakukan pem-
bongkaran itu. Di sinilah pendekatan sosiokul-
tural atau cultural studies menjadi salah satu 
pilihan yang pas guna mengungkapkan keka-
yaan budaya sebuah teks.
  Akhirnya harus saya sampaikan sikap saya 
atas pendekatan struktural: Adios Struktural-
isme!
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Feminisme 
Poskolonial, Romantik, dan Radikal dalam Puisi Jawa

Suwardi Endraswara
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ABSTRAK 

Pemahaman teks sastra femininisme akan mengungkapkan budaya seputar kehidupan 
perempuan dalam dunia sastra. Penulis laki-laki dan perempuan mungkin berbeda dalam 
menggambarkan karakter perempuan. Hal ini menarik untuk dibahas dalam studi sastra holis-
tik. Dari sudut pandang femininisme pascakolonial, baik disadari maupun tidak, berpengaruh 
pada kehidupan. Ideologi kolonial memunculkan pengaturan laki-laki terhadap perempuan. 
Selanjutnya, perempuan seringkali mengalami kesedihan karena laki-laki.  Konstruksi budaya 
dapat terlihat secara jelas dalam karya sastra klasik dan modern. Dominasi laki-laki pada 
perempuan dengan jelas terbentuk karena tradisi.

Kata Kunci:  kolonial, laki-laki, perempuan dalam sastra, feminimisme

ABSTRACT

The comprehension of literary text in feminism through reading as woman will reveal many 
cultures surrounding women’s life in literary world. Male and female author may be different 
in illus-trating woman traits. It is interesting to be discussed in literary studies holistically. In 
the viewpoint of postcolonial feminism, whether consciously or not, there is colonial influence 
in respon-ding to life. The colonial ideology apparently adjust in men’s ideology on women. 
Consequently, women are often depressed by men. The cultural construction can be seen 
clearly in classic and modern javanese literary works. The men’s domination on women is 
obviously constructed by tradition.

Keywords: colonial, men, women in literature, feminism

 Dalam sastra, feminisme boleh dikatakan 
merupakan sebuah cara pandang terbaru 
pemahaman sastra. Jika dalam teori sastra kla-
sik pemerhati sastra sering memahami tokoh 
wanita dalam sebuah struktur teks, pemaha-
man sastra feminis lebih dari itu. Feminisme 
kadang-kadang justru membongkar teks, tidak 
sekadar tergoda pada struktur teks. Oleh sebab 
itu feminisme sebenarnya tergolong pijakan 
pemahaman sastra di era pascastrukturalis. 
Cara pandang feminis itu pun memunculkan 
sejumlah gaya yang berbeda-beda. Penekanan 
feminisme di dalam sastra juga sering berlainan 
arah sehingga melahirkan bermacam-macam 

pandangan pula. Ada pandangan feminisme 
yang bernuansa poskolonial, romantik, radikal, 
posmodern, marxis, sosialis, dan sebagainya. 
Masing-masing pandangan ini sebenarnya ber-
maksud untuk mendalami keutuhan makna 
teks sas-tra secara feminis. Sholwater (Lodge, 
1988:333) dan (Newton, 1988: 268) me-
ngatakan bahwa kaum pascastrukturalis telah 
lama memiliki cara pandang feminisme terha-
dap sastra. Penekanan teori ini terfokus pada 
wawasan kritis yang disebut feminist reading 
atau the feminist critique. Pendapat ini hendak 
membingkai kajian feminisme sastra seyog-
yanya ke arah “membaca teks secara feminis”. 
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Karya sastra baik yang dilahirkan oleh penga-
rang wanita maupun pria dapat dipandang dari 
sisi feminisme. Tentu saja pengarang yang ber-
jenis kelamin beda ini sering berlain pula dalam 
mengekspresikan tentang wanita.
 Atas dasar hal tersebut kajian feminisme 
perlu menukik lebih jauh ke aspek isu-isu fun-
damental tentang wanita dalam sastra. Dalam 
pandangan Culler (1983) ditegaskan bahwa se-
baiknya memahami teks sastra secara feminis 
melalui kacamata reading as woman. Panda-
ngan ini akan berupaya memahami sebuah teks 
dengan cara seolah-olah pengkaji meletakkan 
dirinya sebagai wanita. Dengan cara ini peng-
kaji akan lebih arif ketika berhadapan dengan 
teks yang mungkin melemahkan posisi wanita 
atau justru menguatkan posisi wanita.
 Jika kedua gagasan di atas diaplikasikan ke 
dalam jagad sastra Jawa, pengkaji akan me-
nemukan  berbagai  kultur kejawaan yang me-
lingkupi hidup wanita. Paling tidak, dalam sas-
tra Jawa akan dijumpai isu-isu frontal yang 
sering dilontarkan kaum feminis Jawa yang 
sampai sekarang masih kontroversial. Di satu 
pihak, ada sebagian wanita (terbelakang) yang 
bersikap nrima (menerima nasib) dan atau pas-
rah  (menyerah pada situasi)  tentang  ketidak-
adilan pria terhadap dirinya, termasuk di dalam-
nya, wanita sekedar sebagai pelayan (ngladeni) 
seks pria. Hal ini telah dijawab oleh situasi de-
ngan menjamurnya tempat jajan seks atau lo-
kalisasi, yang penghuninya jelas wanita yang 
dijadikan sentral para pengarang mengeksploi-
tasi wanita. Sebaliknya, di mata pengarang 
tampak amat jarang wanita yang berkodrat 
mencari pemuasan seks pada pria di tempat 
tertentu. Di lain pihak, sastrawan sering me-
lukiskan bahwa wanita (maju, karier) selalu 
"menyerang" pria dengan senjata masing-ma-
sing, bahwa pria selalu dianggap tidak adil. 
Dalam konteks ini wanita selalu dilukiskan se-
bagai figur yang ingin menunjukkan kepiawai-
annya ikut mencari nafkah dan tidak sekedar 
menjadi pemuas seks bagi suami di rumah saja. 
Hal ini pun boleh-boleh saja. Hanya ironisnya, 
justru sering terjadi bahwa wanita tersebut ada 
yang bersikap dan bertindak terbalik-balik. Arti-
nya, mereka meninggalkan sebagian tugas ke-
luarga, tetapi justru bersedia menjadi pemuas 

nafsu birahi pria lain di kantornya. Apalagi, ka-
lau kita menengok ke hubungan mesra antara 
"bos-sekretaris". Meskipun mereka (mungkin) 
ada yang tidak terlanjur berbuat "macam-ma-
cam", toh melalui pandangan, kerlingan, dan 
senggolan tak sengaja pun jadilah hubungan 
mesra yang memancing birahi. Singkat kata, 
dengan modal kecantikan (tentu sebagian), 
wanita yang memuaskan pria di luar suaminya 
sering menjadi objek tersendiri bagi seorang 
pengarang.
 Kedua pandangan tersebut sekarang mu-
lai merebak dan pantas menjadi perbincangan 
khusus dalam khazanah sastra mana pun, ter-
masuk sastra Jawa. Muara dari serangan mere-
ka selalu bertumpu pada pembagian kerja pria 
dan wanita harus proporsional. Gerakan femi-
nis tersebut oleh pengarang selalu diekspresi-
kan sebagai keinginan kuat untuk menepis mi-
tos yang cenderung memojokkan wanita dalam 
proses istrinisasi (house-wifezation). Hal ini 
justru bertolak belakang dengan Arief Budiman 
(Soedarsono dan Gatut Murniatmo, 1986: 59) 
yang sedikit mengiyakan bahwa tugas wanita 
sudah sewajarnya hidup dalam lingkungan 
rumah tangga, tugas termaksud sudah alami. 
Sementara itu, Kayam (1969) sudah sedikit 
futuristik dalam komentarnya tentang wanita 
dalam dunia sastra. Pasalnya, wanita yang 
bekerja di luar rumah belum tentu dikehendaki 
oleh pria, namun nilai baru ini sedang berjalan 
mengikuti peta dunia. Pendek kata, persoalan 
peran ganda wanita, di satu pihak sebagai ibu 
rumah tangga dan di pihak lain harus (memi-
liki hak dan kewajiban) mengembangkan karier 
dan pendidikan, agaknya sering bersinggu-
ngan dengan sejumlah nilai, kepentingan, dan 
konflik yang muaranya kurang menguntungkan 
bagi kaum wanita. Kegandrungan wanita me-
ngejar karier, baik di sektor informal maupun 
di sektor formal juga akan membawa wanita 
menomorduakan keluarga.
 Kondisi demikian sering hadir dalam sastra 
Jawa. Dalam puisi Jawa klasik dan modern pun, 
isu feminisme selalu melonjak tajam. Tentu 
saja kehadiran puisi Jawa klasik dan modern 
ada perbedaan dalam memandang siapa se-
benarnya wanita itu. Hal yang terpenting kira-
nya dalam membedah sastra feminis Jawa, baik 
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klasik maupun modern, dengan memanfaatkan 
kacamata Yoder (1987) bahwa memahami sas-
tra feminis tidak berarti sekedar menelusuri 
pengarang wanita, mempelajari wanita lewat 
sastra, melainkan menyimak teks sastra de-
ngan kesadaran khusus. Kesadaran itu terkait 
dengan berbagai hal, antara lain ihwal kultur. 
Maksudnya, ada jenis kelamin lain yang sering 
bersinggungan dengan masalah wanita.
 Yang menarik dari pandangan tersebut, 
adalah konteks cara pandang pengkaji terhadap 
cipta sastra. Teks sastra sepertinya perlu dicer-
mati bahwa perbedaan jenis kelamin sering 
meruntuhkan dan atau menguatkan wanita. 
Pengarang pria dan wanita mungkin berbeda 
dalam melukiskan perwatakan wanita. Perbe-
daan itulah yang menarik dikemukakan dalam 
pengkajian sastra secara menyeluruh. Melalui 
metafor-metafor tertentu mungkin sekali pe-
ngarang menyembunyikan perbedaan jenis 
kelamin (gender). Terlebih lagi dalam cipta pui-
si, pengarang atau penyair memiliki kebebasan 
tertentu dalam bermain kata.

A. Hegemoni dan Feminisme Postkolo-
nial dalam Puisi Jawa Klasik

 Hegemoni adalah budaya kekuasaan yang 
merajalela pula dalam sastra. Dominasi kaum 
kolonial telah meluluhkan kaum terjajah se-
hingga memupuk hegemoni kuat di antara 
keduanya. Dalam pandangan feminisme pun 
dikenal feminisme poskolonial, yang sadar atau 
tidak ada pengaruh penjajah dalam menyikap 
kehidupan. Ideologi penjajah itu ternyata juga 
membaur dalam ideologi pria terhadap wanita. 
Akibatnya, seringkali terjadi wanita telah terja-
jah pria berkepanjangan.
 Kolonialis selalu mengharapkan kaum 
terjajah patuh dan tunduk. Itulah sebabnya 
dalam sastra pun, menurut paham feminisme 
poskolonial, pria merasa lebih hebat sebagai 
penjajah wanita. Dalam kaitan itu posisi wanita 
"terhormat" di hadapan pria adalah yang setia 
(Hutomo, 1988:4). Wanita semacam itu secara 
psikologis, ideologis, dan filosofis sebagai ob-
jek atau "pemuas" pria. Dalam puisi Jawa ga-
gasan semacam ini banyak terjadi, terlebih lagi 
jika karya itu dilahirkan oleh pengarang pria. 
Anehnya, apa pun yang dilakukan pria terha-

dap wanita, menurut Gramsci, sebagaimana 
dikutip Arief Budiman dalam buku Pembagian 
Kerja Secara Seksual, sudah merupakan hege-
moni. Artinya, wanita pun menerima secara sa-
dar, tanpa paksaan. Wanita dianggap sebagai 
"boneka" yang harus siap melayani sewaktu-
waktu.
 Oleh karena itu, dalam konteks budaya 
Jawa dapat dinyatakan wanita sebagai peleng-
kap satriya Jawa, yang memiliki kodrati olah-
olah (memasak), asah-asah (mencuci), pasrah 
(mengkureb-mlumah), dan anak-anak (mela-
hirkan, termasuk menyusui, datang bulan, yang 
tak dimiliki pria). Posisi kultural wanita demikian 
sering menjadi “kudapan empuk” bagi penga-
rang untuk memojokkan wanita. Pada saat itu, 
wanita yang baik adalah yang bisa melegenda 
dan memitos, yakni yang memiliki sikap rila, 
nrima, dan sabar.
 Sikap hidup rila berarti ikhlas menyerah-
kan bagian hidupnya kepada suami. Ia selalu 
bersikap pasrah secara psikologis, memegang 
prinsip kridha lumahing asta (ikhlas menerima 
nasib), dan lumahing raga (bersedia menjadi 
pelayan). Sikap nrima berarti merasa puas de- 
ngan kewajiban dan nasib sebagai pendamping 
suami. Ia mau menerima hak dan kewajibannya 
sebagai kanca wingking sesuai kodrat. Sikap 
sabar berarti sangat hati-hati dalam bertindak 
demi kebahagiaan suami. Dengan demikian, 
tradisi lama menegaskan bahwa wanita adalah 
hak (milik) pria.
 Sikap hidup yang terhegemoni demikian,  
dimungkinkan karena wanita itu diciptakan 
dari iga wekasan (tulang rusuk bagian ter-
akhir) sebelah kiri pria seperti ditegaskan pe-
nyair Libanon, Kahlil Gibran bahwa wanita tidak 
diciptakan dari tulang kaki pria, karena wanita 
dilahirkan tidak untuk diinjak. Wanita juga bu-
kan diciptakan dari tulang kepala pria, karena 
nanti bisa menginjak. Wanita berasal dari tu-
lang rusuk pria, karena itu posisi yang pantas 
bagi wanita adalah sejajar dengan pria.
 Secara filosofi (Jawa), penciptaan itu me-
nyiratkan tiga hal, yaitu (1) wanita itu memiliki 
fitrah untuk menjadi pendamping (berada di 
sebelah kiri) pria (suami), (2) wanita memang 
semestinya diayomi (dilindungi, karena tulang 
rusuk itu tempatnya di bawah ketiak (cang-
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klakan), dan (3) wanita itu pada prinsipnya "le-
mah", seperti tulang rusuk yang membengkok, 
elastis. Agar menjadi "kuat", tugas prialah un-
tuk ngayomi (melindungi), ngayemi (memberi-
kan rasa aman damai), dan ngayani (memberi-
kan nafkah).
 Disadari atau tidak, dalam sastra Jawa 
sering dilukiskan bahwa di hadapan pria, wani-
ta memang serba sulit. Posisi wanita sering ter-
jepit atau terjebak pada situasi. Memang kalau 
suasana telah "menantang", wanita bisa ber-
balik arah. Yang semula pasif, berubah men-
jadi aktif. Namun demikian, wanita juga tetap 
terkungkung oleh naluriah yang lembut, penuh 
basa-basi, dan tidak cepat berterus terang. Hal 
tersebut tampak pada karya berjudul Babad 
Tanah Jawa hlm 57 pupuh asmaradana, yaitu 
adegan Ratu Mas dengan Raden Pabelan. Pada 
saat Raden Pabelan masuk ke puri dengan Ratu 
Mas, puteri Sultan Pajang, Pabelan ragu-ragu, 
namun akhirnya puteri itu mau menuruti ke-
hendaknya. Bahkan, keduanya saling menge-
luarkan isi hati dengan memadu kasih. Mes-
kipun, keduanya baru saja bertemu, mereka 
sudah sampai adegan bermain asmara di ka-
mar tidur tergambar pada adegan di bawah ini:

ratu Mas nganthi kang linggih
malebet ing pasareyan
menga tumangkep samire
kang pawongan tan uninga
sampun sirep sadaya
rutu Mas dhateng kang kayun
pan tan ana tinanaha.

 
 Maksud dari kutipan di atas mengajak kita 
agar memperhatikan sikap wanita dan pria 
masa lalu. Dalam teks itu tampak bahwa wani-
ta bisa berbuat lebih "berani" dibanding pria. 
Hal ini disebabkan oleh kultur wanita itu sen-
diri sedang berada pada lingkungannya sendiri. 
Buktinya, Ratu Mas lalu menuntun Raden Pabe-
lan yang sedang duduk, diajak masuk ke kamar 
tidur. Setelah itu, pintu kamar segera ditutup 
dan keduanya sudah lelap masuk. Ratu Mas 
akhirnya (harus) bersedia diapa-apakan oleh 
Raden Pabelan. Dia sendiri pun terpenuhi ke-
inginannya, yang sulit digambarkan.
 Uraian di atas juga mengandung makna 

bahwa nafsu memang merupakan daya peng-
gerak kuat cinta. Jika pria dan perempuan su-
dah dirundung asmara, terlebih lagi ada ke-
sempatan dan kesempitan, sering menodong 
mereka berbuat yang menuruti birahi. Gambar-
an demikian merupakan esksistensi sosiologis, 
psikologis, dan idelogis manusia. Eksistensi 
sosiologis, maksudnya saat itu cinta tidak me-
mandang derajat pangkat. Baik putra raja mau-
pun rakyat biasa, jika sudah bercinta, apa pun 
bisa dilakukan. Eksistensi psikologis merupakan 
cerminan bahwa cinta dan birahi adalah milik 
siapa pun. Secara ideologis, ternyata posisi pria 
lebih terkuasai oleh rasa Jawa sehingga tidak 
serta merta terburu nafsu, melainkan pelan-
pelan tetapi pasti meladeni wanita.
 Hal senada terungkap dalam kutipan Se-
rat Purwakandha (hlm. 189-190) yang meng-
gambarkan adegan seksual antara Arjunawi-
jaya dengan Citrawati dan Srikandi. Adegan 
tersebut tetap merujuk pada konsepsi feminis 
bahwa wanita mudah sekali berserah diri di 
pang-kuan pria. Tembang dhandhanggula beri-
kut membuktikan.

Raden Putra pangungrume manis,
senggarane lir kang madu brangta, 
sang putri rempu galihe, 
Raden nekakken kayun, 
sampun kentir wedharing sari, 
carem putri lan putra, 
sami anyanipun, 
sang raja putri kantaka, 
Raden Putra gupuh dennya nggegosongi, 
sang putri sampun mulya.

Lah ta agya acarema yayi
Lan rakanta yayi ingsun suka
Maring sira owah-aweh
Ingkang raka gumuyu
Ingkang garwa pinondhong aglis
Binekta mring papreman
Acarem sadalu yata enjing sami lenggah
Citrawati alenggah ana ing ngapti
Srinadi keringira

 
 Dua bait kutipan di atas melukiskan Raden 
Putra mampu memikat hati sang putri dengan 
manis. Rayuannya bagai madu cinta sehingga 
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sang putri luluh hatinya. Raden Putra mam-
pu menumbuhkan nafsu sehingga keduanya 
hanyut bersanggama sampai sang putri ping-
san. Sang putri pun hanya bisa pasrah menu-
rut kehendak pria. Dari konteks demikian dapat 
diketengahkan bahwa momentum perjuangan-
nya: gender inequality, hak-hak wanita, hak 
reproduksi, hak berpolitik, peran gender, iden-
titas gender dan seksualitas tetap ada dalam 
sastra. Gerakan feminisme adalah gerakan 
pembebasan wanita dari rasisme, stereotyping, 
seksisme, penindasan wanita, dan phalogosen-
trisme (http://www.feminis, diakses 13 April 
2008). Stereotip wanita Jawa yang cenderung 
pasrah ternyata dimanfaatkan oleh penyair un-
tuk memosisikan wanita pada kondisi lemah. 
Pada saat pria pandai bermain kata indah, di 
saat itu pula wanita mudah tergiur dan hanyut 
dalam rasa.
 Hegemoni pria senada juga terdapat dalam 
Serat Kandhaning Ringgit Purwa pupuh VII, 
bait 7 hingga 10. Di sana digambarkan hubu-
ngan seksual secara cukup jelas antara Watu 
Gunung dengan istrinya, Dewi Sinta.

Watu Gunung alon mara, 
Dewi Sinta den perpeki, 
alon wau pun ingemban, 
rinungrum ing arih-arih,
adhuh ariku gusti, 
mustikaning .jinem arum, 
urume tumekeng nala
nalangsaningsun angranuhi
kang sun tehd tulusan asih andika
 umatur sang dewi Sinta
 kawula matur nerpati
 satuhune awakingwang
 randhane sakawlasasih
 Kambangkara nerpati
 aremena awakingsun
 wong nistha papa wakingwang
 tan jamak lawan sujalmi
 yen sun duga sang nata lamis kewala
sang prabu alon ngandika
sabdanya lir madu gendhis
dhuh masmirah jiwaningwang
randhaa ping sewu iki
jer remen awak mami
sun tuku ing pejahingsun
kang sun tedha masmirah

tulusa akaron sami
marcapada tumekeng ing Suralaya
 wus binekta ing papreman
 sinarekken kasur sari
 sang Sinta ingaras-aras, 
 sang Dewi canggeh ing resmi, 
 sang kakung amrih singgih, 
 wedharing sinjang sang ayu, 
 sang retna wus krepotan, 
 atangkis-tangkis tan olih, 
 aja dawa ing semu padha kerasa.

 Kutipan tersebut menggambarkan beta-
pa keberanian seorang pria terhadap wanita 
dalam hal posisi senggama, yakni ketika Prabu 
Watu Gunung bersenggama dengan istrinya. 
Pertama-tama, sang prabu mendekat perla-
han-lahan kepada dewi Sinta. Dengan pelan 
sang dewi digendong, diciumi sambil berkata, 
"Aduhai Adikku mustika yang harum. Harumnya 
sampai di hati. Hatiku seolah-olah memanggil. 
Yang saya harapkan semoga kasih Andika tu-
lus." Sang dewi lalu menjawab mesra, "Hamba 
berkata, Raja, sesungguhnya badan hamba 
adalah seorang janda Raja Kambangkara. Wa-
laupun mencintai hamba, tetapi hamba adalah 
seorang yang nista dan papa yang tidak u-
mumnya manusia. Kalau saya duga, sang Raja 
hanya berbohong." Gambaran ini merepresen-
tasikan tentang hegemoni kuat pria terhadap 
wanita dalam hal seks.
 Sang Prabu Watu Gunung berkata dengan 
perlahan, sabdanya seperti madu gula, "Duhai 
Masmirah tambatan jiwaku, walaupun menjadi 
janda seribu kali, asalkan saya senang, saya 
beli hingga ajalku. Yang saya harap, Masmi-
rah. Tuluslah kasih kita, dari marcapada (du-
nia) hingga ke Suralaya. Akhirnya, sang dewi 
dibawa ke peraduan, ditidurkan di kasur indah, 
kemudian diciumi. Sang Dewi puas dalam per-
sanggamaan. Sang prabu melepas kain sang 
ayu, sampai merepotkan, lalu ditangkis-tangkis 
tidak diperbolehkan, toh tidak lama kemudian 
keduanya merasa puas.” Gambaran erotik ini se-
bagai perwujudan betapa dominasi kultur pria 
terhadap seks. Ketika bersangkut paut dengan 
seks ternyata dominasi tadi luluh, menyatu, 
dan lenyap. Pernyataan itu menandai bahwa 
rayuan secara metaforik akan menciptakan 
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keindahan puisi yang memikat. Wanita yang 
telah berterus terang keadaan dirinya pun, oleh 
pria diterimanya dengan rela. Konsepsi kultural 
ini sebagai simbol bahwa pria cenderung men-
dahulukan nafsu dibanding kultur.
 Berdasarkan data tersebut, berarti ada 
benarnya jika Bandel (2008: http://www.femi-
nis, diakses, 16 Oktober 2008) menjelaskan 
bahwa keterkaitan sastra, wanita, dan seks su-
lit terpisahkan. Ketiganya memiliki hubungan
psikologis, ideologis, dan sosiologis yang sering 
dipaparkan berbeda antara pengarang wanita 
dan pria. Dalam kisah di atas memang tidak 
jelas pengarangnya (anonim). Namun dari 
gambaran itu tampak bahwa kemungkinan be-
sar pengarangnya adalah seorang pria. Hal ini 
yang menyebabkan hegemoni pria terhadap 
wanita, telah dibumbui oleh ideologi poskolo-
nial yang amat dahsyat. Wanita seakan-akan 
harus berada pada cengkeraman pria dari ber-
bagai aspek yang menentukan hidup.

B. Feminisme Romantik dalam Puisi 
Jawa Baru

 Feminisme romantik telah menggiring ke 
arah posisi wanita yang terkuasai pria. Pe-
nguasaan pria termaksud ternyata oleh penyair 
diramu secara metaforik sehingga menyebab-
kan hati wanita tertegun. Sifat lembut dan 
romantik wanita tampaknya telah dibaca oleh 
pria hingga memengaruhi puisi-puisi Jawa baru 
pun memoles romantika kehidupan yang in-
dah. Romantika telah berbalut dengan erotika 
sehingga posisi wanita selalu dianggap inferior. 
Posisi wanita terbuai oleh superioritas pria, baik 
secara sadar maupun tidak sadar.
 Aspek tradisi dan tata nilai tampaknya me-
miliki andil yang berharga terhadap romantika 
hidup. Bahkan, menurut Djajanegara (2000:5) 
nilai-nilai tradisional sering menjadi penye-
bab utama inferioritas wanita. Hal ini dapat 
dibenarkan sebab nilai-nilai tradisi Jawa juga 
sering memosisikan wanita sekedar sebagai 
objek. Wanita seakan-akan tidak memiliki ke-
merdekaan dalam menentukan dirinya. Maka, 
bukan mustahil dalam sastra, segala gerak-ge-
rik wanita selalu menarik perhatian pria. Puisi 
garapan di bawah ini pun memuat hal demiki-
an. 

Lagu Randha Kempling

Ndak pundi mbakayu badhe tinduk pun-
di Dengaren tindak wae ora numpak taksi 
Dhewekan apa ora wedi
Timbang nganggur kula gelem ngancani
+ kleresan mas alias kebetulan
Blanjane kathah rada kabotan
Yen purun mas enggal-enggala ngrencangi
Tekan ngomah mengke kula opahi

- e e tobil wong legan golek momongan
Niki blanja napa mbakyu saking pindhahan
+ ampun gela mas sampeyan ampun kuciwa
Kula randha anyaran ditinggal lunga

-awan-awan lunga blanja neng pasar Paing 
oing-oing
Prawan randha kanggoku rak pati penting

+neng Semarang tuku gelang apa anting-
ating
Ja sumelang ya randha dijamin kempling
(Sabda, 1999)

 Puisi etika seorang wanita berjalan sen-
dirian, meskipun konteks puisi belum jelas wak-
tunya, telah menimbulkan hasrat seksual pria. 
Segala gerak-gerik wanita selalu menarik per-
hatian pria. Puisi di atas mengajak kita untuk 
merenungkan nasib seorang wanita. Apakah 
dia berjalan sendirian dengan membawa be-
ban, sengaja untuk menarik pria? Wanita tadi 
baru saja ditinggal pergi suaminya, lalu merasa 
kesepian? Ternyata, pria yang kebetulan ber-
jumpa pun ada minat juga terhadap wanita 
itu. Keduanya bagai gayung bersambut. Ero-
tika yang dilukiskan memosisikan wanita dalam 
keadaan inferior, terlebih lagi ketika wanita itu 
dalam perasaan tidak seimbang.
 Yang lebih erotis, puisi di atas menawar-
kan simbol: mengke kula opahi (nanti saya 
beri upah) jika pria tersebut mau menolong-
nya. Tentu, dalam konteks ini yang dimaksud 
bukanlah upah uang, melainkan terkait dengan 
hubungan suami-isteri. Tegasnya, jika wanita 
sedang kesepian memang mendambakan pe-
ngayom, yaitu pria yang bisa diajak bicara. 
Posisi inferior wanita demikian menandai ada-



35Feminisme Poskolonial, Romantik, dan Radikal dalam Puisi Jawa (Suwardi Endraswara)

nya ketidakseimbangan dengan kedudukan 
pria. Pria yang menolong dalam puisi tersebut 
merasa sedang dibutuhkan tenaganya baik fisik 
maupun non-fisik. Oleh sebab itu, pria itu men-
jadi superior dibanding wanita termaksud. 
 Dalam keadaan demikian dapat dibenarkan 
jika Weedon (Sugihastuti dan Suharto, 2002:6) 
menyatakan bahwa paham feminis adalah poli-
tik langsung mengubah kekuatan kehidupan 
antara perempuan dan pria dalam masyarakat. 
Konteks ini menjadi bukti bahwa sastra men-
jadi sebuah refleksi budaya dan kekuasaan pria 
atas wanita. Umumnya superior pria dianggap 
lebih berkuasa, melindungi wanita dalam hi-
dup bermasyarakat. Maka, seorang janda yang 
baru saja diceraikan suaminya dalam tembang 
di atas menjadi gambaran luas betapa lemah-
nya wanita.
 Puisi di atas sebenarnya tergolong modern 
dalam khazanah puisi Jawa, hanya prototipe 
yang ditampilkan dengan gaya klasik. Struktur 
tembang di atas dengan model menggunakan 
parikan (pantun Jawa) untuk melukiskan gam-
baran inferioritas wanita. Namun, makna dan 
aspek sosiologi yang dilukiskan sebenarnya ti-
dak menggunakan gaya klasik lagi. Gaya hidup 
modern telah lekat dalam tembang di atas, 
yaitu ketika lagu itu dipoles dengan gaya cam-
pursari. Nilai-nilai erotika yang dipadu dengan 
stereotip modern memang perlu dipahami luas 
dengan konstruksi pascastrukturalis.
 Hal serupa juga tergambar lagi dalam puisi 
(pantun Jawa) yang bernuansa erotik. Erotika 
ternyata menjadi wahana strategis bagi pe-
nyair untuk mengekspresikan inferioritas wani-
ta, terutama bagi wanita yang masih perawan. 
Umur wanita perawan sering digolongkan ren-
tan, baik secara emosional maupun kultural. 
Masa perawan termasuk kondisi yang perlu 
mendapat perhatian khusus, tidak saja dari ke-
luarga, tetapi juga dari orang lain. Oleh karena, 
nasib wanita ke depan akan ditentukan pula 
pada usia tersebut. Maksudnya, jika usia terse-
but terpelihara dengan baik, akan baik juga 
nasibnya. Sebaliknya, jika usia tersebut tidak 
terjaga, si wanita akan berbuat di luar norma 
dan berakibat fatal.
 Di bawah ini ada beberapa contoh puisi 
yang seakan-akan menempatkan perawan 

pada posisi inferior yang sulit. Perawan harus 
menerima akibat ulah seorang pria.

sedhan cilik sedhan-sedhanan
sedhan gedhe sedhan temenan 
prawan cilik prawan-prawanan
prawan meteng prawan lomanan

awan-awan rnenyang karetan 
etan sithik ana andhane
rabi prawan kari koretan
kacek sithik pilih randhane
awan-awan nggawa kreneng jare prawan 
kok wis meteng
(Soebagyo, 1992)

 Tiga bait parikan itu menggambarkan 
pemojokan posisi inferior seorang perawan. 
Seorang perawan dianggap tidak etis, tidak 
berguna, jika sampai melanggar norma kesu-
silaan. Entah pelanggaran tersebut sebagai 
pemaksaan pria atau memang ada pancing-
an dari si perawan itu sendiri. Bait pertama 
menjelaskan, perawan yang terlalu lomanan 
(mau diajak pria siapa saja). akan berbahaya. 
Apalagi kalau dia sampai hamil sebelum nikah. 
Jika perawan tadi telah sering diajak pria, akan 
mencemarkan dirinya. Bahkan, pria pun pada 
bait kedua lebih baik memilih janda dibanding 
perawan yang tinggal sisa.
 Hal tersebut menggambarkan betapa mu-
lia harga seorang perawan. Karenanya, perlu 
dijaga semurni mungkin agar tidak terjadi apa-
apa sebelum nikah. Apabila ada wanita, ter-
lebih lagi perawan, berbuat melanggar norma, 
hanya ingin menuruti hawa nafsu, akan celaka 
dalam hidupnya. Parikan di bawah ini merupa-
kan potret wanita yang gemar meladeni pria.

tuku rokok neng pinggir ratan
dadi wong wedok seneng kluyuran

nglinting rokok mbakone semprul
dadi wong wedok senenge ngrangkul
tuku rokok neng Semarang
dadi wong wedok seneng mblayang
(Soebagyo, 1992).
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 Profil inferior wanita semacam itu tentu 
saja ada di kalangan masyarakat. Wanita yang 
gemar kluyuran atau mblayang sebenarnya di-
anggap jelek dalam konstruksi sosiologi Jawa. 
Wanita demikian dipandang rendah oleh ma-
syarakat dan akan berakibat pada harga diri 
mereka. Apalagi kalau wanita tadi senang 
ngrangkul (memulai dahulu) pria, dia dianggap 
wanita yang kurang berharga. Berarti, mereka 
lebih aktif. Dalam budaya Jawa wanita seper-
ti itu dianggap kurang etis. Hal yang harus 
diingat adalah jika wanita bersikap demikian, 
kemungkinan besar pria semakin senang atau 
sebaliknya akan semakin takut. Pria akan se-
makin gila-gilaan lagi sebab pria banyak yang 
berjiwa seperti parikan berikut.

lagi playon disander asu 
kambi kelon ngguyer
buta Cakil mungsuh bagong
karo menthil ngelus bokong
(Soebagyo,1992)

 Dari pantun Jawa tersebut jelas tampak 
bahwa pria memang mudah tertarik pada 
wanita. Apalagi ada rangsangan tajam dari pi-
hak wanita. Bahkan, ada yang mengatakan: 
kucing dicedhaki gereh mesthi ngambus. Arti-
nya, kucing didekatkan (diberi) ikan asin (ge-
reh) secara cuma-cuma, tentu saja mau. Kare-
nanya, hal ini memang menuntut kehati-hatian 
seorang wanita jika tidak ingin menjadi korban 
superioritas pria. Kesadaran terhadap hal ini 
penting sebab Showalter (Newton, 1988:265) 
menyatakan bahwa dalam paham eksistensialis 
pun sering terjadi wanita tereksploitasi oleh 
pria. Eksploitasi semacam ini dalam puisi Jawa 
sulit dihindari. Terlebih lagi ketika penyair puisi 
campursari itu hendak memoles karyanya de-
ngan hal-hal erotik.

C. Feminisme Radikal dan Dunia Hitam 
dalam Puisi Jawa Modern

 Puisi Jawa modern, khususnya yang ditu-
lis oleh penyair pria, memang banyak mencer-
minkan sisi-sisi kelabu wanita. Biasanya, pe-
nyair pria lebih tegel (tega) mengungkapkan 
nasib wanita yang hitam. Penyair-penyair radi-
kal biasanya lebih terang-terangan lagi menyo-   

dorkan ekspresi hitam seorang wanita. Femi-
nisme radikal adalah tren yang muncul sejak 
pertengahan tahun 1970-an di mana aliran ini 
menawarkan ideologi "perjuangan separatisme 
wanita". Pada sejarahnya, aliran ini muncul se-
bagai reaksi atas kultur seksisme atau domi-
nasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada 
tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan 
seksual dan industri pornografi. Pemahaman 
penindasan pria terhadap wanita adalah satu 
fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang 
ada. Dan gerakan ini adalah sesuai namanya 
yang "radikal" (http://www.feminis, diakses 13 
Oktober 2008). Ternyata radikalisme semacam 
ini juga hadir dalam puisi Jawa modern (gegu-
ritan).
 Aliran feminisme radikal termaksud ber-
tumpu pada pandangan bahwa penindasan 
terhadap wanita terjadi akibat sistem patriarki. 
Tubuh wanita merupakan objek utama penin-
dasan oleh kekuasaan pria. Oleh karena itu, 
feminisme radikal mempermasalahkan, antara 
lain, tubuh serta hak-hak reproduksi, seksuali-
tas   (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi 
kuasa wanita dan pria, dan dikotomi privat-pub-
lik. “The personal is political” menjadi gagasan 
anyar yang mampu menjangkau permasalahan 
perempuan sampai ranah privat, masalah yang 
dianggap paling tabu untuk diangkat ke permu-
kaan. Informasi atau pandangan buruk (black 
propaganda) banyak ditujukan kepada feminis 
radikal. Hal ini dapat dilihat pada puisi Jawa 
panjang karya Poer Adhie Prawoto. Di bawah 
ini kutipan sebagian puisi “Balada Juwariyah 
Kembang Pelanyah”.

Juwariyah mung pawitan wedhak pupur 
kambi si lintrik nunggu ngisor cagak listrik 
saben-saben wong lanang liwat, clathune:
"mangga mase, kula rak dereng kangge 
mang gawa teng pundi kue ndherekke 
(Antologi Puisi Jawa Modern 1940-1980, bait 
ke 4)

 Puisi tersebut melukiskan figur wanita se-
bagai pelacur. Wanita harus menerima posisi 
sebagai objek pemuas seks pria (hidung be-
lang). Gambaran yang tanpa estetika basa-
basi tergolong gejala feminisme radikal, yang 
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disebabkan oleh dorongan seksual penyair pria. 
Padahal, dalam kebudayaan Jawa jelas sekali 
bahwa pelacur adalah dunia hitam, yang me-
letakkan wanita pada posisi terbawah. Biasa-
nya, penyair melukiskan hal demikian ke dalam 
bentuk balada. Sebagai curahan rasa sedih, 
iba, dan keprihatinan penyair terhadap nasib 
wanita.
 Figur Juwariyah yang setiap malam harus 
menjajakan diri sebagai klangenan seorang 
pria memang sering terjadi di mana-mana. 
Apalagi, pada bagian puisi bait sebelumnya 
juga diterangkan bahwa Juwariyah berbuat 
semacam itu karena ditinggal pergi suaminya. 
Juwariyah lawas ninggal bale omah panggah 
tatu, ati njarem mbrongkah, guru laki kang 
ninggal glang-gang … Kenyataan pahit ini telah 
menyempitkan pandangan hati wanita, harus 
berbuat menyimpang dari kodrat. Dalam kaitan 
ini penyair yang bergaya feminis radikal sering 
membiarkan wanita ternoda secara sosial dan 
kultural.
 Figur yang mirip dengan Juwariyah adalah 
Juwarikem pada puisi lain karya Poer Adhie 
Prawoto. Rupa-rupanya, dua nama yang mirip 
ini menjadi "idola" penyair untuk mengung-
kap nasib seorang wanita penghibur. Wanita 
di mata pria dilukiskan sekadar sebagai objek 
pemuas nafsu yang harus ditimbang dengan 
uang. Dalam keadaan demikian feminisme ra-
dikal sering kehilangan keseimbangan sehing-
ga memosisikan wanita selalu salah. Kita lihat 
pada puisi berjudul “Balada Matobengkring lan 
Juwarikem” sebagai berikut.

Martobengkring, oh martobengkring 
Yen anakmu nangis kekejer
Bojomu tuwa lan enom padu gumeder 
Pa isih krungu jroning ati
Juwarikem oh juwarikem
Gebyaring mutyara lan barleyan
Isih nunggu tekamu rikala padhang rembu-
lan
Ngajak gojek lan jelungan
 (Lintang-lintang Abyor, 1983)

 Dari dua kutipan puisi di atas memang 
ada sedikit perbedaan antara nasib Juwariyah 
dan Juwarikem. Juwariyah lebih bertindak se-
bagai penghibur pria siapa saja, sedangkan 

Juwarikem bertindak selingkuh dengan Marto-
bengkring. Di sini, penyair justru menekankan 
kembali figur seorang pria yang meninggalkan 
anak istri untuk melampiaskan nafsu dengan 
wanita tetangga. Meskipun alasan Juwarikem 
meladeni pria tersebut tidak begitu jelas, tetapi 
sudah menunjukkan bahwa wanita memang 
lebih sebagai penghibur.
 Hal serupa juga digambarkan pada puisi 
Ngadirah karya N. Sakdani Darmopamudjo se-
bagai berikut.

Saya ngglewang lintang wluku mlaku ngu-
lon 
Sayu kenes Ngadirah nggone tetembangan
lengkak-lengkok peparikan parikena
Pangrubunge surak rame ngadhang sampur 
Nora ngerti tatu Ian perihing ati
Direwangi nguwang wirang adol enceb 
Kunggo gempilan jiwa kang tanpa bapa
Ngadirah nate cidra janji priya
tinggal glanggang ninggal bayi neng wete-
ngan 
(Lintang-Lintang Abyor, 1983)

 Puisi tersebut menegaskan kembali bahwa 
wanita sekadar sebagai pemuas seks pria. Ha-
nya di sini figur Ngadirah lebih bijaksana diban-
ding Juwariyah dan Juwarikem. Ngadirah yang 
ditinggal pria, padahal sudah hamil, lalu terjun 
menjadi penari. Meskipun tidak dijelaskan oleh 
penyair, jenis tari apa yang ia terjuni, dapat di-
duga tarian itu adalah tayub.
 Ngadirah terjun ke dunia seni tersebut, di 
samping sebagai pelarian rasa sepi juga un-
tuk menanggung ekonomi keluarga, karena 
ia telah ditinggali anak oleh pria yang tidak 
bertanggung jawab. Apapun alasannya, sebe-
narnya Ngadirah tetap menjadi korban seks 
pria. Dalam konteks feminisme radikal, ternya-
ta wanita di samping harus menanggung malu, 
juga menanggung beban ekonomi. Secara poli-
tis, wanita terdominasi oleh golongan patriarki 
yang semaunya sendiri memanfaatkan keinda-
han wanita.
 Puisi di atas sebenarnya menjadi suara jeri-
tan feminis radikal yang hendak menyuguhkan 
saksi zaman. Puisi tersebut menjadi dokumen 
zaman ketika radikalisme telah merajai hidup 
manusia. Hidup manusia seakan harus dite-
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bus dengan uang, dengan materi, dan kodrat 
pun tertindas karenanya. Jika demikian berarti 
puisi Jawa modern juga menyuarakan dahsyat-
nya nuansa erotik dan poskolonial seperti puisi 
Jawa klasik maupun Jawa baru. 

D. Simpulan
 Jika dicermati, puisi klasik yang berben-
tuk macapat, puisi baru berbentuk parikan, 
dan  lelagon lebih banyak mengungkapkan si-
kap wanita di hadapan pria. Wanita masih ter-
golong figur yang lemah sehingga harus bersi-
kap pasrah. Wanita harus meladeni keinginan 
seks pria: Mereka harus tunduk dan menurut 
kehendak pria agar menduduki posisi "terhor-
mat". Digambarkan pula dalam puisi klasik 
bahwa kehidupan wanita terbingkai oleh nilai-
nilai etis. Jika wanita melanggar norma yang 
berlaku, apalagi sampai hamil, akan berakibat 
merosot harga dirinya. Yang lebih menarik, 
saat itu juga telah ada sikap wanita yang "ak-
tif' dahulu dibanding pria. Hal ini berarti bahwa 
soal aktif dan pasif sangat relatif.
 Ada yang tidak kalah menarik lagi, jika 
dibanding puisi Jawa modern, ternyata sikap 
wanita tidak mau kesepian. Dalam puisi Jawa 
klasik, jika wanita kesepian juga bisa berbuat 
macam-macam, hanya belum "lari"' terlalu jauh 
ke dunia hitam. Berbeda dengan puisi Jawa 
modern, ternyata ketika wanita patah hati de-
ngan pria dapat berbuat menyimpang. Mereka 
umumnya terjun ke dunia pelacuran.
 Jika sedikit menengok pada teori sas-
tra perbandingan Goethe (Kasim, 1996:60), 
penampilan sikap wanita dalam puisi Jawa kla-
sik, Jawa baru, dan Jawa modern tadi berkisar 
pada ihwal motif. Motif wanita yang selalu men-
jadi objek pemuas, menjadi korban kekuasaan 
pria, ternyata selalu hadir, meskipun bentuknya 
berbeda. Mungkin ini yang dinamakan perlua-
san hipogram dalam studi interteks Riffatere 
(Hutomo, 1993:14). Hipogram serupa mung-
kin akan selalu melingkupi dunia perpuisian 
Jawa yang akan datang pula. Hal ini akan se-
makin terungkap apabila kajian sastra feminis 
didasarkan pada pendapat Pradopo (1984:10), 
yaitu ke arah sastra terapan. Maksudnya, ka-
jian terapan feminisme sastra akan membuka 
wacana makna dan solusinya. Banyak masalah 

yang dihadapi wanita dalam sastra. Oleh kare-
na itu, kajian feminisme pragmatik amat di-
tunggu. Tentu saja pragmatisme itu perlu pula 
membandingkan antara berbagai genre sastra, 
berbagai aliran, berbagai periode, sehingga 
ditemukan keutuhan makna.
 Atas dasar bandingan di atas, dapat dipa-
hami bahwa munculnya dominansi pria terha-
dap wanita dalam sastra memang terkonstruksi 
oleh tradisi. Tradisi budaya yang melingkupi 
kehidupan telah memoles dan mungkin melu-
kai wanita itu sendiri. Maka dapat dinalar jika 
Hutomo (1988) dalam artikel "Wanita Jawa; 
Kritik Sastra Feminis" (Pengatar Antologi Puisi 
Jawa Kalung Barleyan) menjelaskan bahwa 
kata wanita (dulu) berasal dari kata majemuk 
(tembung camboran), khususnya jarwadho-
sok, wani ing tata. Artinya, seorang wanita 
Jawa harus berani diatur, khususnya di dalam 
rumah tangga.
 Konstruksi kultural tidak akan lepas dari 
pandangan hidup orang Jawa. Dalam panda-
ngan hidup Jawa, diyakini bahwa seorang wani-
ta yang baik harus dapat memahami makna ma 
telu (huruf M yang berjumlah tiga). Maksud ma 
telu ialah masak (memasak), macak (berhias), 
dan manak. Citra semacam ini tampaknya yang 
telah mencerca penyair Jawa klasik dan Jawa 
baru untuk berspekulasi secara ekspresif bah-
wa wanita itu sekedar teman hidup yang harus 
bergerak dari dapur, sumur, kasur. Wanita ha-
rus tunduk terhadap pria jika ingin dirinya ter-
hormat dan beradab.
 Oleh karena itu, dalam konteks budaya 
Jawa, sering dikatakan pria sejati, hendaknya 
bisa memiliki: wisma (rumah), turangga (kuda, 
kendaraan, bisa menguasai/mengendalikan 
hawa nafsu seperti mengendarai kuda), curiga 
(panah, kekuatan batin, kejernihan pikir, sering 
diwujudkan dalam simbol jenang abang-putih, 
jenang abang (wanita, yang lebih mengan-
dalkan perasaan) dan jenang putih (pria, yang 
mengandalkan nalar), kukila (kesenengan, hobi 
untuk hiburan), dan wanita (sebagai pelengkap 
satria Jawa).
 Satu hal yang membedakan wanita de-
ngan pria adalah fleksibilitas, kelembutan, dan 
ketekunannya. Selain itu, wanita mempunyai 
intensitas komunikasi yang lebih baik daripada 
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pria. Ia merupakan orang yang pertama kali 
mengadakan kontak dan komunikasi dengan 
anak. Dalam wacana linguistik, seorang ibulah 
yang pertama kali mengajari, menggunakan, 
dan belajar bahasa dan logika. Pada saat anak 
lepas dari puting susu, kualitas komunikasi itu 
masih terus dilanjutkan. Penanaman sikap dan 
penumbuhan kreativitas selalu diajarkan, ber-
proses, dan berakumulasi sampai anak bisa 
"mandiri". Tidak jarang terjadi, seorang anak 
yang telah berumah tangga dan sudah lama 
meninggalkan ibu masih selalu berkonsultasi 
dengan ibu terhadap berbagai permasalahan 
yang menindihnya, berkaitan dengan masalah 
rumah tangga, pekerjaan, dan masa depan 
anak-anaknya.
 Tampaknya, kini telah terjadi erosi etika 
"besar-besaran” Mungkin juga memang abad 
ini sudah terjerumus sampai zaman edannya 
R. Ng. Ranggawarsita, yang menurut Satya-
graha Hoerip manusia sudah tak hanya harus 
amenangi jaman edan (menemui zaman gila), 
melainkan harus amerangi zaman edan (mem-
berantas zaman gila). Dalam menatap dan ber-
perang melawan zaman yang yang serba unik 
itu, kaum wanita justru sering dililit oleh posisi 
yang serba riskan. Banyak hal yang menye-
babkan merosotnya etika moral semacam itu 
yang justru ironisnya jika diakibatkan oleh ulah 
wanita itu sendiri. Manakala penampilan wanita 
sering menawarkan gairah libido seksual, kare-
na kurang "njawani", jelas membuka peluang 
keresahan kaum Adam. Rok-rok mepet, kaos-
kaos ketat, dan segala yang serba enak, wah, 
semua nyaris menjadi muasal timbulnya "keja-
hatan" seksual.
 Oleh karena itu, tidak perlu heran jika 
hal tersebut menyebabkan para penyair ha-
rus berfoya-foya mengeskploitasi bodi wanita. 
Di mata penyair pria, tampaknya pria itu lebih 
"galak", lebih beringas, lebih bernafsu. Lelaki 
mana yang tidak tergoda dengan tubuh sintal, 
betis mrusub (manis enak), dan sinar mata bi-
nar seorang wanita. Pasti, dengan segala risiko, 
pria akan bertekuk lutut di hadapan wanita 
yang diidolakan.
 Banyak pria 'mata keranjang' yang menu-
rut Linus Suryadi AG, katanya sering mengem-

bangkan "bahasa prokem" khusus tertuju ke-
pada wanita Jawa yang keterlaluan, misalnya 
Ardath (aku rela diperkosa asal tidak hamil), 
Wismilak (dari bahasa Inggris Wish me Luck 
atau Is me luck), lalu dijadikan bahasa Jawa 
wis semilak (kain atau rok wanita telah me-
nyingkap ke atas), dan seterusnya. Dampak 
dari budaya 'kacangan' demikian, mungkin saja 
kisah (kasus) pewayangan yakni tokoh Kunti 
yang tega membuang anaknya sendiri, Karna-
-kini mulai terulang lagi dengan kasus aborsi. 
Kita sulit menutup mata jika di Jakarta ada 12 
bayi kurban aborsi dibuang di tempat sampah. 
Belum lagi dengan bukti yang tidak terlalu jauh 
dari kota budaya ini, seperti laporan Karim Th., 
staf pengajar IKIP Yogyakarta tentang data 
kejahatan (wanita) terhadap bayi di Yogya 
dan Jawa Tengah periode Agustus--November 
1996. Di Klaten ada bayi dibuang di sungai, 
bayi dibuang di kebun jagung, bayi dipaketkan 
untuk Ny. Sugianti, bayi dibuang di kubangan 
pasar, bahkan di kota kelahiran Raden Ajeng 
Kartini Jepara  ada  bayi  bule,  dan  masih  
banyak lagi, adalah gejala 'degradasi moral' 
wanita yang memprihatinkan.
 Kaum wanita yang sering "unjuk muka" 
dengan tingkah eksibisionis; ingin dilihat, ingin 
dianggap cantik, molek, menawan, dan sega-
la kelebihan lain, jika salah menerapkan jus-
tru akan bermodus pada pancingan-pancingan 
erotik yang menjerumuskan. Ajaran luhur Jawa 
seperti wanita aja gampang kendho tapihe 
(wanita jangan sampai kendor  kainnya),  pen-
ting dijadikan pegangan. Artinya, jangan mu-
dah tergiur oleh rayuan pria yang tak bertang-
gung jawab, alias jangan geleman.
 Mengapa dalam memburu hak dan ke-
wajiban tidak dibarengi dengan sikap "susila", 
yaitu yang didasarkan "akhlaqul kharimah". 
Beratkah meninggalkan tingkah yang "nistha" 
(hina), dibanding wanita sendiri harus meneguk 
ganasnya "virus" dan "polusi" keberingasan za-
man. Padahal falsafah hidup Jawa, empan pa-
pan (bisa menempatkan diri dalam ruang dan 
waktu), cukup kiranya menjadi pegangan kaum 
wanita dalam menuntut hak dan kewajibannya. 
Emansipasi tentu tidak harus diterjemahkan 
secara dangkal dan latah yang berakibat fatal.
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Membaca Potensi Keaslian-Masa Silam-Modern
dalam Khasanah Sastra Nusantara

Refleksi Pembacaan Ilmu Sastra Bandingan

Ganjar Harimansyah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

ABSTRAK

Dalam konteks ilmu sastra bandingan, membaca potensi keaslian—masa silam—modern 
dalam khasanah sastra Nusantara, dalam hal ini Indonesia, diperlukan untuk beroleh pe-
ngetahuan tentang sastra-sastra pedalaman, pengembangan ilmu sastra yang mengindo-
nesia, pembinaan wawasan-kebangsaan, dan memberikan sumbangan bagi bidang-bidang 
lain. Upaya ini bisa meliputi penelitian dan penggalian hasil sastra di berbagai pedala-
man dalam lingkup sastra daerah masa kini dan masa silam dengan bermacam-macam 
obyeknya, seperti sastra lisan (folklore), hikayat, novel, cerpen, puisi, drama, naskah lama, 
dan biografi sastrawan. Situs-situs indigenous literature di Indonesia terbentang luas dari 
Aceh hingga Papua.
Upaya pembacaan itu dapat berupa aktivitas penelitian dan penggalian masalah-masalah 
dalam sastra-sastra pedalaman se-Indonesia. Misalnya, 1) pemaknaan karya sastra de-
ngan konfigurasi pikiran masyarakatnya, 2) penggalian nilai-nilai sosial budaya dalam sas-
tra melalui pencarian (a) hubungan  sastra dengan norma-sosial budaya atau (b) hubungan 
pencipta karya sastra dengan mimesis, tradisi, dan pembaharuan, serta 3) menemukan 
kembali hubungan kemantapan wujud karya sastra dengan variasi-variasinya.  Upaya-
upaya ini  perlu dilakukan sampai ke problematik teoretis yang mengindonesia dan tidak 
sebatas pendokumentasian atau pendeskripsian. 

Kata kunci: sastra bandingan, sastra Nusantara, indigenous literature

ABSTRACT

In the context of the science of comparative literature, read potential of a the authenticity-
past-modern of literature Nusantara, in this regard Indonesian, it is necessary to obtain 
knowledge about the inland literatures, development of science literary of indonesia, in-
sights of nation-building , and contribute to the field other areas. These efforts may include 
research and excavation results in the literature in various rural areas of literary scope of 
the present and the past with an assortment of the object, such as oral literature (folklore), 
tales, novels, short stories, poems, plays, manuscripts, and literary biography . Sites of 
indigenous literature in Indonesia stretching from Aceh to Papua.
The effort could include the activity of reading research and excavation of the problems 
in the literatures inland in Indonesia. For example, 1) meaning of literary works with the 
configuration of the mind of community , 2) excavation of socio-cultural values in the 
literature through a search (a) the relationship of literature with social-cultural norms or 
(b) the relationship the creators with literary of  mimesis, tradition and renewal, and 3) to 
rediscover a form of literary relationship stability with variations. These efforts need to be 
made to development the theoretical and not limited to documenting or to describe.

Keywords: comparative literature, literature of Nusantara, indigenous literature
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A. Pendahuluan
 Lingkup kajian sastra bandingan (compa-
rative literature) dapat meliputi (1) hubungan 
sastra dengan seni lain yang kajiannya dituju-
kan untuk menjelaskan hakekat sastra dengan 
bahasa  sebagai  medianya  yang  khas  di  te-
ngah seni-seni lain dengan medianya yang ber-
lainan, (2) kajian sastra lisan yang diharapkan 
dapat menjelaskan pengertian sastra lisan dan 
hubungannya dengan sastra tulis, (3) geneologi 
sastra (kajian tentang sejarah dan teori genre 
sastra), (4) tematologi (kajian tentang tema), 
serta (5) pengaruh dan nasib sastra, yaitu kaji-
an tentang pengaruh sastra daerah (dan sastra 
asing) terhadap sastra nasional dan nasib pe-
ngaruh itu dalam kehidupan sastra selanjutnya 
(bandingkan Wellek dan Warren, 1993; Sutadi, 
1992).
 Dalam khazanah kajian sastra bandingan 
di Indonesia, pembahasan pengaruh dan nasib 
sastra jarang ditemui, terutama kajian terha-
dap sastra asli daerah dan pengaruhnya terha-
dap sastra Indonesia. Padahal, kajian terhadap 
sastra asli daerah itu sendiri telah banyak di-
lakukan dan tentunya bahan yang melimpah 
untuk sumber perbandingan. Pada kurun wak-
tu 1975-1998 Pusat Pembinaan dan Pengem-
bangan Bahasa (sekarang Badan Bahasa) telah 
melakukan serangkaian penelitian sastra asli di 
daerah Aceh (Aceh, Alas, Gayo) hingga Tomor 
Timur (Tetum Belu, Teun) sebanyak 464 topik. 
Ini belum termasuk penelitian yang dilakukan 
oleh pihak perguruan tinggi. Objeknya pun 
bermacam-macam, seperti sastra lisan (yang 
terbanyak), hikayat, cerita pendek, puisi, sas-
tra lakon, naskah lama, dan biografi sastrawan 
(Hasjim, dkk., 1993).
 Penelitian-penelitian tentang sastra asli 
tersebut umumnya berupa analisis struktur, 
yang menghasilkan deskripsi tentang unsur-
unsur intrinsik sastra, serta analisis fungsi dan 
nilai budaya. Adapun penelitian tentang naskah 
(sastra) lama berupa inventarisasi, translitera-
si, serta kajian bentuk/wujud dan isi naskah. 
Namun, penelitian-penelitian tersebut masih 
jarang yang mengemukakan problematik teo-
retisnya karena teori-teori yang dikemukakan 
kurang dioperasionalkan dalam bab analisis, 
apalagi pengaruhnya terhadap sastra nasional 
Indonesia di masa depan.

 Lalu, saya mengandaikan jika saja peneli-
tian-penelitian terhadap sastra asli daerah In-
donesia tersebut dilakukan sebagai kesatuan 
bidang penelitian sastra bandingan. Maksud-
nya, dari segi ilmiah, kita menempatkan sas-
tra asli daerah atau indigenous literature  itu 
dalam penelitian sastra bandingan dan peng-
galian khazanah sastra asli yang disertai pen-
carian akar kebudayaan jauh ke “pedalaman” 
dan masa silam dengan bermacam-macam ob-
jeknya yang situs-situsnya terbentang luas dari 
Aceh hingga Papua. Upaya ini tiada lain untuk 
memperoleh pengetahuan tentang sastra-
sastra asli daerah dan pengaruhnya terhadap 
sastra Indonesia dengan memperlakukannya 
sebagai satu komunitas sastra, di mana unsur-
unsur kedaerahannya saling berkaitan . 
 Upaya tersebut akan membuktikan dan 
memberikan kesadaran yang lebih kuat bahwa 
budaya Indonesia yang kaya variasi itu adalah 
satu kesatuan (Rusyana, 1993:2). Mungkin ini-
lah maksud A. Teeuw yang mengatakan bah-
wa sastra-sastra daerah tersebut tidak cukup 
kita teliti hanya dalam rangka kedaerahannya 
karena ada cross connections, yaitu hubungan 
silang, lewat batas bahasa dan suku, dan dapat 
kita amati baik dari segi sejarah maupun dari 
segi tipologi (Teeuw, 1982:13). 
 Kita pun tak perlu menutup sebelah mata 
bahwa sastra modern Indonesia kini (baik yang 
berbahasa daerah maupun berbahasa Indone-
sia) dapat dilihat sebagai khazanah yang bisa 
menyumbangkan sastra yang berwatak In-
donesia. Sebab, bagaimanapun keaslian sas-
tra Indonesia tidak cukup dilihat dari sastra 
daerah dan sastra lamanya meskipun sastra-
sastra tersebut mengandung sifat asli (belum 
mendapat pengaruh Barat). Kita perlu menam-
pakkan bahwa sastra modern Indonesia telah 
banyak yang menggali khazanah sastra lama 
untuk dimanfaatkan tekniknya. Di dalamnya 
ada upaya mengelola keaslian budaya daerah 
sebagai teknik. Teknik ini menjadi hal penting 
untuk ditampakkan, bukan sekedar latar atau 
manusia daerahnya. Mantra, misalnya, di ta-
ngan Sutardji Calzoum Bachri, dapat bertrans-
formasi sedemikian rupa dan telah menampak 
dalam khazanah sastra modern Indonesia. 
Pada Ramadhan KH, dalam Priangan Si Jelita, 



44 Jentera, Nomor 1, 2011

kita melihat teknik tembang Sunda. Demikian 
juga dalam Blues untuk Bonnie, meskipun ber-
latar Amerika, tidak membuat aroma khas Jawa 
Rendra (seperti juga dalam Balada Orang-
orang Tercinta yang sarat dengan aroma dola-
nan anak-anak Jawa) menjadi berbau Amerika.
 Sebagai refleksi awal kajian sastra ban-
dingan tentang pengaruh sastra asli daerah 
ter-hadap sastra nasional, di bawah ini diung-
kapkan beberapa hasil pembacaan terhadap 
wacana sastra asli Indonesia. Sudut pandang 
yang digunakan adalah pembacaan konfigura-
si, yang biasa disebut dengan “management by 
objective”, yaitu pembacaan yang didasarkan 
pada objek sasarannya atau “tujuan menentu-
kan cara” (Sutardja, 1997 & 2000) . Pembacaan 
ini dapat dimulai dari membaca bahasa, dilan-
jutkan dengan membaca nada, kasunyatan, 
dan pasemon.

B. Bermula Membaca Bahasa 
 Yang paling nyata dari sastra-sastra asli di 
Indonesia adalah keberagaman bahasa yang 
digunakan sebagai alat ekspresinya. Tentu-
nya, hal pertama yang perlu disadari adalah 
fungsi yang tak kalah penting dari bahasa, se-
lain sebagai alat komunikasi, yaitu bahasa se-
bagai alat perekam ide dan gagasan-gagasan. 
Bagaimanapun rumusan dan pengertian para 
ahli tentang sastra, bahasa tetap merupakan 
sarana komunikasi seni untuk penciptaan karya 
sastra yang tidak dapat diabaikan. Bahasa bagi 
karya sastra dapat disamakan dengan garis dan 
bidang bagi seni lukis, gerak dan irama pada 
seni tari, nada dan irama untuk seni musik.
 Dalam ilmu komunikasi modern, dan ilmu 
bahasa yang menjadi ajang kenaikan pamor 
konstruksionisme sosial selama dasawarsa 
1960-an dan 1970-an, hubungan antara ba-
hasa dengan kenyataan budaya menjadi bahan 
kajian penting. Sampai sekarang, kebanyakan 
orang percaya bahwa bahasa, selain dipenga-
ruhi oleh faktor-faktor struktural intrinsiknya, 
juga dipengaruhi oleh beragam faktor di lu-
arnya, yakni jagat sosial-budaya di mana baha-
sa itu dipakai manusia, termasuk bahasa yang 
terdapat dalam karya sastra. 
 Sebagian para pakar berpendapat bahwa 
manusia terkungkung oleh bahasa. Manu-

sia tidak dapat berpikir kecuali dalam bahasa 
yang dikuasainya. Pandangan tersebut sebagai 
pengembangan lebih lanjut dari pendapat yang 
menyatakan bahwa masyarakat yang berbeda 
bahasanya dapat dikatakan hidup dalam dunia 
realitas yang berbeda, dalam arti bahwa baha-
sa dapat mempengaruhi cara berpikir masyara-
kat. Dengan demikian bahasa mempengaruhi 
bagaimana masyarakat melihat dunia sekeli-
lingnya. Suatu ilusi apabila kita menyangka 
manusia menyesuaikan diri dengan realitas 
sekelilingnya tanpa menggunakan bahasa, dan 
adalah tidak benar bahwa bahasa tidak lebih 
daripada alat komunikasi semata-mata yang 
dengan tidak secara sengaja kita gunakan un-
tuk menyelesaikan masalah-masalah komuni-
kasi antarmanusia dan alat berpikir yang spesi-
fik.
 Kelompok asli budaya kita, sama seperti 
kelompok-kelompok lain, mempunyai ‘mikro-
kosmos pemikiran’, yang mewakili pandangan-
dunia kita atas ‘jagat besar’ alias ‘makrokos-
mos’. Apa yang kita miliki, cara kita memandang 
‘jagat besar’, jika disandingkan dengan pan-
dangan kelompok budaya lain akan berbeda. 
Kita dapat mengambil contoh dari bahasa Jawa 
untuk melihat bagaimana orang Jawa meman-
dang dunianya. Salah satu perbedaan yang 
sangat mendasar antara bahasa Jawa dan ba-
hasa Indonesia adalah bahasa Jawa mengenal 
adanya tingkatan-tingkatan bahasa, sedangkan 
dalam bahasa Indonesia tidak. Ada tiga tingka-
tan dalam bahasa Jawa, yaitu (1) ngoko, yang 
dianggap bahasa kasar dan bersifat paling in-
formal, (2) krama, yang dianggap berada di 
tengah-tengah (agak halus dan agak formal), 
dan (3) krama inggil, yang dipandang sebagai 
bahasa Jawa paling halus dan juga paling for-
mal. Dalam bahasa Jawa, seseorang dapat 
bertanya secara ngoko, “Kowe wis mangan 
durung?”, bisa juga secara krama, “Sampeyan 
pun nedha napa dereng?”, atau secara krama 
inggil, “Panjenengan sampun dhahar menapa 
dereng?”. Ketiga kalimat yang berbeda terse-
but memiliki makna yang sama dalam bahasa 
Indonesia, yaitu “Kamu sudah makan belum?”. 
Hal ini membawa pemahaman pada kita bahwa 
kategori “halus” dan “kasar” dan kedekatan 
hubungan antarindividu merupakan hal pen-
ting dalam budaya Jawa.
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 Seperti halnya bahasa Indonesia, bahasa 
Inggris juga tidak mengenal bahasa bertingkat 
seperti bahasa Jawa sehingga terjemahan ka-
limat-kalimat di atas adalah “Have you eaten?” 
atau bisa juga “Did you eat?”. Sesuatu yang me-
narik dari dua kalimat tersebut, yaitu kata kerja 
to eat mengalami perubahan. Dalam bahasa 
Inggris, kata kerja mengalami perubahan sei-
ring dengan waktu dilakukannya kerja tersebut 
sehingga dikenal istilah tense yang tidak ada 
dalam bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia. 
Dari sinilah kita mengetahui bahwa waktu di-
anggap lebih penting atau lebih berharga oleh 
orang Inggris daripada orang Jawa. Sebaliknya, 
bagi lingkungan budaya Jawa tinggi rendahnya 
kedudukan seseorang lebih penting dalam ke-
hidupan mereka daripada soal waktu.
 Kita dapat mengatakan bahwa dengan 
menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda 
para penutur bahasa itu mengalami realitas 
yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan tiap-
tiap bahasa, melalui perbendaharaan kata dan 
hukum-hukum tata bahasanya, telah menentu-
kan bagaimana pengguna bahasa-bahasa itu 
seharusnya memahami dunianya. Dalam karya 
sastra, misalnya, para penulis dalam memilih 
kata tidak hanya mempertimbangkan aspek 
makna (lihat saja mantra!), tetapi juga nilai 
rasa, nilai suasana, dan getaran-getaran ter-
tentu dalam batin pembuat dan penikmatnya. 
Dalam hal ini, efek yang ditimbulkan oleh baha-
sa untuk melukiskan secara tepat pengalaman 
batin penulis atau masyarakat penikmatnya 
menjadi pertimbangan utama. Bahasa dalam 
karya sastra lama, seperti dalam syair, mantra, 
pantun, kekuatannya terletak pada pilihan kata 
dan pilihan bunyi. Seperti terlihat dalam larik-
larik puisi lisan Lio  berikut ini.

Poke Nitu  ‘Lempar Setan’

Mbana no ke’e-ke’e ‘berjalan dengan   
    tenang-tenang’
Tiru ma’e bete ‘rotan jangan membe  
    lit’
Gai ma’e balo ‘ilalang jangan mem  
    belit’
Topo ma’e neka ‘parang jangan melu  
    kai’

Teka ma’e siba ‘kapak jangan men  
    cederai’  

 Berdasarkan tuturan lisan tersebut, puisi 
ini dilatarbelakangi oleh kepercayaan primitif 
zaman dulu, yaitu masyarakat animisme dan 
dinamisme. Mereka memilih nama benda-ben-
da, seperti rotan, ilalang, parang, dan kapak 
karena di dalamnya ada kepercayaan bahwa 
benda-benda itu didiami oleh orang-orang yang 
telah meninggal. Selain percaya adanya Yang 
Mahatinggi, mereka juga percaya bahwa roh 
orang mati masih berlindung di dalam benda-
benda itu.
 Orang Lio juga mempercayai bahwa se-
gala sesuatu yang ada ini sesungguhnya ada 
yang mengawali, yaitu asal dari sesuatu yang 
sekarang ada. Konsep pemikiran mereka ter-
cermin dari penyebutan nenek, kakek, leluhur, 
dan yang bersemayam di bulan. Kata-kata un-
tuk menyatakan itu menggunakan pilihan kata-
kata embu ‘kakek’, mamo ‘nenek’, bupu ‘kakek’, 
babo ‘nenek’; atau du’a ‘tua-tua’, lulu ‘langit’, 
dan wula ‘bulan’, seperti terlihat dalam kutipan 
puisi berikut ini.

Du’a eo gheta lulu wula ‘yang tua be  
  rada di atas   
  bulan’
Kau pai dowa da gharu  kau ‘engkau  
  telah memang  
  gilnya kembali ke  
  tempat asalmu’
Kau niu dowa …. ‘engkau telah   
  memanggilnya   
  …….’

Atau dalam larik-larik berikut ini.

Embu mamo bupu bapo ‘nenek moyang   
 kakek leluhur’
Nira talo sai kami ‘perhatikan kami’
Keu ngoso du’a lulu wula ‘mohon belas   
 kasihan dari   
 yang tua yang di   
 atas bulan’  

 Masalah bahasa dan realitas sosial ma-
syarakat memang sudah lama menjadi perha-



46 Jentera, Nomor 1, 2011

tian dalam kajian karya sastra, terutama yang 
menggunakan bahasa asli daerahnya. Hal itu 
wajar karena bahasa beserta penggunaannya 
berada dalam kehidupan manusia dan men-
jadi alat komunikasi manusia, ia “terkungkung” 
oleh bahasanya. Manusia tidak dapat berpikir 
kecuali dalam bahasa yang dikuasainya. Ba-
hasa mempengaruhi cara berpikir masyarakat 
karena dunia realitas yang dihadapi oleh ma-
syarakat tersebut juga berlainan. Dari panda-
ngan ini, kita menyadari bahwa bahasa berpe-
ran tidak hanya sebagai sarana berkomunikasi, 
tetapi bahasa pun ditempatkan sebagai cermi-
nan ide, gagasan, cara pandang, dan pola pikir 
masyarakat pemakainya. Terlebih dalam khaza-
nah sastra asli di pedalaman Indonesia yang 
dibuat dalam bahasa aslinya.

C. Membaca Nada (Tone)
 Nada dalam konteks ini diartikan sebagai 
refleksi sikap penulis atau pembuat karya sastra 
(terhadap pembaca), cara, suasana hati, pan-
dangan moral, bahkan mungkin hal kepriba-
diannya pun merembes dan tercermin dalam 
karyanya. Sikap pengarang dalam tuturannya 
mungkin ramah, tidak memihak, angkuh, suka 
mencampuri urusan orang lain, intim, berkela-
kar, dan sebagainya.  
 Nada dalam karya sastra adalah sebuah 
konsep penting yang mengimplikasikan bahwa 
sastra itu seperti sebuah pembicaraan yang 
membutuhkan seorang pembicara dan seorang 
pendengar. Nada menjadi suatu sikap yang di-
angkat    oleh    pembicara   terhadap   pende-
ngar —sikap penulis terhadap karya, peristiwa, 
karakter, atau pembaca/pendengar—dikum-
pulkan dan dipahami dari jenis sintaksis dan 
kosakata yang digunakan (Gray, 1996:211). 
Pada dasarnya, bagaimana sikap pengarang 
terhadap pembacanya dapat dirasakan dari 
pernyataan atau ungkapannya (biasanya ti-
dak langsung dinyatakan), apakah pengarang 
bersikap ramah, angkuh, dan rendah hati atau 
apakah ia ingin menggurui, menyindir, atau 
bersikap lugas. Nada tuturan pengarang mere-
fleksikan   kesadaran   pengarang   tentang  
hubungannya dengan pembaca dan bagaima-
na ia mendudukkan pembacanya dalam tema 
yang diungkapkannya.

 Nada seorang pengarang menjadi bagian 
penting karena nada menunjukkan secara 
langsung bagaimana suasana “pribadi” yang 
sedang berbicara. Sikap pengarang terhadap 
pembacanya ini banyak bergantung kepada 
kondisi pengarang pada saat itu dan keadaan 
masyarakat sekitarnya. Apakah masa itu penuh 
dengan tekanan dari yang sedang berkuasa, 
ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan seba-
gainya. Apakah ia juga curiga, marah, kecewa, 
frustasi atau apakah ia bisa memahami dan 
menerima, mengejek, penuh rasa terima kasih, 
dan seterusnya.
 Semua nada ini bisa ditangkap oleh 
seorang pembaca atau pendengar. Suasana 
“roh” seseorang ketika berbicara sangat pen-
ting untuk untuk memahami ke mana arah 
pembicaraanya. Bahkan “untiran-untiran”nya 
pun bisa lebih jelas, setelah fenomena nada 
dikaitkan dengan fenomena-fenomena lain, si-
kap bahasa, kerangka pikirnya, dan hal-hal lain 
pada kesempatan lain. Semua jenis fenomena 
itu telah menyatu dalam satu konfigurasi sosok 
seorang pengarang, menjadi bagian yang tak 
terpisahkan.
 Dalam masyarakat Jawa, kita mengenal 
ragam puisi sastra Jawa yang salah satunya 
berupa tembang macapat ‘membaca empat’, 
yaitu tembang yang pemutusannya empat 
suku kata. Pengarang tembang biasanya akan 
memilih salah satu jenis tembang yang bisa 
mewakili nadanya dan itu telah tersedia jenis-
jenisnya. Misalnya, pengarang memilih Asma-
radana atau Durma. Pengarang akan memilih 
tembang asmarandana untuk membingkai wa-
cana yang bertema rindu dendam asmara atau 
untuk merayu dalam percintaan. Kata asma-
radana itu sendiri berasal dari kata asmara dan 
dahana (api), yang memiliki makna harfiah “api 
asmara”. Karena itu, pola dalam puisinya—yang 
menurut cerita tutur diciptakan oleh Sunan Giri 
mengandung nada sedih, suatu kesedihan aki-
bat dirundung asmara. Atau memilih tembang 
Durma     untuk     mengungkapkan    kemara-
han, cerita suatu peperangan, atau nasihat 
yang keras. Arti kata durma ini memang agak 
sulit ditemukan dalam kamus, arti yang agak 
dekat hanyalah durmanggala dan durmata. 
Kata pertama berarti bersifat buruk atau ke-
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celakaan; sedangkan kata kedua berarti buruk 
adatnya. Pola persajakan durma yang menu-
rut tradisi tutur diciptakan oleh Sunan Bonang, 
memiliki nada keras, bengis, dan kasar, sehing-
ga metrum ini lebih tepat untuk wacana yang 
benada “keras” atau marah.

D. Membaca Kasunyatan  
 Dalam khazanah sastra daerah di Indone-
sia, atau pada sastra lamanya, pencipta karya 
atau masyarakat pendukungnya membingkai 
sesuatu atau masalah dengan mengandalkan 
pada kasunyatan yang ia hayati. Mengingat 
bahwa kerapkali hal itu muncul dalam karya 
sastra daerah yang ada di “pedalaman” In-
donesia, kasunyatan ini menjadi kunci dalam 
mendekati, memaknai, dan memahami karya 
tersebut.
 Sastra bandingan tentunya dihadapkan 
pada masalah mengembangkan teknik-teknik 
yang mapan untuk menghayati dan memanfaat-
kan kenyataan serta memahami dan mengikuti 
kasunyatan dengan segala implikasinya. Seba-
gai contoh, apakah yang dialami orang-orang 
Balantak  dalam cerita “Jin Padi” (Di Im Na Pae) 
boleh disebut kasunyatan atau bukan. Cerita 
ini merupakan cerita mitos yang berhubungan 
dengan unsur magis, yaitu unsur kepercayaan 
masyarakat Balantak terhadap kekuatan gaib 
yang perlu mereka perhitungkan dalam melaku-
kan suatu perbuatan atau pekerjaan. Mereka 
percaya bahwa padi mempunyai jin yang men-
jaga padi yang mereka tanam. Oleh karenanya, 
apabila akan menanam padi, mereka terlebih 
dahulu memberikan sesajen kepada jin padi. 
Jika padi telah dipanen, petani mengadakan 
upacara panenan walaupun panenan itu tidak 
berhasil dengan baik. Jika sesajen serta upa-
cara sakral itu tidak dilaksanakan, masyarakat 
Balantak percaya bahwa jin padi akan marah, 
dan akan mengganggu warga desa. Gangguan 
dapat berupa wabah penyakit atau kegagalan 
panen waktu yang akan datang. Cerita jin padi 
ini diwariskan turun temurun dari orang tua, 
terutama pemuka adat, dan dipercayai kebena-
rannya. Cerita ini pun memperlihatkan bahwa 
masyarakat Balantak mempunyai kepercayaan 
bahwa ada kekuatan gaib yang dapat mempe-
ngaruhi segala aktivitas kehidupannya sehari-
hari.

 Apakah cerita itu kasunyatan? Untuk 
menjawab pertanyaan ini kita berangkat dari 
pemaknaan kesadaran. Kita telah mengakui 
bahwa kesadaran adalah sesuatu yang paling 
tinggi kualitasnya dibandingkan dengan hal-hal 
lain di dunia ini. Karena ciri khas yang mem-
bedakan manusia dari binatang adalah karena 
kesadarannya itu. Ungkapan itu ternyata lebih 
gampang diucapkan oleh sembarang orang 
daripada kenyataannya. Ada perhubungan ter-
tentu antara kekuatan kesadaran dengan pe-
rasaan, memori, dan pikiran bawah sadar. Se-
makin kuat kesadarannya, semakin berkurang 
unsur-unsur lainnya. Nyatanya, beberapa per-
sen perbuatan yang kita lakukan dengan penuh 
kesadaran. Banyak hal rutin kita lakukan hanya 
dengan kesadaran setengah-setengah, seperti 
menggosok gigi, memasang kancing baju, bah-
kan kitapun baru sadar punya jempol kaki ke-
tika jempol itu terinjak orang lain.
 Dalam hal memasang kancing baju, mi-
salnya, bukankah sering terjadi kelupaan satu 
atau dua kancing apabila kita sedang terge-
sa-gesa dan baru tahu setelah diperingatkan 
orang lain. Dari kenyataan-kenyataan di atas 
bolehlah dikatakan, sesungguhnya hanya pada 
saat tertentu sajalah kita ini bertindak sebagai 
“jejer” (jati diri) manusia yang sadar. Barang-
kali kita akan merasa lebih cemas lagi karena 
ternyata kesadaran itu sendiri sulit dibuktikan 
adanya. Hanya masing-masing kita sendiri 
yang mengerti dan bisa menyatakan dirinya sa-
dar. Dengan perkataan lain hanya melalui direct 
introspective appeal saja kesadaran kita dapat 
kita hayati dan alami (Sutardja, 1997:97-104). 
 Kesadaran manusia yang bersifat khas itu 
merupakan arah dari proses alam itu sendiri 
yang memang harus dibina. Kesadaran se-
seorang berada di antara kutub “personaliti” 
dan “impersonaliti”, yang “punya jati diri” dan 
“tak punya jati diri”. Karenanya hal-hal yang 
menjurus kepada “impersonaliti” perlu dijauhi 
untuk dirinya. Sejauh mana seseorang mampu 
mewujudkan personalitas dalam dirinya, ter-
gantung pada kasunyatannya. Kasunyatan me-
mang bukan hasil proses interpretasi ataupun 
proses penyimpulan (inferensi). Seperti telah 
disinggung di atas bahwa nada muncul ketika 
kita menghadapi sebuah wacana atau perilaku 
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sebuah masyarakat yang kebetulan kita telah 
memiliki setumpuk bahan memori tentang 
mereka. Seketika memori bermunculan mem-
bentuk satu nuansa yang menggelitik perasaan 
kita sedemikian rupa sehingga kita mendapat 
gambaran sifat atau sosok yang sedang kita 
hadapi. Gambaran itulah kasunyatan. Yang me-
narik ialah kasunyatan yang terbuka bagi hati 
kita kadang-kadang berlawanan sekali dengan 
kenyataan yang kita saksikan dengan mata ke-
pala kita.

E. Membaca Pasemon
 Pasemon dapat merupakan kesadaran 
kolektif, dapat pula merupakan kesadaran indi-
vidual. Kesadaran individual adalah kesadaran 
yang muncul pada saat seseorang secara intui-
tif menyaksikan “kasunyatan” ketika ia melihat 
atau membaca suatu kejadian di luar dirinya. 
Dengan demikian, kejadian atau peristiwa pada 
dunia kasatmata (fenomenal) merangsang 
munculnya “makna” dalam dunia tankasat-
mata. Perbedaan kenyataan fenomenal dan 
kasunyatan yang tankasatmata adalah pada 
sifatnya: kontekstual dan keterikatan pada ru-
ang dan waktu pada kenyataan dan tak terikat 
waktu dan ruang pada kasunyatan. Jadi kasu-
nyatan menunjuk pada kualitas secara murni, 
sehingga bisa berlaku untuk banyak kejadian 
atau peristiwa yang berbeda tetapi mengacu 
pada suatu semangat yang sama. Pasemon bi-
asanya berbentuk cerita yang dapat menunjuk-
kan kasunyatan tertentu. Ada dua macam pa-
semon, yaitu pasemon tradisional dan modern 
(Sutardja, 1997).
 Sebagai contoh, dalam sebuah televisi 
swasta pernah disiarkan sebuah sinetron, yang 
diambil dari cerita Ramayana, tentang kelahir-
an Hanoman. Saya melihat pasemon modern 
dan tradisional berpadu di sana. Ceritanya di-
ambil dari cerita klasik dengan media pandang-
dengar yang modern. Pasemon yang menam-
pak dalam cerita tersebut ialah ciri-cirinya yang 
serba penuh lambang, serba simbolik. Segala 
yang bersifat pasemon selalu memacu orang 
untuk memberikan tafsiran akan makna pa-
semon tersebut. Jika kita simak lakon kehidu-
pan Hanoman yang dilukiskan dalam cerita 
tersebut (cerita tersebut diambil dari Serat Lo-

kapala) simbol apa gerangan yang tersirat di 
dalamnya? 
 Kita dapat memahami simbol dalam cerita 
itu dengan terlebih dahulu meneliti hadirnya 
cupu manik asthagina yang menjadi pangkal 
sebab terjadinya kisah yang penuh dramatik 
itu. Cupu merupakan suatu wadah berbentuk 
bundar berukuran kecil terbuat dari kayu atau 
logam. Manik artinya permata, melambangkan 
sesuatu yang indah edipeni. Asthagina arti-
nya delapan macam sifat yang harus dimiliki 
oleh seorang brahmana, yaitu (1) daya sarwa 
buthesu (belas kasih kepada sekalian makluk), 
(2) ksatim  (suka  memaafkan,  sabar),  (3) 
anasunyah (tidak kecewa atau menyesal), (4) 
saucam (suci lahir batin) (5) anayasah (tidak 
mengeluarkan tenaga berlebih-lebihan. Jw.  
nyengka, ngaya), (6) manggalam (beritikad 
baik), (7) akarpanyah (tidak merasa miskin 
baik dalam hal batiniah maupun lahiriah, be-
gitu pula dalam hal budi), dan (8) asprebah (ti-
dak berkeinginan atau bahwa nafsu duniawi) 
(Timoer, 2003).
 Kedelapan sifat tersebut mengibaratkan 
sesuatu yang harus mengisi alam semesta 
yang disinari matahari. Matahari adalah sum-
ber energi, dari sinilah cupu manik asthagina 
dilambangkan sebagai energi keutamaan pang 
mengisi kehidupan jagat semesta. Tokoh-to-
koh yang langsung terlibat dalam kasus cupu 
manik ini ialah Resi Gotama, Dewi Windradi, 
Subali, Sughriwa, Anjani, Batara Guru, dan Ha-
noman. Kiranya kita semua sudah memaklumi 
bahwa tokoh-tokoh wayang dengan karakter 
dan perilakunya itu melambangkan kehidupan 
manusia, dalam bahasa Jawa disebut ‘wewaya-
nganing ngaurip’. 
 Tokoh Resi Gotama digambarkan sebagai 
seorang brahmana yang memiliki cita-cita luhur 
untuk kesempurnaan hidup, tetapi ia kurang 
memperhatikan orang-orang sekelilingnya, ter-
masuk istri dan anak-anaknya. Itu sebabnya ia 
tidak mengetahui ulah istrinya yang “selingkuh” 
dengan Batara Surya. Windradi lambang ego 
atau pribadi yang perilakunya menyeleweng 
dengan Batara Surya. Batara Surya adalah 
Dewa Matahari, sumber daya kehidupan yang 
berisi segala sifat kesempurnaan (cupu manik 
Asthagina), tetapi daya sebaik apapun kalau 
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disalahgunakan juga akan menjadi malapeta-
ka. Windradi menjadi arca batu oleh kutukan 
Gotama dan dibuang jauh-jauh, artinya daya 
hati murni membuang daya akal yang mestinya 
harus menyatu.
 Subali dan Sugriwa pun dikuasai oleh iti-
kad-itikad tidak baik, yang ingin memiliki cupu 
dengan pamrih, artinya mereka menginginkan 
kesempurnaan (asthagina) tetapi dengan diser-
tai watak meri (iri) sedang kesempurnaan hidup 
adalah darma tanpa pamrih. Akhirnya mereka 
berdua terkena mala, berubah menjadi kera. 
Anjani memperoleh kesempurnaan (asthagina) 
tanpa pamrih, murni, namun toh terkena imbas 
perilaku ibunya yang immoral. Tubuhnya masih 
tubuh manusia, hanya muka, tangan dan kaki-
nya yang berubah menjadi muka, tangan dan 
kaki kera. Batara guru sang dewaraja lambang 
supremasi manusia paling utama, ia memberi 
makan daun sinom kepada Anjani yang sedang 
bertapa yang menyebabkan kehamilannya 
adalah simbol semata menyatunya keutamaan 
(belas kasihan Batara Guru) dan keprihatinan 
(Anjani dengan tapabratanya) yang membuah-
kan lahirnya Hanoman.
 Dengan demikian, Hanoman itu sendiri 
merupakan pasemon kesempurnaan yang ada 
dalam cupu manik asthagina, maka Hanoman 
dalam perjalanan hidupnya senantiasa ener-
gik memiliki delapan kekuatan adikodrati (di 
atas kekuatan insaniah). Ia punya cita-cita 
tinggi, melakukan darma tanpa pamrih, men-
jadi wirotama yang mahambeg pinandhita. 
Menyatunya daya lahir dan batin menjadi satu 
berkelana mengumpulkan kebenaran dan ke-
arifan yang akan menjadi tahtanya eling se-
laras dengan pengabdiannya yang setia kepa-
da Prabu Ramawijaya Sang Wisnu Murti. Hal 
ini dapatlah kita asumsikan bahwa Hanoman 
adalah personifikasi cupu manik asthagina itu 
sendiri.
 Pasemon lain tampak pada cerita lisan, 
misalnya, kisah pertarungan Aji Saka untuk 
membebaskan rakyat dari kanibalisme Prabu 
Dewatacengkar, lambang manusia yang tamak 
dan suka makan daging manusia. Untuk usa-
hanya itu, Aji Saka rela menyerahkan dirinya 
untuk menjadi mangsa Dewatacengkar dengan 
imbalan bumi selebar ikat kepalanya (udheng). 

Namun, ketika udheng itu digelar, semakin 
tambah lebar, melebar, dan melebar terus sam-
pai akhirnya Dewatacengkar terpental di Laut 
Selatan dan menjelma menjadi bajul (buaya) 
putih. Pasemon apa yang bisa ditarik dari cerita 
itu? Aji Saka itu lambang seorang pemimpin, 
yang disebut Sang Aji. Untuk membebaskan 
rakyatnya, ia harus berani mengambil resiko, 
meski membawa korban dirinya sendiri. Kira-
nya, untuk saat ini pun kita perlu Sang Aji, yang 
rela mengorbankan diri dan kroninya, bahkan 
berani “diplonco” DPR sekalipun. Sang Aji yang 
kita perlukan adalah seseorang yang mau 
mbabar udheng agar bisa mudheng (paham), 
mbabar akal dan nurani memahami kehendak 
rakyat, untuk mengibaskan lawan-lawan yang 
ngregoni (merecoki) pemulihan ekonomi, ke-
percayaan, dan politik di Indonesia. 
 Lalu, siapa lawan kita itu? Bajul putih! Itu 
lambang bahaya negara. Yaitu, mereka yang 
cenderung menggunakan sistem peradaban 
(Barat?) sebagai kulit luarnya dan mereka yang 
sangat lihai memutihkan harta kekayaan pri-
badinya. Konsekuensinya bagi para Sang Aji 
di Indonesia, mereka harus berani melaku-
kan introspeksi, mawas diri, atau mulat sarira. 
Dalam bahasa Jawa, mulat sarira merupakan 
tingkatan ketiga setelah tepa salira (tolerensi), 
dan nandhing sarira (sosialisasi diri). Semen-
tara kata sarira itu, lengkapnya bisa sarira sa-
tunggal, sarira sajati, atau sari-rasa-tunggal, 
sari-rasa-jati. Intinya adalah pengolahan diri. 
Sementara pelajaran, buku-buku, ilmu dan se-
bagainya, hanyalah sebagai guru bakal. Sedang 
guru dadi nya adalah mulat-sarira-diri. 
 Bisa dipahami jika para pujangga, para 
sarjana linuwih, ulama, pejabat, dan elit poli-
tik dulu pada umumnya sedikit bicara, sabda 
pandhita ratu, sepisan dadi tanperlu diklarifi-
kasi. Tekanan pada pengolahan diri itu adalah 
sebagai pembinaan kepribadian. Para pemuka 
masyarakat, para pemimpin harus bisa asung 
tuladha, golongan menengah mangun karsa, 
dan masyarakat mayoritas tut wuri handayani. 
Dalam pewayangan, nandhing sarira itu meng-
hasilkan diri dan kepribadian yang lain dan ber-
beda. Misalnya, aneka rupa dan ragam wayang 
kulit. Sedang tepa slira berarti bertemu dalam 
kesamaan arti, yakni bayang-bayang kehidupan 
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di tangan dalang yang tunggal. Adapun mulat 
sarira itu bertemunya dalang dengan “tuan 
rumah” yang nanggap dalang bermain wayang.
 Banyak karya sastra modern yang meru-
pakan pasemon, karena tidak sekadar bercerita 
tentang peristiwa saja. Pasemon semacam itu 
sesungguhnya merupakan sindiran terhadap 
kenyataan yang sedang terjadi. Kekuatan pa-
semon terletak pada kasunyatan yang disaksi-
kan oleh pengarangnya. Di sini ada hubungan 
antara kasunyatan dengan kenyataan. Kasu-
nyatan menyoroti sebuah kenyataan atau ke-
jadian dengan menambahkan suatu dimensi 
tertentu sedemikian rupa sehingga kejadian itu 
bisa dipahami secara menyeluruh dalam kai-
tannya dengan proses kehidupan.
 Contohnya adalah pasemon dari Umar Ka-
yam yang terbaca dalam cerpen Seribu Kunang-
kunang di Manhattan. Cerpen berlatar Amerika 
ini dinilai sebagai salah satu cerpen terpenting 
dalam sejarah penulisan cerita pendek Indone-
sia. Cerpen ini sendiri berkisah tentang Marno, 
mahasiswa Indonesia di AS yang menjalin cinta 
dengan Jean, perempuan yang sudah bersua-

mi. Marno sendiri meninggalkan seorang istri di 
Indonesia. 
 Umar Kayam sendiri menciptakan Pak 
Ageng, tokoh fiktif yang ia ciptakan untuk ko-
lom mingguannya di Harian Kedaulatan Rakyat 
yang sangat menggelitik. Konon, sosok Pak 
Ageng sebenarnya adalah personifikasi dari 
Umar Kayam sendiri. Dalam kolom yang sudah 
menjelma menjadi empat buku, yaitu Mangan 
Ora Mangan Kumpul, Sugih Tanpa Bandha, 
Madhep Ngalor Sugih, Madep Ngidul Sugih, 
dan Satrio Piningit ing Kampung Pingit, Pak 
Ageng dilukiskan sebagai pensiunan Dirjen 
Radio dan Televisi, jabatan yang memang per-
nah disandang Kayam, yang hidup bersama 
dua pembantu dan anak-anak sang pembantu. 
Mereka adalah Mr. Rigen, Ms. Nansiyem dan 
dua anak mereka yang bandel dan lucu. So-
sok-sosok dalam kolom yang hadir setiap hari 
Selasa itu seakan-akan hidup di tengah-tengah 
pembacanya. Pak Ageng bersama dengan tim 
“kitchen cabinet”nya mengomentari masalah-
masalah aktual yang tengah berkembang di 
masyarakat, dengan pasemon Jawa yang lugu 
namun kritis. 
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Kekuasaan dalam Dua Novel Indonesia
Berwarna Lokal Minangkabau

“Sitti Nurbaya dan Anak dan Kemenakan”:
Sebuah Analis Perbandingan
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ABSTRAK

Tulisan ini membandingkan pengaruh-pengaruh penguasa dalam dua novel Indonesia de-
ngan warna lokal Minangkabau, Sitti Nurbaya dan Anak dan Kemenakan karangan Marah 
Rusli. Kedua novel ditulis oleh pengarang yang sama tetapi dari era yang berbeda. Data dia-
nalisis menggunakan teori-teori pascakolonialisme dan perbandingan. Hasil-hasil penelitian 
menunjukkan adanya perbedaan kepribadian dari penggambaran penguasa di kedua karya.

 Kata Kunci: novel, perbandingan, pascakolonialisme

ABSTRACT

This article compare the the rulers influences in two Indonesian novels with local Minangka-
bau, Sitti Nurbaya and Anak and Kemenakan by Marah Rusli. Both of the novels written by 
the same author, but from the different era. The data are analyzed by postcolonialism and 
comparative theory. The results indicated that there is an inner differentiationof rulers depic-
tion in both of the works.

Keyword : Novels, Comparative, Postcolonialism

A. Pendahuluan
 Karya sastra merupakan ekspresi pengala-
man manusia secara menyeluruh tentang hi-
dup dan kehidupan atau tentang manusia dan 
kemanusiaan. Kelahiran karya sastra diilhami 
oleh berbagai kondisi manusia, seperti per-
saudaraan, penderitaan, cita-cita, perjuangan, 
politik, kekuasaan, dan sebagainya. Realitas 
kehidupan, lengkap dengan berbagai nilai yang 
terkandung di dalamnya, direkam pengarang 
dan diolah sedemikian rupa. Kemudian, reali-
tas tersebut diekspresikan pengarang dalam 
gaya dan bentuk yang khas (Nico, 1993:1). 
 Di antara sekian banyak realitas itu, politik 
dan kekuasaan termasuk unsur yang banyak 

mewarnai karya sastra. Sastra seperti menyatu 
dengan dua aspek tersebut. Setidak-tidaknya, 
keadaan seperti itu dialami oleh khazanah sas-
tra Indonesia yang bertumbuh dalam berbagai 
dinamika sosial politik. Pada zaman sebelum 
kemerdekaan, khazanah sastra Indonesia di-
warnai nuansa kolonial Belanda. Selanjutnya, 
khazanah sastra Indonesia diwarnai kebijakan 
politik Jepang ketika Indonesia berada di 
bawah kekuasaan Jepang. Warna dan bentuk 
sastra Indonesia kala itu ditentukan oleh kebi-
jakan-kebijakan yang diberlakukan oleh penja-
jah Jepang. Kemudian pada zaman Orde Lama, 
kehidupan sastra Indonesia diwarnai oleh dua-
lisme pandangan politik yang membuat ter-
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pecahnya para pengarang Indonesia kala itu. 
Pada masa Orde Baru, para penggiat sastra In-
donesia berada dalam berbagai tekanan politis 
yang ditandai dengan “pemasungan kreativitas’ 
para penulis, tetapi justru memunculkan bera-
gam “karya perlawanan”. Setiap zaman memi-
liki “penguasa” dengan ideologi sendiri-sendiri 
yang ikut berpengaruh terhadap kehidupan ke-
susastraan Indonesia.
 Dalam kaitan dengan itu, kekuasaan—
pada dasarnya—mewujud dalam berbagai hal, 
terutama dalam pengetahuan. Menurut Fou-
cault (2000:203), pengetahuan dan kekuasaan 
memiliki hubungan dialogis yang erat. Penge-
tahuan mewujud dalam pengetahuan, tetapi 
pengetahuan pun lantas melahirkan kekua-
saan. Pengetahuan tertanam dalam pemikiran 
sosial, historis, ekonomis, dan moral suatu za-
man. Dalam khazanah sastra, pengarang di-
anggap sebagai sosok yang memainkan peran 
penting dalam merekam dan merekonstruk-
sikan berbagai hal yang terjadi dalam suatu 
zaman. Namun, ada kalanya juga pengarang 
justru menggunakan karyanya sebagai wahana 
dalam membangun kebenaran dengan tujuan 
kekuasaan tersebut.
 Menelesuri jejak kekuasan pada novel-
novel Indonesia berwarna lokal Minangkabau 
periode awal pada saat ini merupakan sebuah 
upaya pembacaan narasi masa lampau pada 
masa kini. Dalam kaitan dengan itu, Krisna 
(2005:24) berpendapat bahwa membaca narasi 
masa lampau pada masa kini itu ibarat melaku-
kan pembacaan narasi kolonial pada masa pas-
cakolonial. Krisna menambahkan bahwa kajian 
seperti itu penting dilakukan karena kemungki-
nan narasi yang dulu dianggap biasa ternyata 
mengandung pemetaan sejarah kekuasaan 
kolonial di dalamnya. Pandangan Krisna itu 
didasarkan pada anggapan Aschroft (1983:3) 
yang menyatakan bahwa kolonialisme meru-
pakan sistem yang aktif, hidup, dan berkelan-
jutan dalam berbagai institusi dan praktik dis-
kursif masyarakat tertentu. Dengan demikian, 
kemungkinan jejak kolonialisme itu tetap hidup 
dalam novel-novel Indonesia.
 Sebagai bagian dari khazanah sastra In-
donesia, karya berwarna lokal Minangkabau di-
pengaruhi oleh kondisi sosial politik tempatan. 

Pandangan selama ini mengemukakan bahwa 
novel Indonesia berwarna lokal Minangkabau 
ditengarai sarat dengan muatan penentangan 
terhadap adat istiadat Minangkabau. Atmazaki 
(2003:33) berpendapat bahwa novel Indonesia 
berwarna lokal Minangkabau semenjak tahun 
1920-an sampai sekarang ini dinominasi oleh 
reaksi penentangan terhadap sistem adat dan 
kebudayaan Minangkabau, baik total maupun 
sebahagian. Bentuk penentangan tersebut 
sangat beragam, sesuai dengan kondisi zaman 
yang dilalui pengarang. Namun, novel Indone-
sia berwarna lokal Minangkabau tidak hanya 
sarat dengan muatan penentangan adat is-
tiadat, tetapi “mungkin” juga berperan dalam 
membangun kebenaran dengan tujuan kekua-
saan. Hal itu mengingat kolonialisme merupa-
kan sistem yang aktif, hidup, dan berkelanjutan 
dalam berbagai institusi dan diskusif masyara-
kat tertentu (Aschroft, 1983:3). 
 Untuk melihat jejak kekuasaan dalam 
novel ndonesia berwarna lokal Minangkabau, 
kertas kerja ini mencoba menelaah dua novel 
satu pengarang, tetapi hadir pada zaman yang 
berbeda. Kedua novel itu adalah Sitti Nurbaya 
(1922) dan Anak dan Kemenakan (1956) karya 
Marah Rusli. Tulisan ini akan berupaya me-
maparkan pengaruh kekuasaan terhadap ke-
dua novel tersebut.

B. Jejak Kekuasaan dalam Sitti Nurbaya 
dan Anak dan Kemenakan

 Dalam menelaah jejak kekuasaan dalam 
kedua novel Indonesia berwarna lokal Minang-
kabau ini, pembicaraan agak bersinggungan 
dengan strategi pembacaan ulang yang dikem-
bangkan oleh penganut teori pascakolonial. 
Sebagai sebuah stategi pembacaan, kritik sas-
tra pascakolonial pada prinsipnya merupakan 
usaha untuk memperlihatkan pascakolonialitas 
yang kemungkinan menetap dalam teks serta 
mencari dampak kolonialisme itu sendiri pada 
teks tersebut. Dalam kaitan dengan itu, Homi 
K. Bhaba mengemukakan teori mimikri dalam 
melihat unsur kolonial dalam sebuah teks. 
Bhaba (1994:86) berpendapat bahwa mimikri 
merupakan refleksi keinginan bangsa terjajah 
untuk meniru dan dikenali sebagai subjek yang 
hampir sama, tetapi tidak persis sama dengan 
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bangsa yang menjajahnya. Keinginan itu mun-
cul sebagai sebuah strategi bangsa terjajah 
dalam menghadapi wacana penjajah.
 Mimikri terhadap bangsa terjajah terhadap 
penjajah inilah antara lain terlihat dalam dua 
novel yang dibicarakan. Akan tetapi, kehadiran 
unsur tersebut sangat berbeda dalam kedua 
novel ini.
 Novel Sitti Nurbaya diterbitkan oleh Balai 
Pustaka pada tahun 1922, ketika Indonesia di 
bawah Pemeritahan Hinda Belanda. Semen-
tara itu, Anak dan Kemenakan terbit pada ta-
hun 1956 (setelah Indonesia merdeka). Kedua 
novel ini diterbitkan oleh penerbit yang sama, 
yaitu Balai Pustaka, dari dua pengaruh politik 
dan  kekuasan  yang berbeda. Sitti Nurbaya ha-
dir ketika Indonesia dibawah kekuasan Belanda, 
sedangkan Anak dan Kemenakan hadir setelah 
Indonesia berada dalam masa kemerdekaan. 
Itulah sebabnya nuansa kekuasaan sangat ken-
tal terlihat pada Sitti Nurbaya. 

1 Sitti Nurbaya
 Dalam novel Sitti Nurbaya terdapat bebe-
rapa tokoh cerita, yaitu Sitti Nurbaya, Baginda 
Sulaiman (ayah Sitti Nurbaya), Syamsul Bahri, 
Sutan Mahmud Syah (ayah Syamsul Bahri), 
Putri Rubiah (kakak Sutan Mahmud Syah), Su-
tan Hamzah (adik Sutan Mahmud Syah), Pu-
tri Rukiah (anak Putri Rubiah dan kemenakan 
Sutan Mahmud Syah), Pak Ali (kusir keluarga 
Sutan Mahmud Syah), Datuk Maringgih, Arifin 
dan Bachtiar (sahabat Syamsul Bahri), Pende-
kar Lima (anak buah Datuk Maringgih), Datuk 
Malelo, Malim Batuah, dan Letnan Van Sta (te-
man Syamsul Bahri sesama serdadu).
 Dalam kaitannya dengan politik penguasa, 
ada beberapa tokoh yang seolah-olah sudah 
dipersiapkan perannya oleh pengarang guna 
mewakili pribumi yang bersosok kolonial. Me-
reka adalah Sitti Nurbaya, Syamsul Bahri, Sutan 
Mahmud Syah (ayah Syamsul Bahri). Semen-
tara itu, Datuk Maringgih diperankan sebagai 
tokoh penentang. Sitti Nurbaya adalah anak 
pedagang kaya kota Padang, Bagindo Sulai-
man, bertetangga dan berteman baik dengan 
Samsul Bahri. SN dan SB sama-sama belajar di 
sekolah Belanda yang ada di kota Padang. 

Jika dipandang dari jauh, tentulah disang-
ka anak muda ini seorang anak Belanda 
yang hendak pulang sekolah….
Menilik pakaian dan rumah sekolahnya, 
nyata ia anak seorang yang mampu dan 
tertib sopannya menyatakan ia seorang 
anak yang berbangsa tinggi….
Teman anak muda ini aialah seorang anak 
perempuan yang umurnya kira-kira 15 ta-
hun, Pakaian gadis ini pun sebagai anak 
Belanda Juga…. (SN, hlm. 9)

 Kedua anak muda itu dilukiskan pengarang 
sebagai sosok ideal karena selalu tampil rapi 
dengan  pakaian yang serba bagus. Segala se-
suatu yang menyangkut ketampanan dan keelo-
kan SB dan SN selalu mengacu kepada Belan-
da. Mereka belajar di sekolah Belanda yang ha-
nya diperuntukkan bagi kalangan bangsawan. 
Mereka berpakaian seperti layaknya seorang 
anak Belanda. Selanjutnya, penggambaran se-
perti itu pun terlihat ketika melukiskan Sutan 
Mahmud Syah dan Bagindo Sulaiman. Bagindo 
Sulaiman seorang pedagang kaya yang mem-
peroleh berbagai kemudahan di bawah peme-
rintahan kolonial. Di sisi lain, Sutan Mahmud 
Syah memperoleh kesuksesan dalam dunia 
kerja di bawah pemerintahan kolonial.
 Pemerintah kolonial menciptakan strata 
sosial baru yang membeda-bedakan status so-
sial masyarakat. Mereka membagi masyarakat 
Padang ke dalam beberapa kelompok dengan 
ditandai derajat kebangsawannya. Sutan meru-
pakan gelar bagi masyarakat yang berkedudu-
kan paling tinggi. Penguasa kolonial mem-
berikan peluang yang sebesar-besarnya bagi 
mereka untuk berhubungan dengan kalangan 
penguasa. Kesempatan yang sama juga diper-
oleh oleh Bagindo Sulaiaman karena statusnya 
sebagai pedagang kaya. Sutan Mahmud Syah 
seolah-olah sudah dipersiapkan pengarang 
dalam mengedepan ideologi yang berpanda-
ngan bahwa semua yang berbau penjajah itu 
lebih baik. Sutan Mahmud Syah didudukkan se-
bagai pegawai pemerintah kolonial yang men-
jabat Penghulu Kota Padang. Penghulu itu tidak 
secara terang-terangan diacu menyerupai pen-
jajah, tetapi sangat berbeda dengan pribumi 
lainnya. 
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Memang gagah rupanya penghulu ini 
duduk di atas bendinya, betopang tong-
kat ruyung dengan kedua belah tangan-
nya. Destarnya yang berbentuk "ciling 
menurun" itu adalah sebagai suatu mah-
kota di atas kepalanya. Bajunya jas pu-
tih, berkancingkan "letter W" dan ujung 
lengan bajunya itu berpetam sebagai baju 
opsir. Celananya celana panjang putih, se-
dang di antara baju dan celana kelihatan 
sarungnya kain sutera bugis hitam, yang 
terjuntai hampir sampai lututnya. Sepatu-
nya kasut, yang diperbuat dari kulit perlak 
hitam" (SN, hlm.18).

 Petikan di atas juga menerakan status sosial 
Sutan Mahmud Syah. Ia berasal dari kelompok 
masyarakat berderajat tinggi, yaitu bangsawan 
kota Padang. Di samping seorang bangsawan, 
Sutan Mahmud Syah pun menduduki jabatan 
penghulu (jabatan pegawai pemerintahan Be-
landa di kota Padang yang setingkat dengan ja-
batan wedana di Jawa). Sebagai seorang pega-
wai Belanda, Sutan Mahmud dilukiskan sebagai 
abdi yang  memiliki  dedikasi dan tanggung ja-
wab yang tinggi terhadap tugas yang dibeban-
kan ke pundaknya. Hampir seluruh waktunya 
dicurahkannya untuk urusan pekerjaan. Kesi-
bukannya itu ternyata berdampak renggangnya 
hubungan Sutan Mahmud Syah dengan kaum 
kerabatnya (keluarga kakaknya, Putri Rubiah), 
seperti terlihat dalam kutipan berikut.

"Tatkala dilihatnya Sutan Mahmud duduk 
di atas kursi lalu ditegurnya, "Engkau, 
Penghulu! Alangkah besar hatiku meli-
hat engkau ada pula di rumah ini karena 
telah sekian lama engkau tiada datang 
kemari. Hampir aku sangka engkau telah 
lupa pada kami.
"Bukan demikian, Kakanda! Maklumlah 
hal kami pegawai pemerintah! Pekerjaan 
tiada berkeputusan: rodi, ronda, perkara 
jalan, perkara polisi, perkara ini dan itu, 
tidak terhenti," jawab Sutan Mahmud" 
(SN: hlm. 20).

 Sebagai seorang penghulu, Sutan Mahmud 
Syah paling disegani orang diantara penghulu 

penghulu kota Padang lainnya. Keseganan 
orang itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu de-
rajat kebangsawan (status sosial) dan mulianya 
budi pekerti Sutan Mahmud Syah. Meskipun 
berstatus sosial dan berjabatan tinggi, Sutan 
Mahmud Syah sangat menjunjung tinggi nilai 
nilai keluhuran seperti berlaku baik dan so-
pan terhadap semua orang serta jujur dalam 
melaksanakan tugas.

"Di antara penghulu penghulu yang dela-
pan di kota Padang waktu itu, Sutan 
Mahmud inilah yang terlebih dipandang 
orang karena bangsanya yang tinggi, 
rupanya yang elok, tingkah lakunya pun 
baik; pengasih penyayang kepada anak 
buahnya serta adil dan lurus dalam men-
jalan pekerjaan (SN, hlm. 18).

 Berbeda dengan Sutan Mahmud Syah, Da-
tuk Maringgih dilukiskan sebagai sosok yang 
dari awal kehadirannya telah berpotensi untuk 
melawan penjajah. Ia dilukiskan sebagai sosok 
penentang kemapanan yang diberlakukan oleh 
penjajah. Datuk Maringgih dilukiskan sebagai 
sosok yang identik dengan segala macam ke-
burukan. 
 Datuk Maringgih adalah seorang Sudagar 
kaya di kota Padang. Kekayaannya terhampar 
di lautan dan di daratan. Hampir semua sek-
tor perniagaan di kota Padang berada di bawah 
kuasa Datuk Maringgih. Sosok Datuk Maringgih 
dilukiskan sebagai seorang laki laki tua leng-
kap dengan atribut ketuaannya. Ciri fisik Datuk 
Maringgih tergambar dalam kutipan berikut ini.

"Badannya kurus tinggi, punggungnya 
bungkuk udang, dadanya cekung serta 
kakinya pingkar, kepalanya besar, tetapi 
tipis di muka serta sulah pula. Rambutnya 
yang tinggal sedikit sekeliling kepalanya 
itu telah putih sebagai kapas dibusur. Misai 
dan janggut panjang, tetapi beberapa he-
lai saja tergantung pada dagu dan ujung 
bibirnya, melengkung ke bawah. Umurnya 
lebih dari setengah abad. Matanya kecil, 
tetapi tajam. Hidungnya bungkuk, mulut-
nya besar, giginya hitam dan kotor, yang 
di muka keluar sebagai gigi tupai. Telinga 
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besar seperti telinga gajah, kulit mukanya 
berkarut marut dan penuh dengan bekas 
penyakit cacar (SN, hlm 84).

 Meskipun memiliki harta kekayaan yang 
berlimpah ruah, kehidupan Datuk Maring-
gih dilingkupi oleh segala yang bersifat "ka-
cau balau". Ia tidak terlalu hirau akan dirinya 
sendiri. Bahkan, Datuk Maringgih membiarkan 
dirinya dan tempat kediamannya tidak terurus.

"Rumah sebagai kandang kambing dan 
pakaian yang seperti pakaian kuli itu, ti-
ada mengapa baginya, asal jangan keluar 
duitnya, untuk sekaliannya itu. 'Di luar 
dibersih bersihkan, sedang di dalam perut 
sendiri tiada terhingga kotornya', demiki-
an katanya (SN, hlm. 84).

 Datuk Maringgih adalah sahabat Sutan 
Mahmud Syah (ayah Syamsul Bahri) dan Ba-
ginda Sulaiman (ayah Sitti Nurbaya). Terutama 
dengan Baginda Sulaiman, persahabatan Da-
tuk Maringgih didasarkan atas ikatan dalam 
perniagaan. Datuk Maringgih bergelar datuk 
bukanlah karena penghulu adat, tetapi hanya 
sekadar panggilannya saja. Sifat dan tabiatnya 
berbeda dengan Sutan Mahmud Syah dan Ba-
gindo Sulaiman.

"Sifat dan tabiat Datuk Maringgih ber-
padanan dengan tampangnya yang men-
jengkelkan. Saudagar ini seorang yang 
licik, bakhil, tamak, dan tidak penga-
sih dan penyayang, serta amat bengis 
budi pekertinya. Untuk mencapai suatu 
maksud, ia tidak segan berbuat apa saja 
yang dapat dikerjakan" (SN, hlm. 84).

 Semua sifat Datuk Maringgih tertera dalam 
petikan di atas. Dia menjadi kaya raya karena 
menghalalkan segala cara untuk mendapatkan 
harta  kekayaan. Datuk Maringgih, pada mula-
nya, hanya seorang pedagang ikan kering 
di kota Padang. Akan tetapi, dia mendadak 
menjadi kaya dan menguasai perniagaan kota 
Padang. Tidak banyak yang tahu dari mana asal-
usul kekayaan Datuk Maringgih. Sebagaimana 
telah diungkapkan terdahulu, Datuk Maring-

gih menghalalkan segala untuk mendapatkan 
kekayaannya. Ia mengepalai sebuah sindikat 
perampok dan pemalsu uang.
 Dengan memanfaatkan tenaga anak 
buahnya, Datuk Maringgih melakukan berbagai 
aksi perampokan yang sulit ditelusuri pelaku-
nya. Kemudian, dia melakukan pemalsuan 
uang juga dengan menggunakan jasa para 
anak buahnya.

"Satu lagi yang hendak hamba kabarkan 
kepada Engku. Tukang cetak kita kemaren 
mati," kata pendekar Lima.
"Mati?" jawab Datuk Maringgih dengan 
terperanjat. "Apa sebabnya?"
"Sakit perut."
"Siapa gantinya."
"Itulah yang hendak hamba tanyakan, 
siapakah yang akan meng¬gantikannya?"
"Temannya si Baso, belumkah dapat 
bekerja sendiri?"
"Sudah," jawab Pendekar Lima. "Pada 
pikiran hamba, dialah yang baik pengganti 
yang mati itu. Tetapi siapakah yang akan 
menjadi pengganti si Baso pula? "Carilah 
orang orang yang boleh dipercaya di an-
tara orang orang kita!"
"Baiklah!"
"Hanya sekarang, janganlah terlalu ba-
nyak mencetak uang perak, melainkan 
uang mas itulah yang harus dilebihkan, 
sebab uang perak lekas dikenal orang" 
(SN, hlm. 92).

 Kelicikan dan penghalalan segala cara 
tersebut tidak hanya dilakukan Datuk Maring-
gih dalam mendapatkan harta kekayaan. Akan 
tetapi, dia bersikap seperti itu dalam meng-
hadapi segala suasana, seperti dengan anak 
buahnya, dengan teman temannya, dan de-
ngan orang lain yang ada di sekitarnya.
 Kelicikan Datuk Maringgih itu muncul 
dalam beberapa peristiwa. Antara lain ketika 
menjatuhkan usaha Baginda Sulaiman, meram-
pas Sitti Nurbaya dari tangan Syamsul Bahri, 
dan menghasut orang untuk menentang kebi-
jakan  "belasting"  Belanda.  Ketika  usaha  Ba-
ginda Sulaiman meningkat maju, Datuk Maring-
gih merasa tidak senang karena tersaingi oleh 
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Baginda Sulaiman. Sementara itu, dia tidak 
menginginkan ada orang lain yang menyaingi 
usaha perniagaan di kota Padang. Untuk itu, 
Datuk Maringgih menyiasati Baginda Sulaiman 
agar jatuh bangkrut. 

"Aku sesungguhnya tiada senang melihat 
perniagaan Baginda Sulaiman makin hari 
makin bertambah maju, sehingga berani 
ia bersaing dengan aku. Oleh sebab itu 
hendaklah dia dijatuhkan" (SN, hlm. 92).

 Dengan memanfaatkan jasa anak buah-
nya, Datuk Maringgih berusaha menghancur-
kan semua usaha Baginda Sulaiman. Toko toko 
Baginda Sulaiman di kota Padang dibakar oleh 
anak buah Datuk Maringgih dan perkebunan 
kelapa Baginda Sulaiman dipunahkannya de-
ngan racun sehingga menggagalkan panennya. 
Kemudian, perahu armada dagang Baginda Su-
laiman ditenggelamkan oleh anak buah Datuk 
Maringgih. Selanjutnya, pelanggan Baginda Su-
laiman dihasut agar tidak berbelanja lagi pada 
Baginda Sulaiman. Usaha Datuk Maringgih 
tersebut berhasil. Tidak lama setelah itu, Ba-
ginda Sulaiman jatuh bangkrut. Pada saat itu, 
Datuk Maringgih tampil seolah olah menjadi 
penyelamat Baginda Sulaiman. Ia meminjam-
kan modal untuk usaha Baginda Sulaiman de-
ngan beberapa jaminan. Akan tetapi, dia akan 
menyita semua harta Baginda Sulaiman yang 
masih tersisa pada waktu Baginda Sulaiman 
tidak sanggup melunasi utangnya tersebut. 
Pada waktu utangnya harus dilunasi, Baginda 
Sulaiman tidak sanggup menyediakan atau 
mengembalikan piutangnya tersebut. Dengan 
licik, Datuk Maringgih mengalihkan persoalan 
piutang itu ke arah Sitti Nurbaya. Semua hu-
tang Baginda Sulaiman dianggap lunas jika 
bersedia "mempertemukan" Sitti Nurbaya de-
ngan dirinya.
 Selanjutnya, kelicikan Datuk Maringgih 
juga terlihat pada waktu diberlakukan per-
aturan perpajakan oleh pemerintah Belanda. Ia 
merasa bahwa peraturan "belasting" Kompeni 
tersebut akan merugikannya. Akan tetapi, Da-
tuk Maringgih tidak berdaya untuk menentang 
atau menghambat pemberlakuan kebijakan 
"belasting" tersebut. Untuk itu, Datuk Ma-

ringgih mendatangi masyarakat Kota Tengah 
guna menghasut masyarakat agar menen-
tang peraturan Kompeni yang akan merugi-
kan dirinya tersebut. Dengan berdalih bahwa 
kebijakan "belasting" tersebut hanya ungka-
pan kesewenangan Kompeni terhadap negeri 
jajahan, Datuk Maringgih membakar semangat 
masyarakat agar berani menentang peraturan 
Kompeni tersebut.

"Mengapa Datuk Maringgih ada di situ, 
mengasut anak negeri, kepada peme-
rintah? Mengapakah ia tiada pada perni-
agaannya? Karena ia mengerti, kalau jadi 
Belasting dijalankan, tentulah ia yang ha-
rus banyak membayar. Lagi pula rupanya 
pemerintah di Padang sedang mengintip 
perjalanannya karena orang makin lama 
makin kurang percaya akan kelurusan ha-
tinya. Hal itu diketahui oleh Datuk Maring-
gih. Itulah sebabnya sangat panas hat-
inya kepada pemerintah Belanda. Ketika 
itu,sebabada jalan, hendak dibalaskannya 
sakit hatinya ini. Oleh sebab itulah dicari-
nya akal supaya maksud pemerintah tiada 
sampai. Disuruhnya orang orang ke sana 
kemari, menghasut anak negeri, supaya 
melawan; jangan mau membayar belas-
ting" (SN, hlm. 251).

 Di samping sifat sifat yang telah dikemuka-
kan terdahulu, Datuk Maringgih juga memeli-
hara sikap dengki dan iri hati. Kekejian yang di-
lakukannya pada Baginda Sulaiman merupakan 
refleksi dari kedengkiannya terhadap kemajuan 
orang lain. Selanjutnya, dia dilukiskan sebagai 
sosok yang tamak dan loba. Di samping tamak, 
dia dilukiskan sebagai seorang saudagar kaya 
yang kikir yang puas jika dapat menumpuk 
kekayaan yang banyak. Ia betah berlama lama 
menatap tumpukan harta kekayaannya terse-
but tanpa memperdulikan apa pun. Tidak mu-
dah bagi Datuk Maringgih dengan begitu saja 
mengeluarkan atau menggunakan kekayaan 
untuk suatu kepentingan. Dia akan memper-
timbangkan masak masak untung ruginya se-
perti terungkap dalam petikan berikut.

"Apabila ia hendak mengeluarkan uang-
nya, walau sesenpun, dibalik balik dan di-
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tungkup telungkupkan uang itu beberapa 
kali; karena sangat sayang ia bercerai 
dengan mata uangnya itu.....
Dicekik lehernya, diikatnya perutnya, di-
tahannya nafsunya, asal jangan keluar 
uangnya ...." (SN, hlm. 86).

 Oleh karena lebih mengutamakan keka-
yaan dan usahanya, Datuk Maringgih tiada 
mengindahkan rumah tangganya. Harta bagi 
Datuk Maringgih adalah segala segalanya. De-
ngan hartanya itu, Datuk Maringgih menjerat 
hati perempuan yang diinginkannya. Hampir di 
setiap sudut, Datuk Maringgih punya istri dan 
anak.

".... Berapa kali ia telah kawin dan berce-
rai, tiadalah dapat dibilang. Hampir dalam 
tiap tiap kampung, ada anaknya. Tiada 
boleh dia melihat perempuan cantik ru-
panya, tentulah dipinangnya. Walaupun 
dia harus mengeluarkan seribu rupiah 
sekalipun, tiadalah diindahkan asal sam-
pai maksudnya. Kebanyakan perempuan 
yang jatuh ke dalam tangan Datuk Ma-
ringgih semata mata karena uang itu jua" 
(SN, hlm.16).

 Tidak  satu  pun  yang  positif  dari  tokoh 
Datuk Maringgih. Ia dilukiskan sebagai sosok 
yang serba jelek, memiliki ciri fisik dan fisiologi 
yang jelek. Ia berwajah jelek, bertabiat jelek, 
bertempat tingal di daerah kumuh, berprilaku 
selalu merugikan orang. Datuk Maringgih di-
lukiskan sebagai sumber kesedihan dan kema-
tian  para   tokoh   cerita.   Ia   meracuni   Sitti 
Nurbaya dan membunuh Syamsul Bahri di 
medan pertempuran. Ia juga yang menyebab-
kan kesedihan Sitti Maryam yang kehilangan 
SN dan Sutan Mahmud Syah yang kehilangan 
Syamsul Bahri sehingga kedua orang tua itu 
meninggal    dunia.    Namun,    hanya   Datuk 
Maringgih yang dianggap sebagai toko penen-
tangan kemapanan yang digariskan penja-
jah dengan melakukan berbagai hal negatif 
menurut perspektif penjajah. Ia menghimpun 
tenaga rakyat dalam melawan penjajah yang 
Syamsul Bahri salah satu lawannya di medan 
perang yang bermuara pada kematian pemuda 

itu. Kesempurnaan mimikri yang dilukiskan pe-
ngarang terhadap tokoh Syamsul Bahri sema-
kin kuat dengan keberpihakan sang pemuda 
terhadap kepentingan penjajah di akhir cerita.

2 Anak dan Kemenakan
 Novel Anak dan Kemenakan diterbitkan 
oleh Balai Pustaka pada tahun 1956, saat Indo-
nesia sudah berada alam kemerdekaan. Kekua-
saan yang mewujud dalam novel ini berbeda 
dengan yang terdapat dalam Sitti Nurbaya. 
Mimikri yang dilakukan tokoh dalam novel Anak 
dan Kemenakan lebih berorientasi kepada pe-
mikiran. Ketika Indonesia berada di awal alam 
kemerdekaan, peran penguasa tidak begitu 
menonjol dalam mengatur kehadiran sebuah 
karya. Balai Pustaka sebagai penerbit pening-
galan pemerintah kolonial tetap berkiprah 
setelah masa kemerdekaan. Para pengarang 
yang dulu bekerja dan menerbitkan karyanya 
di Balai Pustaka sebahagian besar tetap ak-
tif di masa kemerdekaan. Mereka yang hidup 
dalam dua masa, pra dan pascakemerdekaan, 
merasa memiliki kelonggaran dalam mengung-
kapkan karya cipta mereka. Akan tetapi, mer-
eka tidak sepenuhnya mampu melepaskan diri 
dari kekuasaan dan ideologi yang pernah mem-
pengaruhinya.
 Sebagai produk pendidikan Belanda, Marah 
Rusli dan beberapa penulis Indonesia kala itu 
sangat mengedepankan pandangan pembaha-
ruan yang bersumber dari luar akar budayanya. 
Hal itu sangat berkait dengan latar belakang 
pendidikan Marah Rusli. Persinggungan dengan 
budaya luar melalui jalur pendidikan memun-
culkan pemikiran untuk melakukan segala ma-
cam pembaharuan dengan melakukan perom-
bakan terhadap tatanan kehidupan masyarakat 
yang dianggap sudah tidak zamannya lagi.
 Semangat pembaharuan itu tidak terlepas 
dari kondisi sosial politik yang dialami masyara-
kat pada waktu itu. Awal abad ke 20, Pemerin-
tah Belanda mencanangkan politik etis meng-
gantikan politik kolonial sebagai balas jasa atas 
kebaikan penduduk bumi putera (Atmazaki, 
1995:166). Dampak dari kebijakan tersebut 
adalah terbukanya peluang bagi bangsa In-
donesia untuk mengenyam pendidikan formal 
yang diselenggarakan oleh Belanda.
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1 Hopdjaksa adalah Penuntut Umum pada Jawatan Pengadilan di suatu daerah pada masa pemerintahan Belanda.

 Setelah bergulirnya kebijakan pemerintah 
kolonial itu, bermunculanlah kaum muda ter-
didik Indonesia. Mereka yang berkesempatan 
mengenyam pendidikan Belanda tersebut rata 
rata berkemampuan untuk menulis dan mem-
baca serta menguasai berbagai bahasa. Mes-
kipun adanya perubahan kebijakan pemerintah 
kolonial yang menguntungkan bangsa Indone-
sia dengan menempatkan kepentingan pen-
duduk bumi putera di atas kepentingan pen-
jajah, menurut Aeusrivongse dan Kartodirdjo 
(Faruk, 1994:322  326) bangsa Indonesia ma-
sih saja dianggap sebagai sasaran empuk un-
tuk pemerasan.
 Kesempatan belajar yang diberikan oleh 
pemerintah kolonial mampu menambah wa-
wasan dan cakrawala berpikir segelintir kaum 
bumi putera. Di samping menyadarkan kaum 
muda terdidik bumi putera, pendidikan juga 
membawa dampak lain. Para kaum muda 
bumi putera yang terdidik memiliki wawasan 
dan cakrawala berpikir yang berbeda dengan 
masyarakat yang belum sempat mengenyam 
pendidikan atau kesenjangan wawasan dan 
cakrawala berpikir.
 Semangat zaman suatu kurun waktu ter-
tentu ikut mempengaruhi ekspresi budaya pe-
ngarang pengarang zaman tersebut (Atmazaki, 
1995:195). Semangat pembaharuan itulah yang 
ikut mewarnai novel Anak dan Kemenakan. 
Setidak-tidaknya, ada tiga tokoh yang dapat di-
acu dalam melihat pendukung dan penentang 
pembaharuan tersebut. Ketiga tokoh itu adalah 
Sutan Alam Syah, Sutan Pamenan, dan Datuk 
Gampo Alam.
 Sutan Alam Syah dipersiapkan sebagai 
tokoh yang menyuarakan pembaharuan. Ia 
digambarkan sebagai tokoh putih yang segala 
tindak-tanduknya nyaris mendekati kesempur-
naan. Sutan Alam Syah adalah bangsawan kota 
Padang. Sutan Alamsyah dilukiskan sebagai 
seorang laki laki bangsawan setengah baya 
yang terdidik. Di samping seorang bangsawan, 
dia menjabat sebagai Hopdjaksa1 pada kantor 
pengadilan Padang.

"Sutan Alam Syah adalah seorang bang-
sawan kota Padang berumur kira kira 50 
tahun. Waktu itu, dia menjabat Hopdjaksa 
di Padang" (ADK, hlm.15).

 Meskipun berasal dari kalangan bangsawan 
dan menduduki jabatan sebagai Hopdjaksa, 
Sutan Alam Syah tidak menganggap dirinya 
bisa memperlakukan orang menurut kemauan-
nya saja. Sutan Alam Syah dilukiskan sebagai 
sosok seorang tokoh yang sangat menjunjung 
tinggi etika pergaulan, baik dalam lingkungan 
sehari hari maupun di lingkungan kerja.

"Ia dipandang dan disegani penduduk kota 
Padang, bukan saja karena bangsa dan pa-
ngkatnya yang tinggi dan karena ia masuk 
orang yang berada, tetapi pula karena ia 
seorang baik budi pekertinya dan adil dalam 
timbangannya" (ADK, hlm.15).

 Oleh karena kebaikan budi pekerti dan 
keadilan dalam bertindak, Sutan Alamsyah sa-
ngat dihormati dan dimuliakan penduduk kota 
Padang.  Terutama  di  kalangan  kaum  muda, 
Sutan Alam Syah dianggap sebagai sosok yang 
menjadi panutan karena kesudiannya mem-
bantu berbagai kesulitan kaum muda untuk 
meraih kemajuan. Akan tetapi, kedekatan dan 
perhatian yang dicurahkan pada kemajuan 
kaummuda itu merugikan dirinya. Ia tidak di-
senangi dan sering diejek di kalangan kaum tua  
terutama kalangan bangsawan  karena diang-
gap merombak tatanan hidup bangsawan dan 
adat istiadat kota Padang.

"Lebih lebih dalam golongan kaum muda, 
ia dihormati dan dimuliakan karena ia 
dapat menyetujui pikiran dan haluan 
kaum ini, yang baru berkembang di 
Padang dan suka pula membantu cita cita 
mereka. Tetapi oleh sebab ini pulalah ia 
kurang disukai kaum tua; bahkan acapkali 
diejek dan dihinakan mereka, yang keba-
nyakan terjadi dari kaum bangsawan dan 
kaum adat, yang belum dapat menerima 
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aturan aturan yang baru ini, yang hendak 
dipegang teguh oleh mereka" (ADK, hlm. 
15).

 Sikap-sikap yang diperlihatkan oleh Sutan 
Alam Syah tidak disukai oleh kalangan kaum 
bangsawan Padang. Pada tataran ini, terlihat 
bahwa Sutan Alam Syah bukanlah tipe seorang 
bangsawan yang "manut" terhadap kedudu-
kan kebangsawannya. Akan tetapi, ia adalah 
seorang bangsawan yang berpandangan realis-
tis yang mengutamakan logika. Menurut Sutan 
Alam Syah, kalangan bangsawan itu hanya ter-
lena dengan ketinggian status sosialnya tanpa 
membuka   mata   terhadap   dunia luar.  Pan-
dangan seperti itu dipraktikkannya dalam ke-
hidupan sehari hari dan direalisasikan dalam 
bentuk ketidakinginannya beristri banyak se-
perti yang diperbuat oleh bangsawan bang-
sawan lain.
 Sebagai akibatnya, kalangan kaum Sutan 
Alam Syah sendiri, terutama kakaknya  Putri 
Renosari  tidak menyukai sikap Sutan Alam 
Syah tersebut. Sutan Alam Syah dianggap tidak 
tunduk pada norma-norma kebangsawanan 
yang berlaku pada penduduk Padang. Ketidak-
tundukan Sutan Alam Syah terhadap norma 
norma kehidupan bangsawan Padang itu me-
nyebabkannya dipandang hina dan cacat di 
mata kalangan bangsawan Padang.

"Bukan sedikit penanggunggan dan pera-
saian Sitti Mariama sebagai seorang is-
tri seorang bangsawan yang berpangkat 
tinggi di Padang. Sebagai istri biasa, ia 
sudah kurang disukai oleh iparnya, Puti 
Renosari, apalagi sebagai istri yang tung-
gal. Karena ialah menyebabkan Sutan 
Alam Syah tiada suka beristri lagi sehingga 
bangsawan ini dihinakan orang, dikatakan 
tak laku, karena sesuatu cacat" (ADK, hlm. 
69).

 Sutan    Alam    Syah    memperistri    Sitti 
Mariama, seorang perempuan yang juga ber-
asal dari kalangan bangsawan Padang. Ber-
beda dengan wanita bangsawan lainnya, Istri 
Sutan Alam Syah adalah seorang perempuan 
bangsawan yang terdidik sehingga dapat me-

mahami sikap dan pandangan Sutan Alam Syah 
yang berorientasi ke arah pembaharuan. Ia 
menyokong segala tindakan Sutan Alam Syah 
tentang pemajuan kaum muda.
 Sebagai seorang mamak, Sutan Alam Syah 
sangat memperhatikan kehidupan keluarga ka-
umnya.     Kakaknya     dan     iparnya,     Putri 
Renosari dan Sutan Baheram Syah, selalu 
mendapat bantuan dari Sutan Alam Syah. Bah-
kan, semua harta pusaka diserahkan kepada 
Sutan Baheram Syah untuk dikelolanya. Di 
samping itu, kemenakannya Putri Bidasari—
anak Putri Renosari—diasuh dan dibesarkan 
oleh Sutan Alam Syah bersama istrinya. Mere-
ka memasukkan Putri Bidasari ke sekolah Mulo. 
Sutan Alam Syah dan istrinya memperlakukan 
Putri Bidasari seperti anak kandungnya sendiri, 
sama seperti perlakuan mereka terhadap M. 
Yatim.

"Sutan Alam Syah dan istrinya, Sitti Mariama, 
tiada membedakan kedua anaknya ini, tetapi 
mengasihi dan menyayangi mereka dengan 
kasih sayang yang sama" (ADK, hlm. 16).

 Meskipun menghendaki pembaharuan 
di segala aspek kehidupan, Sutan Alam Syah 
masih terpengaruh oleh norma norma yang 
mengatur perkawinan ideal dalam masyarakat 
lingkungannya. Hal itu terlihat ketika hendak 
mewujudkan hasratnya untuk mempertemukan 
anaknya M. Yatim dengan kemenakannya Puti 
Bidasari dalam mahligai rumah tangga. Pemiki-
ran semacam itu, sebetulnya, berawal dari ke-
nyataan yang disaksikannya bahwa telah terjadi 
benih cinta antara M. Yatim dan Puti Bidasari. 
Keadaan yang demikian itulah yang sangat di-
harapkan oleh Sutan Alam Syah sehingga tak 
segan segan menyekolahkan M. Yatim setinggi 
mungkin.
 Keinginan Sutan Alam Syah untuk "men-
dudukkan" anak dan kemenakan, M. Yatim dan 
Putri Bidasari, ke jenjang pelaminan terhalang 
oleh kakaknya, Putri Renosari. Putri Renosari 
menolak keinginan Sutan Alam Syah itu karena 
mengetahui bahwa M. Yatim bukanlah anak 
kandung Sutan Alam Syah, tetapi anak seorang 
tukang pedati. Oleh karena itu, dia sangat 
menentang hasrat Sutan Alam Syah. Semen-
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2 Parewa adalah sebutan bagi seseorang atau sekelompok laki laki yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan 
biasanya selalu hadir di setiap keramaian. Setiap terjadi keributan, parewa dianggap sebagai penyulutnya. Akan 
tetapi, tidak semua parewa selalu identik dengan keonaran.

tara itu, Putri Renosari sendiri menginginkan 
seorang bangsawan untuk jodoh anaknya.
 Untuk mengukuhkan sikap Sutan Alam 
Syah, pengarang menghadirkan tokoh Sutan 
Pamenan yang juga seorang bangsawan. Sutan 
Pamenan memiliki sikap dan sifat yang jauh ber-
beda daripada Sutan Alam Syah. Ia dilukiskan 
sebagai sosok laki laki bangsawan yang gagah 
dengan segala atribut kebangsawanan. Sutan 
Pamenan berkulit kuning dan berusia kira kira 
55 tahun. Meskipun usianya telah melampaui 
kepala lima, penampilannya masih gagah.

"Ia seorang yang langsir badannya, sedang-
kan kulitnya kuning dan gaya sebagai seorang 
bangsawan...
....
.... Orang pertama memakai pakaian cara 
bangsawan kuno di Padang ...." (ADK, hlm. 7).

 Sutan Pamenan merupakan tipe laki laki 
bangsawan yang sangat mengagungkan status 
kebangsawanan. Ia dilukiskan sebagai kaum 
bangsawan yang masih kokoh memegang nor-
ma norma kaum tua kota Padang. Ia mengang-
gap kaum muda sebagai generasi yang tidak 
mengenal sopan santun dalam pergaulan.

".... Cobalah lihat pula gadis gadis kaum muda 
itu! Pakaiannya "lah cara Barat. Berapa janggal 
mereka berpakaian sedemikian! Awak Melayu. 
Hendak menjadi orang Barat; jadi rupanya se-
bagai beruk dibajui. Biarpun memakai sutera 
dan beledu sekalipun, ekor di mana disembu-
nyikan. Dan lihat pula kelakuan mereka! Anak 
anak gadis bercampur gaul dengan laki laki 
sebagai tak ada perbedaan antara laki laki dan 
perempuan? Bersenda gurau di muka orang 
banyak dengan bebas; tertawa gelak gelak, 
memperlihatkan gigi yang berlapis mas, seper-
ti tidak beradat istiadat, tidak bersopan santun 
lagi" (ADK, hlm. 8).

 Sutan Pamenan tidak mempunyai peker-
jaan tetap. Kegiatan yang dilakukannya sehari 
hari hanya berjudi dan menyabung ayam. Dari 

berjudi dan menyabung ayam inilah Sutan 
Pamenan membiayai hidup kakaknya dan ke-
menakannya, Puti Umi dan Sutan Malik. Di ka-
langan penduduk kota Padang, Sutan Pamenan 
dikenal sebagai seorang "parewa”2  yang se-
lalu hadir di arena perjudian dan penyabungan 
ayam.
 Di   kalangan   teman   temannya,   Sutan 
Pamenan dikenal sebagai tipe laki laki yang 
keras hati. Kekerasan hatinya itu, sebenarnya, 
perwujudan sikap sewenang wenang yang di-
miliki karena derajat kebangsawanannya. Hal 
itu terutama terlihat jika berhadapan dengan 
masalah perempuan. Ia akan memaksakan ke-
hendaknya kepada perempuan mana pun yang 
disukai agar menjadi istrinya.

".... Karena sesungguhnya Sutan Pa-
menan ini tak dapat ditentang kemauan-
nya. Biarpun bagaimana, akan diteruskan 
juga kesukaan¬nya...." (ADK, 221).

".... Tetapi memang tingkah laku Sutan 
Pamenan ini dengan kawan 
kawannya telah diketahui orang selu-
ruh kota Padang. Hanya belum ada yang 
berani mencegah atau melawan karena 
kekuasaan bangsa dan hartanya dengan 
teman temannya yang banyak dan setia 
kepadanya itu, amat besar" (ADK, hlm. 
220).

 Dari perkawinan perkawinan itu, Sutan 
Pamenan mendapatkan beberapa orang anak. 
Namun, hanya satu anaknya yang diketahui-
nya, yaitu Marah Udin, buah perkawinan de-
ngan seorang wanita Bengkulu. Marah Udin 
dititipkan pada kakaknya, Puti Umi, setelah ibu 
Marah Udin meninggal. Sementara itu, Sutan 
Pamenan tidak pernah mengenal dan menga-
suh anak anaknya yang lain.

"Anak anaknya yang banyak itu tiada 
dikenalnya dan tiada diketahuinya di 
mana adanya, tak pernah diingat dan 
dipikirkannya, apalagi dipelihara dan dia-
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suhnya. Itu pun karena adat negerinya 
juga" (ADK, 141).

 Perlakuan   dan    ketidakpedulian   Sutan 
Pamenan terhadap anak dan istrinya sangat 
berbeda terhadap kakak dan kemenakannya. 
Kakak dan kemenakan sangat diperhatikan oleh 
Sutan Pamenan. Bahkan, tehadap kemenakan-
nya  Sutan Malik  Sutan Pamenan sangat me-
manjakannya. Semua keinginan kemenakan-
nya itu selalu dipenuhinya. Sutan Malik selalu 
dibela mati  matian oleh Sutan Pamenan meski-
pun berada dalam posisi yang salah. Bahkan, 
Sutan Pamenan rela mengorbankan anaknya  
Marah Udin  demi menyelamatkan Sutan Malik.
 Ketika Sutan Malik membakar rumah te-
tangga karena kalah dalam perang mercon 
pada hari raya, Sutan Pamenan berusaha me-
nutupi kesalahan kemenakannya. Oleh karena 
Marah Udin dikhawatirkan akan membuka ra-
hasia tersebut, Sutan Pamenan menyetujui 
rencana keji Datuk Gampo Alam untuk "me-
ninggam"3  Marah Udin.

"Ya, .... kalau tak ada jalan lain, apa bo-
leh buat! Daripada si malik digantung, 
baik si Udin ditinggam," kata Sutan Pa-
menan perlahan-lahan...." (ADK, 102).

 Sutan Pamenan dihadirkan sebagai tokoh 
penghalang pembaharuan dengan berbagai 
atribut kejelakannya. Nuansa negatif yang me-
lekat pada Sutan Pamenan dipertegas lagi de-
ngan kedekatannya tokoh Datuk Gampo Alam.
 Datuk Gampo Alam adalah seorang peng-
hulu yang berasal dari daerah Darat. Ia adalah 
seorang ahli pencak silat yang gagah berani 
dan dikenal di kalangan parewa kota Padang. 
Dalam penampilannya, Datuk Gampo Alam 
sangat berlawanan dengan Sutan Pamenan. 
Akan tetapi, mereka memiliki kesamaan dalam 
usia. Datuk Gampo Alam dan Sutan Pamenan 
dilukiskan sebagai laki laki setengah baya yang 
berusia kira kira 55 tahun, berkulit hitam, dan 
berpakaian secara penghulu dari daerah Darat.

.... Tetapi yang seorang lagi pendek dan 
gemuk badannya, kulitnya hitam dan mu-
kanya bopeng sedikit.
....
..., sedang orang yang kedua memakai 
pakaian datuk datuk dari Darat. Hanya 
umur keduanyalah yang rupanya agak 
sama, kira kira 55 tahun" (ADK, hlm. 7).

 Kehadiran Datuk Gampo Alam dalam ceri-
ta ini berkaitan dengan Sutan Pamenan. Da-
tuk Gampo Alam adalah guru silat dan saha-
bat karib Sutan Pamenan. Persahabatan antara 
Datuk Gampo Alam dengan Sutan Pamenan 
sudah layaknya seperti orang bersaudara. Ke-
manapun Sutan Pamenan pergi, Datuk Gampo 
Alam selalu menyertainya. Apapun yang dilaku-
kan Sutan Pamenan, Datuk Gampo Alam selalu 
diminta pendapatnya. Oleh karena itu, Datuk 
Gampo tidak hanya guru silat dan sahabat bagi 
Sutan Pamenan, tetapi sekaligus penasehatnya 
dalam segala urusan.
 Selanjutnya, Datuk Gampo Alam dilukiskan 
sebagai seorang ahli dalam ilmu gaib. Dalam 
berbagai kesulitan, Datuk Gampo Alam selalu 
menjadi andalan Sutan Pamenan untuk menye-
lesaikan persoalannya. Sehubungan dengan 
hal itu, Datuk Gampo Alam selalu memenuhi 
keinginan Sutan Pamenan tersebut. Keahli-
an dalam ilmu gaib itu pulalah yang dijadikan 
senjata ampuhnya ketika Sutan Pamenan me-
minta Datuk Gampo Alam mencari pemecahan 
atas kasus kemenakannya, Sutan Malik. Datuk 
Gampo Alam menyarankan agar Marah Udin 
dicelakakan atau ditinggam saja agar tidak 
dapat membuka rahasia Sutan Malik pada sia-
papun juga.

"Bagaimana akal Datuk supaya rahasia 
pembakaran ini jangan sampai terbuka? 
Karena ini sangat hamba kuatirkan."
"Jangan sampai dapat Marah Udin ber-
kata kata dengan Mr. Yatim atau dr. Aziz, 
sebab keduanya setali tiga uang," sahut 
Datuk Gampo Alam dengan segera.

3 Meninggam adalah mengenakan tinggam. Sementara itu, tinggam (KBBI, 1988:949) berarti guna guna untuk membuat 
orang sakit dengan cara menusuk nusukkan duri ekor ikan pada gambar orang yang akan ditinggam. Sementara itu, orang 
yang kena tinggam akan mengalami bengkak bengkak dan kadangkala timbul lekukan lobang pada bahagian tubuhnya 
yang tertinggam.
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"tetapi si Udin sekarang telah dibawa 
oleh Mr. Yatim ke rumah dr. Aziz, tentu 
akan diperiksa apanya yang luka.
"Minta kembali!"
"Ya ... kalau dapat ... harus tutup mulut 
Marah Udin."
"Dengan apa? Karena kita tak mudah lagi 
mendekatinya."
"Dengan tinggam," sahut Datuk Gampo 
Alam dengan pendek" (ADK, hlm. 102).

 Ketergantungan Datuk Gampo Alam pada 
Sutan Pamenan sangat tinggi. Ketika Sutan Pa-
menan sadar bahwa perlakuannya selama ini 
salah dan menyatakan tobat atas dosa-dosa-
nya, Datuk Gampo Alam pun melakukan hal 
yang sama. Hal itu semata semata dilakukan 
agar selalu dekat dengan Sutan Pamenan.

"Baiklah, jika demikian pikiran Mak Acik. 
Hamba menurut bagai lalat di ekor ga-
jah," kata Datuk Gampo Alam yang ter-
makan sekalian perkataan dan pikiran 
sahabatnya ini, sebab ia pun terharu 
oleh sekalian kejadian yang tiba tiba 
telah mengubah pikiran Sutan Pamenan" 
(ADK, hlm. 148).

 Pada waktu Sutan Pamenan meninggal du-
nia, Datuk Gampo Alam merasa putus asa dan 
merasa hidupnya tidak berguna lagi. Ia dihu-
kum buang ke Nusakambangan karena kesala-
hannya menikam Marah Udin. Dalam menjalani 
masa hukumannya, terjadi perkelahian masal 
yang   melibatkan   Datuk   Gampo  Alam, Mak 
Uning, dan Sutan Malik. Datuk Gampo Alam, 
Sutan Malik, dan Mak Uning tewas dalam 
perkelahian masal tersebut.
 Melalui karyanya ini, Marah Rusli mewakili 
kaum terdidik ingin menyuarakan pembaha-
ruan tatanan hidup masyarakat yang diang-
gap tradisional. Sutan Alam Syah sebagai to-
koh “putih” yang berasal dari kalangan terdidik 
digambarkan sebagai sosok yang nyaris sem-
purna.  Sementara  itu,  Sutan   Pamenan  dan 
Datuk Gampo Alam merupakan tokoh hitam 
yang digambarkan lengkap dengan kejelekan 
sikap dan tingkah lakunya. Di akhir cerita, 
kedua tokoh ini meningal dunia. Datuk Gampo 

Alam meninggal dalam perkelahian masal di 
penjara Nusakambangan.

C. Sekilas tentang Penerbit
 Di samping pengarang, penerbit merupa-
kan salah satu komponen yang ikut menentu-
kan corak sebuah karya. Sapardi Djoko Damo-
no (1993:56) dengan berlandas pada pendapat 
Ronald Tanaka mengemukakan bahwa bentuk 
dan isi sebuah karya tidak selalu hanya ditentu-
kan oleh pengarang, tetapi juga penerbit. De-
ngan demikian, “selera” penerbit pun kadang-
kala menentukan nasib penerbitan sebuah 
karya. 
 Kedua roman yang diteliti merupakan ter-
bitan Balai Pustaka, usaha penerbitan yang 
berada di bawah naungan pemerintah Hindia 
Belanda. Sebelum bernama Balai Pustaka, 
penerbitan   ini   bernama  Comissie  vor  de 
Inlandsche Volslectur (komisi Bacaan Rak-
yat). Biro ini dibentuk oleh Pemerintah Hindia 
Belanda pada tanggal 14 September 1908 de-
ngan tugas mengusahakan penerbitan buku 
bacaan untuk khalayak. Komisi Bacaan Rakyat 
berganti nama menjadi Balai Pustaka pada tang-
gal 22 September 1917 (Teeuw, 1980:31; Da-
mono, 1979:12; dan Sutiasumarga, 1992:138).
 Sebagai sebuah biro usaha penerbitan, 
Balai Pustaka  pada awal berdirinya  tidak ber-
orientasi pada pencapaian target penjualan ter-
tentu. Menurut Faruk (1994:122), misi utama 
yang diemban Balai Pustaka adalah pencerah-
an, tanpa mempertimbangkan aspek komer-
sial. Langkah demikian dilakukan Pemerintah 
Hindia Belanda dalam upaya mengantisipasi 
terjadinya perubahan sikap dan moral masyara-
kat yang disebabkan pengaruh bacaan bacaan 
yang diusahakan oleh penerbitan penerbitan 
swasta. Bahkan, pada masa awal tersebut, 
terbitan Balai Pustaka bisa diperoleh masyara-
kat secara gratis. Hal seperti itu mungkin ter-
jadi karena Balai Pustaka sebagai suatu badan 
usaha penerbitan Pemerintah Hindia Belanda 
disokong dengan dana yang memadai sehingga 
pengelola tidak perlu memikirkan masalah fi-
nansial perusahaan.
 Kehadiran Balai Pustaka membantu ma-
syarakat dalam perolehan bahan bacaan se-
cara mudah. Balai Pustaka menyediakan sa-
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rana pemasaran buku-bukunya serta beberapa 
perpustakaan umum (Teeuw, 1980:32). Untuk 
memenuhi kebutuhan khalayak akan bacaan, 
Balai Pustaka menerbitkan karya-karya ter-
jemahan yang dianggap bermanfaat. Di sam-
ping itu, Balai Pustaka memberi peluang bagi 
pengarang Indonesia  terutama yang aktif di 
Balai Pustaka  untuk berkarya. Untuk menca-
pai sasarannya, Balai Pustaka merancang ber-
bagai ketentuan dalam menerbitkan naskah 
yang diterima dari pengarang. Di samping ba-
hasa (Melayu Tinggi) menjadi standar keber-
terimaan sebuah karya, A. Teeeuw (1980:32) 
mengemukakan beberapa kriteria yang harus 
dipenuhi pengarang agar karyanya dapat diter-
bitkan Balai Pustaka. Kriteria yang ditetapkan 
itu adalah (1) memiliki pandangan yang ne-
tral tentang persoalan agama dengan tidak 
menerima naskah yang mengandung unsur ke-
agamaan, (2) memiliki pandangan politik yang 
sama dengan pemerintah, dan (3) menjauhi 
unsur-unsur yang bersifat "cabul". Senada de-
ngan kriteria yang dikemukakan Teeuw di atas, 
Damono (1979:10  11) mengemukakan empat 
kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah nas-
kah sebelum diterbitkan Balai Pustaka, yaitu 
(1) memenuhi selera konsumen, (2) menam-
bah pengetahuan masyarakat, (3) memotivasi 
masyarakat untuk membebaskan dirinya dari 
keterbelakangan, dan (4) menjauhkan ma-
syarakat dari persoalan persoalan yang bersi-
fat dapat menggoyahkan kekuasaan penguasa 
dan ketentraman masyarakat.
 Karya-karya yang diterbitkan Balai Pusta-
ka adalah naskah yang telah lolos dari proses 
penyuntingan staf redaksi dengan ketentuan 
seperti yang disebutkan di atas. Oleh karena 
itu, karya-karya yang muncul pada awal berki-
prahnya Balai Pustaka adalah karya yang se-
suai dengan selera penerbit yang diayomi oleh 
pemerintah kolonial. Karya-karya yang tidak 
sesuai dengan kebijakan penerbit ditolak atau 
mengalami perubahan total melalui proses sen-
sor yang ketat.
 Sitti Nurbaya diterbitkan oleh Balai 
Pustaka pada tahun 1922. Selanjutnya, Anak 
dan Kemenakan diterbitkan pada tahun 
1956. Era kehadiran kedua roman tersebut sa-
ngat berbeda merupakan masa berkembangnya 

ber-bagai paham di kalangan kaum muda ter-
didik Indonesia yang disebabkan oleh persing-
gungan dengan budaya Barat. Pada masa itu, 
pemikiran kaum muda terdidik menggelora 
untuk melakukan  segala  macam  pembaha-
ruan  dengan melakukan perombakan terhadap 
tatanan kehidupan masyarakat yang dianggap 
sudah tidak zamannya lagi.

D. Penutup
 Novel Sitti Nurbaya dan Anak Kemenakan 
sebagai produk budaya memiliki dimensi politik 
yang berbeda jika ditelaah dengan mengguna-
kan perspektif pendekatan pascakolonialisme. 
Kedua novel itu mengandung pemaknaan baru 
tentang dimensi sejarah yang mengandung 
muatan ideologi kolonial, tetapi dalam wujud 
yang berbeda. Hal itu semata-mata dilandas-
kan pada pandangan bahwa kolonialisme se-
bagai sebuah sistem yang aktif dan hidup, 
dan berkelanjutan dalam berbagai institusi 
dan praktik diskursif masyarakat tertentu. Siiti 
Nurbaya yang diterbitkan Balai Pustaka sebe-
lum kemerdekaan merupakan karya yang sarat 
dengan muatan ideologi kolonial. Balai Pustaka 
sebagai penerbit yang berada dalam kekua-
saan kolonial memiliki kebijakan yang ketat 
dalam menerbitkan sebuah karya. Para penga-
rang yang “manut” kepada kebijakan kolonial-
lah yang diberikan kesempatan untuk mempu-
blikasikan karya-karya mereka. Para sastrawan 
pribumi kala itu terjebak dalam kekuasaan 
kolonial karena banyak yang bekerja di Balai 
Pustaka.
 Balai Pustaka mensyaratkan karya-karya 
yang akan diterbitkan harus memenuhi ke-
tentuan agar memiliki pandangan politik yang 
sama dengan pemerintah serta menjauhkan 
masyarakat dari persoalan-persoalan yang 
bersifat dapat menggoyahkan kekuasaan pe-
nguasa dan ketentraman masyarakat. Hanya 
karya-karya yang dianggap memenuhi syarat 
seperti itu yang dapat dipublikasi melalui Ba-
lai Pustaka. Setelah Indonesia merdeka, Balai 
Pustaka tetap melanjutkan aktivitasnya sebagai 
penerbit pemerintah. Akan tetapi, aturan yang 
diberlakukan berbeda dengan penguasa terda-
hulu (Junus, Umar. 1986). 
 Novel Anak dan Kemenakan diterbitkan 
dalam era kemerdekaan. Namun, bias kolo-
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nialisasi masih terlihat jelas dalam novel ini. 
Akan tetapi, wujudnya sangat berbeda dengan 
yang terdapat dalam novel Sitti Nurbaya. Na-
mun, kecenderungan untuk melakukan tiruan 
sangat jelas. Mimikri yang terdapat dalam Sitti 
Nurbaya adalah usaha para tokoh pribumi un-
tuk berlaku dan bertindak seperti pihak pen-
jajah. Ketika sebuah kolonialisasi itu berakhir, 
ternyata pemikiran-pemikiran ke arah itu masih 
bertumbuh dalam sikap dan pandangan hidup 
masyarakat. Hal itu terlihat dalam novel Anak 
dan Kemenakan. Mimikri yang terdapat dalam 
novel ini lebih mengarah kepada pemikiran dan 

gagasan. Keinginan untuk berlaku dan bertin-
dak meniru kemajuan bangsa lain yang mung-
kin dulu pernah menjajahnya.
 Ada semacam ambivalensi pandangan 
yang terungkap novel Anak dan Kemenakan 
ini. Di satu sisi, pengarang ingin menyuarakan 
pembaharuan dengan mengacu pada kema-
juan-kemajuan bangsa lain. Di sisi lain, penga-
rang tidak bisa melepaskan diri dari sistem kul-
tural yang telah mengikatnya begitu lama. Oleh 
karena itu, mimikri yang dilakukan pengarang 
melalui novelnya ini terasa agak ganjil. 
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ABSTRAK

Hakikat sastra klasik adalah manfaat yang diberikan kepada pembaca sehingga karya sastra 
dianggap adiluhung apabila mempunyai manfaat kepada pembaca. Keterkaitan peparikan de-
ngan situasi dan kondisi sosial masyarakat Jawa dan Bali adalah masyarakat yang menggu-
nakan peparikan sebagai bagian dari kultur, dengan segala perubahannya. Namun, dari sejarah 
peparikan Jawa dan Bali dimulai pada ke-9, terbentuk proses “jawanisasi” yang sistematis. 
Semenjak ekspedisi Majapahit melawan Bali tahun 1343 mengakibatkan kekalahan raja Bali 
sehingga kerajaannya tunduk kepada Majapahit. Terbaurnya kedua aliran “Hindu-Jawa” dan 
“Hindu-Bali” memengaruhi lahirnya sastra Jawa Kuna. Pertengahan abad ke-14 Bali masuk ke 
dalam lingkup pengaruh Hindu-Jawa, seperti kebudayaan dan religi. Pusat kebudayaan dan 
keagamaan itu bahasa Jawa hampir pasti dituturkan dan ditulis. Karya baru yang ditulis dalam 
bahasa Jawa Kuna diciptakan, karya itu mengikuti tradisi yang sudah berlaku sebagai khas 
Bali. Sebagai bahan perbandingan, bagaimana karya sastra Jawa Kuna, peparikan Jawa dan 
Bali berkembang?

Kata kunci: sastra Jawa Kuna, peparikan, genre puisi Jawa dan Bali, dan kontekstual

ABSTRACT

The Essential of classical literature is a benefit given to the readers that the literary work 
considered valuable when it has the benefit to the readers. The relevance of Peparikan with 
the situation and the social conditions of the Javanese and Balinese society is the society that 
uses peparikan as part of the culture, with all the changes. However, from the history of Java 
and Bali peparikan began on the 9th century, formed systematic the "Jawanisasi". Since the 
expedition against Bali, Majapahit in 1343 resulted in the defeat of the king of Bali that subject 
to the Majapahit kingdom. The mixing of two views "Hindu-Javanese" and "Hindu-Balinese" 
affects the creation of Old Javanese literature. The mid-14th century, Bali entered into the field 
of influence of Hindu-Javanese, such as culture and religion. Cultural and religious center of 
the Java language is almost certainly spoken and written. New works written in Old Javanese 
language are created, the work followed the tradition as a typical Balinese. As a comparison, 
how the Old Javanese literature, Java and Bali peparikan develop?

Keywords : Old Javanese literature, Peparikan, genre of Java and Bali poetry, and contex-
tual

A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
 Sastra Jawa yang terkenal kaya telah 
berkembang sejak awal, tumbuh lewat be-
berapa fase, dari Jawa Kuno, Jawa Tengahan, 

sampai Jawa modern menunjukkan aneka ra-
gam perwujudan, dari naskah filsafat dan ke-
agamaan berbentuk prosa dan kakawin yang 
berupa puncak perkembangan puisi sampai 
ke tulisan karya sastra masa kini. Zoetmulder 
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(1985:21) dalam perkembangan bahasa Jawa 
dahulu dapat dibedakan berbagai tahap se-
hingga tidak ada yang keberatan untuk mem-
berikan nama “Jawa Kuno” kepada tahapan 
awal pada abad ke-9. Saputra (2001:12) dalam 
perjalanannya yang lebih dari seribu tahun, 
sastra jawa mengalami perubahan dan perkem-
bangan. Berdasarkan bentuk dan metrum yang 
digunakan, sastra Jawa dibedakan ke dalam 
empat babakan, yakni sastra Jawa kuno, sastra 
Jawa tengahan, sastra Jawa baru, dan sastra 
Jawa modern.
 Sastra Jawa Kuno merupakan tahap sastra 
ketika kebudayaan Jawa menampakan penga-
ruh India yang sangat kuat. Teeuw mengatakan 
(1983:85, dalam Saputra, 2005:35) bahwa 
“pengaruh India sebagian masuk Indonesia 
melalui Jawa Kuno; pengaruh itu dari berbagai 
segi dapat dikatakan dalam sekali”. Pengaruh 
India tidak hanya berlangsung pada dunia sas-
tra Jawa saja, tetapi ke dalam segala aspek 
kebudayaan. Agama Hindu dan Budha menjadi 
darah yang mengaliri kebudayaan Jawa. Ham-
pir semua unsur kebudayaan Jawa menampak-
kan adanya pengaruh India yang sangat kuat: 
sistem religi, bahasa, kesenian, ilmu pengeta-
huan, dan organisasi sosial, walaupun di sana 
ada akulturasi kebudayaan akibat kuatnya local 
genius dalam kebudayaan Jawa.
 Sebagaimana diketahui antara geguritan 
dan peparikan adalah karya sastra tradisional 
(atau klasik) yang mempunyai sistem konvensi 
sastra tertentu. Sistem konvensi sastra yang 
dimiliki oleh geguritan/peparikan sangat ketat. 
Adakah karya sastra geguritan yang berani 
meloncat dari konvensi tersebut? Inilah suatu 
masalah yang penting dalam rangka melihat 
kehadiran dari karya sastra geguritan/pepari-
kan.

B. Studi Sastra Bandingan
 Studi sastra bandingan mula-mula dipe-
lopori oleh sarjana-sarjana sastra dari Prancis 
pada abad ke-19. Mereka memasukkan studi 
sastra bandingan ke dalam kajian sejarah ke-
susastraan, khususnya kesusastraan Prancis. 
Sebagai disiplin yang memberi penekanan 
pada ciri sejarah, studi sastra bandingan bersi-
fat positivistik (Yaapar, 1998). Kajian sastra 

bandingan tersebut bercorak binari (duaan) 
dan bertumpu pada rapports de faits, yakni ka-
jian perhubungan faktual antara dua buah teks 
yang diteliti dengan pasti. Hal ini merujuk pada 
hubungan antara karya-karya Prancis dengan 
karya kesusastraan Eropa lainnya dan dengan 
karya-karya kesusastraan Yunani klasik dan Ro-
mawi yang merupakan tradisi induk kesusas-
traan Eropa pada umumnya (Santoso dalam 
Trisman, 2002:99).
 Sementara itu, Sudjiman (1990:72) mem-
beri batasan sastra bandingan, yaitu telaah dan 
analisis kesamaan dan pertalian karya sastra 
berbagai bahasa dan bangsa. Dari batas sas-
tra bandingan itu dapat dipahami bahwa dasar 
perbandingan adalah kesamaan dan pertalian 
teks. Jadi, hakikat kajian sastra bandingan 
adalah mencari perbedaan atau kelainan, di 
samping kesamaan dan pertalian teks. Tentu 
perbandingan dapat dilakukan tidak hanya 
terbatas pada sastra antarbangsa, tetapi juga 
sesama bangsa sendiri, misalnya antarpenga-
rang, antargenerik, antarzaman, antarbentuk, 
dan antartema. Pertalian teks antarkarya sastra 
dapat dikaji melalui asal-usul teks, pengaruh 
teks, genetika teks, kesejajaran teks, generik 
teks, dan tematik teks.
 Sastra bandingan adalah suatu kajian per-
bandingan dua karya sastra atau lebih dari 
dua negara yang berbeda dan dilakukan se-
cara sistematis. Kajian ini, antara lain, bertu-
juan untuk memahami proses penciptaan dan 
perkembangan sastra suatu negara (Trisman, 
2002:3). Pengaruh-memengaruhi dalam dunia 
sastra adalah hal yang wajar. Adanya kesa-
maan baik tema, gaya, maupun bentuk pada 
dua atau lebih karya sastra, mungkin akibat 
pengaruh karya yang satu terhadap yang lain. 
Akan tetapi, dugaan ini pun tidak harus mutlak. 
Boleh jadi kesamaan itu hanya kebetulan saja. 
Kemunculannya pun bisa pada saat yang ber-
samaan atau dalam kurun waktu yang berbeda 
(Mahayana, 2005:278).
 Pandangan studi sastra bandingan mem-
bebaskan para peneliti untuk menerapkan 
pendekatan mana saja asal sesuai dengan situ-
asi teks yang dihadapi. Kajian sastra bandingan 
ini akan membandingkan sejarah peparikan 
dari sastra Jawa Kuno yang dalam dinamikanya 
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mengalami perubahan di dunia sastra Jawa 
modern yang terjadi di Jawa dan Bali.

C. Sastra Jawa Kuno
 Pada abad ke-19, pusat kekuasaan politik 
dan kehidupan kebudayaan terdapat di Jawa 
Tengah. Sekitar tahun 930 pusat itu bergeser 
ke arah timur dan sejarah Jawa Tengah ber-
abad-abad lamanya diliputi “kabut gelap”; tidak 
ada satu dokumen atau peninggalan karya seni 
atau karya arsitektur yang dapat menerangi 
periode itu. 
 Kesusastraan Jawa tergolong kesusastraan 
yang paling tua di Indonesia. Sebagai sastra 
tradisional, karya-karya sastra Jawa banyak 
pula ditulis dengan berbagai huruf, misalnya 
Jawa, Bali, bahkan huruf Arab yang lazim dise-
but huruf pegon (Prawoto, 1993:15).
 Sastra Jawa sezaman dengan manusia 
Jawa. Sejak manusia Jawa dapat menuliskan 
berbagai masalahnya, terutama yang terlihat 
adalah jampi dan sesaji yang digunakan dalam 
upacara, juga rapal doa sehingga mulai saat 
itu sebenarnya sastra Jawa secara tertulis ada. 
Bukti autentik tertua dengan ditemukannya 
prasasti Harinjing di daerah Sukabumi. Prasasti 
yang ditemukan pada abad ke-9 dengan meng-
gunakan bahasa Jawa sebagai medianya. Selain 
prasasti, dalam waktu bersamaan ditemukan 
juga karya sastra yang berupa cerita, naskah 
itu, antara lain Ramayana dan Mahabarata, 
dua epos besar yang mengilhami cerita-cerita 
wayang di Jawa. Naskah dan prasasti yang ber-
bahasa Jawa pada abad awal itu sebenarnya 
lebih banyak dipengaruhi oleh bahasa dari dae-
rah India Selatan, lebih dikenal sebagai bahasa 
Sanskerta (Prawoto, 1993:2).
 Istilah puisi Jawa Kuno merupakan istilah 
modern untuk menyebut dan memberi nama 
kepada salah satu genre sastra Nusantara. Is-
tilah puisi berasal dari sastra Barat, yakni ra-
gam sastra yang menggunakan bahasa diikat 
oleh irama, matra, rima, dan penyusunan larik 
dan bait (Sudjiman, 1984:61, dalam Suarka, 
2009:1). 

1 Puisi Jawa dan Bali
 Sastra Jawa Kuno yang ada masa awal 
abab ke-19 itu kemudian tergeser sejalan de-
ngan keadaan masyrakat Jawa yang berganti 

kerajaan. Sastra tradisional dibatasi oleh aturan 
tertentu secara konvensional dan berlaku turun-
temurun. Bentuk puisi tradisional yang pepuler 
dalam sastra Jawa baru adalah macapat, yang 
diduga muncul dalam waktu bersamaan de-
ngan kidung. Perbedaan antara macapat dan 
kidung terutama terletak pada bahasa yang di-
gunakan dan pola metrum untuk tiap pupuh. 
Bahasa macapat bahasa Jawa baru, sedang 
bahasa kidung bahasa Jawa Tengahan. Dalam 
satu pupuh macapat hanya terdapat satu pola 
metrum, sedangkan dalam satu pupuh kidung 
kemungkinan menggunakan lebih dari satu 
pola metrum.
 Berdasarkan   persamaan   prosidi   inilah 
Poerbatjaraka (1957:75, dalam Saputra, 
2001:38) menandaskan bahwa tembang te-
ngahan (kidung) sesungguhnya merupakan 
macapat tua. Sama halnya dengan kidung, ma-
capat juga merupakan puisi Jawa asli.
 Ada berbagai macam puisi dalam tradisi 
sastra Jawa. Beberapa di antaranya sudah ti-
dak produktif, yaitu kakawin, kidung, tembang 
tengahan, tembang gedhe, singir, dan guritan. 
Akan tetapi sebagian di antaranya masih men-
jadi sarana daya cipta sastra Jawa sekarang ini, 
yaitu macapat, parikan, wangsalan, dan gegu-
ritan. Pengelompokkan puisi Jawa dilihat dari 
kebakuan pola metrumnya, bahasa yang diper-
gunakan, bagaimana cara membacanya, dan 
ada atau tidak kandungan kisahannya. Berikut 
klasifikasi puisi Jawa. 1) Puisi Jawa kuno, yaitu 
kakawin; 2) puisi Jawa tengahan, yaitu kidung; 
3) puisi Jawa baru tembang, meliputi tembang 
macapat, tembang tengahan, dan tembang 
gedhe; 4) puisi Jawa baru bukan tembang, me-
liputi guritan, parikan, wangsalan, dan singir; 
5) dan puisi modern disebut geguritan (Sapu-
tra, 2001:7).
 Sementara itu, membicarakan kesusas-
traan Bali perlu memahami kesejarahan ma-
syarakat Bali yang mendukung kesusastraan 
itu. Secara historis perkembangan sastra tu-
lis di Bali ada sejak zaman Bali Kuno (Dinasti 
Warmadewa) pada abad ke-9. Menurut prasas-
ti, pada zaman ini telah terdapat pertunjukan 
wayang dengan istilah “parbwayang”, yang 
mempertunjukkan cerita-cerita tertentu yang 
terdapat dalam kesusastraan Bali pada waktu 
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itu. Akan tetapi, semenjak abad ke-10, sejak 
pemerintahan Dharmawangsa di Jawa, saat 
terjadi proyek besar ‘mangjawaken Byasama-
ta” (Agastia, 1997). Pengaruh Jawa mulai tum-
buh di Bali sehingga puncak zaman Majapahit. 
Tradisi keraton Jawa yang mengembangkan 
“kesusastraan keraton” terus berkembang di 
Bali. Hal ini terjadi pada abad ke-16 ketika za-
man Gelgel di bawah Raja Waturenggong (Ba-
gus dalam Agastia, 1980:9).
 Zaman Gelgel merupakan puncak kejayaan 
petumbuhan dan perkembangan kesusastraan 
Bali. Karena pada masa itu, bukan saja terjadi 
perkembangan kesusastraan Kawi dengan in-
tensif, tetapi juga masa yang subur dalam pen-
ciptaan karya-karya sastra Bali. Seperti nama 
Dang Hyang Nirartha dan muridnya Ki Gusti 
Dauh Baleagung adalah dua orang pengawi 
yang produktif (Berg dalam Agastia, 1980:9). 
Dang Hyang Nirartha menulis Kidung Sebun 
Bangkung, Sara Kusuma, Ampik, dan sebagai-
nya. Sementara itu Ki Gusti Dauh Baleagung 
menulis karya sastra, seperti Rareg Canggu, 
Wilet, Wukir Padelegan, Sagara-gunung, Karas 
Nagara, dan Anting-Anting Timah.
 Kesusastraan Bali dibedakan atas Kesusas-
traan Bali Purwa dan Kebudayaan Bali Anyar. 
Kesusastraan Bali Purwa adalah karya sastra 
yang telah tumbuh dan berkembang di Bali se-
belum sastra Barat yang memengaruhi kesu-
sastraan Bali. Kesusastraan Bali Anyar muncul 
setelah sastra Barat datang dan diterima oleh 
para sastrawan, terutama sastrawan terpelajar 
di Bali sekitar tahun 1910-an (Putra, 2000:).
 Kesusastraan Bali Purwa lisan dibedakan 
atas kesusastraan Bali Purwa lisan atau dise-
but sastra pagatian dan kesusastraan purwa 
tulisan atau sastra sasuratan. Yang tergolong 
ke dalam kesusastraan Bali purwa lisan (sastra 
pagantian) adalah satua, gegendingan, dan pa-
ribasa. Kesusastraan Bali purwa tulisan (sastra 
sasuratan),   meliputi    parwa,    kekawin,    
kidung, geguritan/peparikan, dan babad (Su-
arka, 2008:157).
 Kesusastraan Jawa Kuno di Bali lebih dike-
nal dengan kesusastraan Kawi memang mem-
punyai akar yang amat kuat dalam masyara-
kat Bali. Karya sastra dimaksud bukan hanya 
digemari, tetapi juga dirasakan menjadi “milik” 

dan difungsikan oleh masyarakat Bali. Menurut 
Teeuw (dalam Agastia, 1980:7) mengatakan 
bahwa di Bali bahasa dan sastra Jawa Kuno 
merupakan milik budaya yang hidup, lagi pula 
bukan milik beberapa orang sarjana saja, tetapi 
milik ribuan orang yang masih hidup dan ber-
iman dan bertindak dari tradisi itu, yang masih 
tetap belajar dan membaca serta memanfaat-
kan bahasa dan sastra klasik.

2 Peparikan Jawa dan Bali
 Parikan merupakan genre puisi Jawa yang 
menurut Soebagyo (1992:xiii; dalam Saputra, 
2005:43) paling dini baru muncul pada perem-
pat pertama abad ke-19 bersamaan dengan 
pertumbuhan awal ludrug, suatu bentuk teater 
rakyat yang lahir dan berkembang—terutama—
di wilayah Jawa Timur. Dugaan yang didasarkan 
atas catatan Pigeaud dalam Javaanse Volks-
vertoningen ini sejajar dengan dugaan bah-
wa istilah parikan berasal dari kata pari, yang 
mempunyai ragam krama “pantun” sehingga 
kemungkinan parikan berasal dari pantun Me-
layu. Dugaan Soebagyo masuk akal jika ditilik 
1) bahasa Melayu pada saat itu sudah berpe-
ran sebagai lingua franca Nusantara sehingga 
besar kemungkinan unsur-unsur kebudayaan 
Melayu—termasuk pantun—ikut menyebar ke 
seluruh Nusantara; 2) pada tahun tersebut in-
tensitas pergaulan antarbudaya Nusantara, di 
antaranya kebudayaan Jawa dengan kebuda-
yaan Melayu sangat tinggi. Di samping itu, 
suatu kenyataan, pantun dengan nama dan ba-
hasa daerah hidup di berbagai wilayah budaya 
daerah Nusantara dan secara metrik memang 
tidak ada perbedaan antara parikan dan pan-
tun. Kemudian umur parikan dalam khasanah 
sastra Jawa juga dibuktikan dengan kenyataan 
bahwa jenis puisi ini tidak disebut dalam The 
History of Java karangan Ralfes (1817).
 Di samping itu, (Saputra, 2001:72—73) 
menyatakan bahwa ada dua kemungkinan 
mengenai etimologi istilah parikan. Kemungki-
nan pertama, istilah tersebut berasal dari akar 
kata rik yang kemudian menjadi parik atau 
larik ‘baris’. Berdasarkan etimologi ini parikan 
berarti wacana yang berupa larik-larik atau le-
larikan ‘baris-baris’ bunyi dan kata. Kemung-
kinan kedua, istilah parikan berasal dari kata 
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pari ‘padi’ yang dalam ragam krama menjadi 
pantun. Bertolak dari kemungkinan etimolo-
gi kedua ini (pari, yang berarti sama dengan 
kata pantun), parikan berpadanan dengan isti-
lah pantun dalam sastra Melayu, (pari + an = 
pari’an, parikan ‘seperti pantun’). Hanya saja 
proses sintaksis kemungkinan etimologi kedua 
ini menyalahi “kebiasaan” dalam bahasa Jawa. 
Yang biasa terjadi, apabila vokal /i/ diikuti oleh 
vokal /a/ kedua vokal ini akan luluh menjadi /é/ 
sehingga seharusnya pari + an akan menjadi 
paren. Kedua dugaan tersebut sudah barang 
tentu perlu dibuktikan secara objektif. Namun, 
bagaimanapun memang wujud spasial dan 
pola rima parikan sama dengan pantun Melayu. 
Bentuk pantun pun ternyata dikenal di seluruh 
Nusantara, meskipun dengan istilah yang ber-
beda-beda.
 Parikan dapat dianggap sebagai puisi 
rakyat (Jawa) karena hidup di tengah-tengah 
rakyat. Bahkan, setiap orang Jawa dapat “men-
ciptakan” dan sekaligus mengucapkan wacana 
yang dibingkai dengan metrum parikan. Se-
bagaimana halnya kesenian rakyat yang lain, 
kebanyakan parikan tidak diketahui siapa pe-
ngarangnya.
 Saputra (2001:5), secara spesifik puisi 
sering pula dikatakan sebagai karangan yang 
memiliki jumlah larik secara tertentu, jumlah 
suku kata tertentu untuk setiap larik, dan di-
batasi oleh rima atau persamaan bunyi akhir. 
Parikan, yaitu salah satu atau jenis puisi Jawa 
baru—misalnya, memang memiliki syarat-
syarat tersebut, tetapi bagaimana puisi mo-
dern—yang sering disebut geguritan—yang ti-
dak memiliki ketentuan baku mengenai jumlah 
suku kata tiap larik, jumlah larik tiap baris, dan 
persamaan bunyi.
 Di Bali, Peparikan berasal dari kata pari, 
berati ‘padi’. Zaman dahulu, apabila ada pe-
kerjaan di sawah, terutama setelah pekerjaan 
memanen selesai, penduduk membuat upa-
cara yang disertai dengan nyanyian-nyanyian 
yang gembira. Adapun nyanyian-nyanyian yang 
sering diungkapkan oleh parik itu di dalam ton-
tonan jangér.
 Adapun nyanyian-nyanyian yang sering 
diungkapkan oleh parik itu di dalam tontonan 
jangér. Perhatikan contoh berikut.

Keladi nguda tebih tanem.
Jempiringe kembang diwang.
Adi nguda sedih kangen.
Pakirime kadung juang. 

Terjemahan:

Talas muda iris tanam.
Jempiring mekar di luar.
Dinda, mengapa sedih mendalam.
Karena telanjur terima mahar.

 Selanjutnya pengertian kata parikan 
berubah. Kata parikan dipahami sebagai tu-
runan kata parik yang berarti ‘sadur’. Parikan 
adalah geguritan yang isinya disadur atau di-
petik dari kekawin serta dilagukan dengan me-
makai tembang macapat. Parikan atau saduran 
ini memiliki kemiripan dengan terjemahan, ya-
itu sama-sama mengalihbahasakan. Perbe-
daannya adalah dalam menyadur atau memarik 
si penyadur lebih leluasa dalam  memilih  ung-
kapan. Si penyadur boleh mengubah, menam-
bah, dan mengurangi kalimat sesuai dengan 
keinginannya. Bahkan, nama tokoh dan lokasi 
cerita boleh    diganti.    Contoh     parikan     
adalah Arjuna   Wiwaha,  Saliya,  Bhagawan   
Domya, Arjuna   Wijaya,   Calon   Arang,   Adi   
Parwa, Bharatayuda, Ramayana, Uttarakanda, 
dan Harisraya (Ruddyanto, 2008:199).

D. Serat Kalatidha: Parikan dalam Sas-
tra Jawa Klasik dan Modern

 Parikan dianggap sebagai puisi rakyat kare-
na hidup dan berkembang di tengah-tengah 
rakyat, bahkan setiap orang Jawa dapat me-
ngucapkan dan sekaligus “menciptakan” pari-
kan. Wacana parikan menjadi bagian kehidupan 
sehari-hari dengan muatan nasihat, sindiran, 
senda gurau, dan sebagainya. Di samping itu, 
parikan juga muncul sebagai seni pertunjukan, 
baik fungsional seperti halnya dalam pertun-
jukan ludruk, maupun sebagai isen-isen ‘isian’ 
berupa cakepan senggakan ‘syair yang meni-
kahi syair utama’ dalam gendhing. Jika muncul 
menjadi bagian dalam seni pertunjukan, mi-
salnya dalam ludruk atau gendhing—terutama 
muncul pada gendhing-gendhing yang bersifat 
kerakyatan, parikan diberi susunan titilaras se-
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suai dengan kebutuhan sehingga dibaca de-
ngan cara ditembangkan.
 Di samping puisi tembang Jawa tradisional, 
ada jenis puisi lain yang tidak berbentuk tem-
bang. Puisi itu adalah parikan, guritan, singir. 
Puisi yang bernama parikan itu sama dengan 
puisi tradisional Melayu yang disebut pantun. 
Puisi  ini  terdiri  atas   empat   baris,  bersajak 
/abab/. Akan tetapi, ada juga yang terdiri atas 
dua baris dan bersajak /aa/. Yang terdiri atas 
empat baris, dua baris pertama disebut sam-
piran, sedangkan dua baris berikutnya meru-
pakan isi (Hutomo, tt:24). Perhatikan contoh 
berikut.

Iwak lele mati kethuthuk
Sujenana pring siladan
Ngawe-awe sing kalung anduk
Entenana ing prapatan

Terjemahaan:

Ikan lele mati terpukul
Berilah tusuk belahan bambu
Melambai-lambai yang berkalung handuk
Nantikan di perempatan jalan

 Istilah parikan memiliki dua pengertian 
yang bertautan. Pengertian pertama adalah je-
nis puisi (Jawa) yang memiliki kaidah metrum 
berupa guru lagu “rima akhir’, guru wilangan 
‘sejumlah suku kata untuk tiap-tiap baris’, dan 
guru gatra ‘jumlah baris untuk tiap-tiap bait’ 
(umumnya kaidah metrum untuk wacana tulis, 
tidak sepenuhnya berlaku pada wacana lisan). 
Gatra-gatra ‘baris-baris’ parikan terdiri atas ga-
tra purwaka ‘baris sampiran’ dan gatra tebusan 
‘baris isi’. Tautan antara gatra purwaka dan ga-
tra tebusan bukan ditentukan oleh aspek keba-
hasaan—baik sintaksis maupun semantik--, me-
lainkan oleh rima akhir (bunyi). Satuan spasial 
(peruangan yang berhubungan dengan puitika) 
terdiri atas gatra dan pada ‘bait’ karena pada 
dasarnya wacana parikan dapat “selesai” satu 
pada. Apabila terdapat parikan lebih dari satu 
pada, seperti yang muncul pada awal pertun-
jukan ludruk, koherensi pada-pada dinyatakan 
melalui keterkaitan tematik. Berdasarkan guru 
gatra, ada parikan lamba (mempunyai satu 

gatra sampiran dan satu gatra tebusan) dan 
parikan rangkep (mempunyai dua pada gatra 
purwaka dan dua pada gatra tebusan). Dengan 
demikian, parikan dalam bentuk tulis, pertama 
ditentukan oleh bingkai metrum dan adanya 
gatra purwaka dan gatra tebusan, sedangkan 
dalam bentuk lisan, pertama ditentukan oleh 
gatra purwaka yang secara konvensional telah 
“disepakati” oleh penyapa dan pesapa (Sapu-
tra, 2001:44—45).
Berikut contoh parikan lamba.

Omah gendheng taksaponane
Abot entheng taklakonane 

Terjemahan:

Rumah genteng akan kusapu
Berat (atau pun) ringan akan kujalani

 Dari contoh tersebut, terlihat dua pada 
pada parikan itu. Parikan tersebut mempu-
nyai guru lagu atau dhongdhing yang berfungsi 
sebagai pemarkah spasial sekaligus berfungsi 
estetik. Guru lagu pada parikan itu dinyatakan 
melalui bunyi /eng/ pada wanda keempat dan 
bunyi /e/ pada akhir gatra. 
Berikut contoh parikan rangkep

Iki kayu kayuné sepur
Ilang sepuré kari endhasé
Iki ayu ayuné pupur
Ilang pupuré kari kadhasé

Terjemahan:

Ini kayu-kayu (nya) kereta apai
Hilang kereta api (nya) tinggal lokomotif 
(nya)
Ini cantik cantik (nya) bedak
Hilang bedak (nya) tinggal kurap (nya)

 Gatra pertama dan kedua disebut gatra 
purwaka, sedangkan gatra ketiga dan keempat 
disebut gatra tebusan. Contoh parikan terse-
but menunjukkan bahwa guru lagu, guru wila-
ngan, dan guru gatra menjadi pemarkah spa-
sial, sedangkan tautan antara gatra purwaka 
dan gatra tebusan dinyatakan oleh guru lagu 
atau rima akhir.
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 Satuan spasial tersebar parikan berupa 
pada karena pada dasarnya puisi ini “sele-
sai” satu pada. Selain mempunyai pemarkah 
berupa guru lagu, aspek spasial parikan juga 
ditandai oleh guru wilangan dan guru gatra. 
Secara tradisional ada tiga pola guru wilangan 
dan guru gatra parikan, yakni dua kali empat 
wanda + empat wanda, dua kali empat wanda 
+ delapan wanda, dan dua kali delapan wanda 
+ delapan wanda. 

Berikut contoh parikan lamba dan rangkep atau 
camboran.

(1) Rujak dhondhong, pantes diwadahi 
lodhong 
Tiwas domblong, sing disir digawa uwong

Terjemahan:

Rujak kedondong, sudah sepantasnya di-
tempatkan di lodhong
Sudah menanti, yang ditaksir dibawa orang

(2) Jam papat wis nyumet kompor 
 Nyumet kompor masak sarapan
 Dadi pejabat ja dadi koruptor
 Dadi koruptor golek suapan (Parikan   
 Jawa Puisi Abadi)

Terjemahan:

Jam empat sudah menyalakan kompor
Menyalakan kompor memasak sarapan
Menjadi pejabat jangan menjadi koruptor
Menjadi koruptor mencari suapan

 Contoh (1) adalah parikan lamba dan (2) 
merupakan parikan rangkep atau camboran. 
Dalam contoh itu ada perwujudan guru wila-
ngan dan guru gatra sebagai pemarkah spa-
sial. Parikan lamba di atas terdiri atas dua gatra 
(baris), masing-masing gatra memiliki dua kali 
empat wanda dan delapan wanda, sedangkan 
parikan rangkep memiliki empat gatra, masing-
masing gatra memiliki 16 wanda (8 + 8). 
 Selain itu, secara spesifik puisi sering 
pula dikatakan sebagai karangan yang memi-
liki jumlah larik secara tertentu, jumlah suku 

kata tertentu untuk setiap larik, dan dibatasi 
oleh rima atau persamaan bunyi akhir. Parikan 
adalah salah satu jenis puisi Jawa baru—me-
mang memiliki syarat-syarat tersebut, tetapi 
bagaimana puisi modern—yang sering disebut 
geguritan—yang tidak memiliki ketentuan baku 
mengenai jumlah suku kata tiap larik, jumlah 
larik tiap bait, dan persamaan bunyi. Misalnya, 
parikan Jawa yang diambil Serat Kalatidha, 
salah satu bentuk parikan/geguritan yang ber-
bentuk tembang macapat metrum sinom. Pola 
metrum sinom adalah a, i, a, i, i, u, a, i, dan a.

 Ujaring panitisastra,  (8a)
 Awewarah asung peling,  (8i) 
 Ing zaman keneng musibat, (8a)
 Wong ambeg jatmika kontit, (8i)
 Mangkono yen niteni,  (7i)
 Pedah apa mituhu,   (8u)
 Pawarta lalawora,   (7a)
 Mundhak angreranta ati,  (8i)
 Angurbaya ngiketa cariteng kuno  ( 1 2 a ) 
(Serat Kalatidha, bait ke-6)

Terjemahan:

Menurut (serat) Panitisastra,
Yang memberi ajaran dan peringatan,
Di zaman terkena musibah ini,
Orang yang santun tertinggal tersinggir,
Itu pun kalau mengenai
Buat apa mengikuti kata-kata yang tidak 
berarti
Malah menyakiti hati
Lebih baik menjalin cerita lama

 Secara jelas perbedaan pada pola guru 
lagu sebagai akibat perbedaan pola metrum. 
Oleh karena itu, guru lagu dalam Serat Kalati-
dha berfungsi sebagai pemarkah spasial se-
hingga purwakanti (sajak akhir) akan muncul 
dalam parikan tersebut. Secara tersirat Serat 
Kalatidha merujuk pada Serat Panitisastra se-
bagaimana tertera pada baris ke-1 bait ke-
5: ujaring panitisastra. Partokusuma (dalam 
Rochkyatmo, 2002: 36) menyatakan bahwa Se-
rat Kalatidha memuat filsafat dan ajaran hidup, 
sedangkan Mulyono (dalam Saputra, 2002:36) 
mengungkapkan bahwa Serat Kalatidha yang 
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teksnya disusun dalam bentuk tembang sinom 
sebanyak duabelas bait mengandung muatan 
pendidikan moral. Berdasarkan judul tersebut 
tampaknya penulisan Serat Kalatidha berpijak 
dari keadaan sosial masyarakat Jawa pedala-
man pada abad ke-18 dan ke-19 mengalami 
masa transisi disertai rasa kegelisahan yang 
mendalam karena beberapa hal, di antaranya 
tumbuh berkembangnya perekonomian dan 
perdagangan yang berdampak mengurangi la-
han pertanian. Para penguasa kerajaan merasa 
mulai kehilangan kewenangan dan kewibawaan 
karena sebagian wilayahnya telah jatuh ke ta-
ngan pemerintahan kolonial Belanda. Serat 
Kalatidha ini memberikan ajaran dan tuntunan 
kepada masyarakat perihal “apa yang seharus-
nya diperbuat dan disikapi dalam menghadapi 
kekecewaan”.

E. Kidung Lawe: Peparikan dalam Sas-
tra Bali Klasik dan Modern

 Selain geguritan, ada juga karya sastra 
yang berbentuk gancaran (prosa), peparikan/
parikan (saduran), gegendingan (nyanyian), 
paribasa (bahasa kiasan), dan lakon atau 
drama. Keanekaragaman genre sastra Bali ini 
pun diakui oleh pakar sastra Bali bahwa Bali 
memiliki berbagai corak khazanah yang wujud-
nya beraneka ragam, baik dalam bentuk sastra 
lisan, maupun tulisan (Granoka, 1989:1). Ke-
anekaragaman bentuk sastra Bali inilah yang 
menjadi tiang penopang keutuhan dan keles-
tarian Bali dalam menghadapi perkembangan 
zaman. 
 Geguritan atau peparikan merupakan karya 
sastra yang umumnya menggunakan bahasa 
Bali, Jawa, Melayu, ataupun Sasak dan diikat 
oleh kaidah prosodi metrum (tembang), yaitu 
tembang macapat atau pupuh. Adapun aturan 
yang mengikat tembang macapat adalah jum-
lah suku kata dalam satu baris (guru wilangan), 
jumlah baris dalam satu bait (guru gatra), serta 
rima dan nada akhir setiap baris (guru ding-
dung) (Suarka dalam Mbete, 2008:162—163).
 Peparikan itu mirip dengan wewangsalan, 
tetapi perbedaannya, kalau weangsalan terdiri 
atas dua baris, sedangkan peparikan terdiri 
atas empat baris (carik) dalam satu bait (apa-
da). Selain itu, peparikan juga mirip sesimbing 
(sindiran) tentang keadaan dua manusia ter-

diri atas empat baris (larik). Dua baris pertama 
disebut sampiran (giing), dua baris berikutnya 
disebut isi, dan bersajak /abab/. Sajak akhir itu 
dibedakan menjadi tiga, yaitu purwakanti sas-
tra (sajak akhir sastra), purwakanti basa (sa-
jak akhir bahasa), dan purwakanti suara (sajak 
akhir suara) (Gautama, 1991:41).
Perhatikan contoh berikut.

(1) purwakanti sastra
 Ngalih batu ka negara Nusa,
 Buah belatung di Sukawati,
 Margi ratu ninggal desa,
 Motor Badung suba nganti.

Terjemahan:

 Mencari batu ke negara Nusa,
 Buah belatung di Sukawati,
 Ayo, dinda meninggalkan desa,
 Oto Badung telah menanti.

(2) purwakanti bahasa
 Gandapura di kedaton,
 Jaler uék kuangan tugel,
 Sinampura jero manonton,
 Jangér jelek kirangan igel.

Terjemahan:

 Gandapura di keraton,
 Celana robek kurang dipotong,
 Maafkan para penonton,
 Jangér jelek kurang tarian.
(3) purwakanti suara
 Be dengdeng sampi tua,
 Jaenne mamuduhin,
 Adeng-adeng magama tua,
 Gae malu plajahin.

Terjemahan:

 Daging dengdeng sapi tua,
 Enaknya buat ketagihan,
 Berhati-hati menjadi orang tua,
 Pelajari dulu kewajiban.

 Berdasarkan contoh di atas, dapat diper-
hatikan bahwa ciri-ciri peparikan terdiri atas 
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8—12 suku kata, baris satu dua merupakan isi, 
baris tiga dan empat merupakan isi, dan sajak 
akhir /abab/. Ciri-ciri tersebut sama persis de-
ngan ciri-ciri pantun Melayu. Dengan demikian, 
peparikan dapat disebut pantun.
 Selanjutnya pengertian kata peparikan 
itu berubah. Sekarang pengertian kata pepari-
kan, khusus dimaksudkan dalam petikan dari 
kakawin-kakawin dan dilagukan dengan meng-
gunakan tembang macapat. Misalnya, Bharata-
yudha-parikan dan Ramayana-parikan, artinya 
nyanyian macapat yang ceritanya dipetik dari 
babon kakawin Bharatayuda dan Ramayana.
 Agar tidak rancu dalam membicarakan 
peparikan Bali, perlu dijelaskan terlebih dulu 
tentang istilah kakawin dan kidung karena pe-
parikan ini disadur dari cerita-cerita yang diam-
bil dari kakawin dan kidung, tentunya dari ba-
bon Bhatarayuda dan Ramayana. Kakawin dan 
kidung merupakan bentuk yang berbeda dalam 
karya-karya puisi warisan bahasa Jawa Kuno 
dan Pertengahan (Zoetmulder, 1985:119). Pada 
umumnya istilah ini menunjukkan sautu perbe-
daan pokok dalam persajakan. Adapun istilah 
kakawin berasal dari metrum-metrum di India, 
sedangkan istilah kidung bersifat Jawa asli. Ki-
dung adalah suatu kata Jawa asli, sedangkan 
kakawin berasal dari kata Sanskerta kawi, teta-
pi kedua afiks Jawa ka– dan –n memberinya 
suatu warna blasteran. Keduanya dipakai seba-
gai babon (induk; karangan, buku, dsb) untuk 
menciptakan geguritan dan peparikan dalam 
kesusastraan puisi Bali tradisional.
 Contoh peparikan yang berarti saduran 
adalah peparikan Lawe. Peperikan Lawe meru-
pakan salah satu cipta sastra Bali tradisional 
yang ditransformasi dari kidung Rangga Lawe. 
Zoetmulder (1985:519), sebuah kidung lain se-
lain kidung Harsawijaya adalah kidung Rangga 
Lawe. Kidung ini menyajikan bagian pertama 
kisah Pangeran Wijaya. Kisah ini menurut garis 
besarnya selaras dengan apa yang dijumpai 
dalam Harsawijaya, tetapi sedetai-detailnya 
ada perbedaannya.

Perhatikan penggalan peparikan Lawe berikut.

(94) Prabhu Dha mendarat (8a) 
  Mayuda   (8i)

  Glis nedunin juli  (8u)
  Krisne unusang  (8a)
  Suka padha nampak gumi (12u)
  Bwin masyat  (8a)
  Magilir daling cukin  (8i) (Peparikan   

 Rangga Lawe, 1999:204)

Terjemahan:

(94) Raja Daha mau berperang
  Di darat
  Cepat turun dari usungan
  Kerisnya dihunus
  Mendesak memutar perisai
  Sudah sama-sama menginjak
  Tanah
  Lagi berperang
  Bergantian saling tusuk (Peparikan Rangga  

 Lawe, 1999:204).

 Pada peparikan ini tidak memperhatikan 
ciri-ciri peparikan yang seperti pantun. Metrum 
(tembang) yang digunakan dalam peparikan itu 
adalah  macapat  yang  tidak  memberikan  ba-
nyak variasi, seperti metrum tengahan atau 
kawi Jawa yang lebih rumit. Peparikan Lawe 
memakai tembang sinom-pangkur. Selain itu, 
tembang itu diikat dengan peraturan-peraturan 
yang disebut pada lingsa, yaitu 1) banyaknya 
baris pada tiap pada suatu tembang sudah ten-
tu; 2) banyaknya suku kata pada tiap-tiap baris 
(gatra) dalam satu bait sudah tentu biasanya 
disebut guru wilangan; 3) suara pada suku kata 
tiap baris sudah tentu disebut guru suara, mi-
salnya a—i—u—e—o; dan 4) adanya pemeng-
galan atas baris-barisnya, biasanya diambil 
empat-empat waktu bernyanyi. Dari contoh di 
atas, peparikan Lawe berupa tembang pang-
kur dengan jumlah baris (carik) tujuh baris dan 
memiliki guru wilangan dan guru suara 8a, 8i, 
8u, 8a, 12u, 8a, 8i.
 Peparikan Lawe mempunyai kedudukan 
dan fungsi yang cukup penting dalam masyara-
kat Bali karena ada kaitannya dengan aspek 
sosial budaya dan agama Hindu. Peparikan 
Lawe berfungsi sebagai sarana hiburan, bi-
asanya dibacakan dan dinyanyikan pada waktu 
senggang atau ketika menjaga mayat di rumah 
duka. Saduran peparikan Lawe dapat juga ber-
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rus dipahami dengan baik oleh pembaca teks 
kidung. Begitu pula, sebaliknya teks itu berupa 
karya sastra gĕguritan sehingga pembaca ha-
rus membacanya berdasarkan konvensi sastra 
gĕguritan dan melihatnya sebagai sĕkar alit. 
Dalam hal ini, aturan metrum macapat dan 
bahasa Bali wajib dipahami dengan baik oleh 
setiap pembaca karya sastra gĕguritan atau 
pĕparikan. Hal ini pun terjadi pada parikan di 
Jawa. Dengan demikian, keterkaitan parikan 
Jawa dan Bali dengan situasi dan kondisi sosi-
al mayarakat Jawa dan Bali, yaitu masyarakat 
yang menggunakan parikan sebagai bagian bu-
daya sehari-hari dapat mengalami perubahan 
kapan saja.
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ABSTRAK

Dalam menganalisis ideologi teks, kita dapat menemukan peta ideologi, hegemoni, dan 
genetika teks. Selain itu, kita mengetahui multikulturalisme digunakan untuk membuat 
teks. Fokus penelitian ini adalah ideologi teks. Teori Gramsci tentang ideologi digunakan 
untuk menganalisis data.
Kapitalisme adalah ideologi hegemonik teks. Hal ini dipraktikkan oleh pegawai PN Timah 
(orang-orang gedongan). Orang-orang muslim (Muhammadiyah) adalah ideologi baru. Ide-
ologi lama adalah masyarakat tradisional yang tinggal di pulau Butong. Ideologi-ideologi 
tersebut berkaitan satu sama lain untuk mencapai hegemoni.
Hubungan-hubungan tersebut mungkin terjadi karena perantara mitos. Multikulturalisme 
seharusnya tidak hanya menerima dan menghargai budaya-budaya lain tetapi juga mem-
beri ruang untuk budaya-budaya yang berbeda.

Kata Kunci: ideologi, hegemoni, genetika teks

ABSTRACT

Anaylising the ideology of the text, we can find out the map of ideology, the hegemonic, 
and the genetics of the text. Further more, we know that multiculturalism is used to com-
possed the text. The Focus of this research is the ideology of the text. The Gramsci’s theory 
of ideology was used to analysis the data.
The capitalism is the hegemonic ideology of the text. It is oriented by the staff of PN Ti-
mah (the Gedongan people). The Moslem (Muhammadiyah) is the emergent ideology. The 
residual ideology is the traditional peoples who live in Butong island. The ideologies relate 
each others to achieve hegemony.
The relations is possible because of myth mediation. The multiculturalism must not only 
resieve and apresiate other culture but also give the space to the different culture.

Keywords : ideology, hegemony, genetics of the text

 Fokus penelitian ini adalah ideologi dalam 
teks Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata. Me-
lalui situs ideologi dapat diketahui peta serta 
orientasi ideologi setiap kultur yang tergam-
bar dalam teks. Dengan demikian, novel Las-
kar Pelangi dapat diketahui sebagai novel yang 
berbasis multikulturalisme. Identifikasi multi-
kulturalisme dapat dirunut melalui beberapa 
unsur, antara lain melalui adat istiadat, sistem 
mata pencaharian, sistem kekerabatan, dll. 

Peneliti mencoba dari sisi lain, yaitu orientasi 
ideologis, meskipun dalam sebuah subkultur 
terdapat berbagai macam ideologis, akan teta-
pi dominasi orientasi ideologis dapat digunakan 
sebagai sarana melihat anggitan suatu kultur 
masyarakat. Keuntungan lain adalah bahwa 
melaluinya dapat diketahui relasi-relasi ideolo-
gis serta ruang-ruang kosong yang memung-
kinkan ideologi lain dapat diterima dan berpe-
ran. Inilah sejatinya inti dari multikulturalisme. 
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Sikap multikulturalisme bukan saja menghargai 
peradaban atau kultur lain tetapi member ru-
ang kosong kepada peradaban lainnya (liyan).
 Novel Laskar Pelangi (selanjutnya dising-
kat LP) karya Andrea Hirata dipandang sebagai 
kasus untuk mewakili novel-novel sejenis yang 
diduga berbasis multikulturalisme. Pemilihan 
novel didasarkan pada pendapat mana suka 
karena sebenarnyalah novel-novel yang dipan-
dang berbasis multikulturalisme sangat banyak. 
Ambil misalnya, Burung-burung Manyar karya 
Romo Mangun untuk mewakili pengarang se-
angkatan yang novel-novelnya juga berbasis 
multikulturalisme. Pengarang yang kemudian 
misalnya Trianto Triwikromo dalam kumpulan 
cerpen Ular di Mangkuk Nabi.
 Di samping itu, LP dibanding novel sejenis, 
lebih popular. Sambutan masyarakat pembaca 
ternyata melebihi novel populer lainnya, yaitu 
Ayat-ayat Cinta karya Habiburrachman. Kedua 
novel ini ketika terbit pertama kali mendapat 
sambutan yang luar biasa. Demikian juga ke-
tika cerita diangkat dalam layar lebar mampu 
menyedot penonton jutaan pemirsa. Novel LP 
telah mengalami cetak ulang ke 8 pada tahun 
2008, sejak terbit pertama kali pada tahun 
2005. Dari sudut pandang multikulturalisme, 
karakter tokoh LP jika dibanding Ayat-ayat Cin-
ta (AAC) lebih kuat karena berbasis dari ber-
bagai kultur. Sementara itu, AAC sangat keli-
hatan berbasis ideologi yang berorientasi pada 
nilai-nilai budaya Islam.
 Novel LP pernah dikaji oleh Salam (2009). 
Menurutnya, novel ini termasuk novel berbasis 
multikulturalisme. Namun, Salam tidak secara 
detil menunjukkan orientasi ideologis dari teks 
itu. Salam dalam studinya mengajukan tiga te-
sis, yaitu (1) politik pengakuan, (2) kesedera-
jatan hak dan kewajiban, (3) pejalan-pejalan 
budaya. Kesederajatan muncul seiring dengan 
pengakuan atas perbedaan. Kesederajatan bu-
kanlah keadilan yang dipukul rata, tetapi keadi-
lan berdasarkan posisi dan porsi masing-ma-
sing. Pembicaraan tentang perbedaan berujung 
pada mayoritas dan minoritas. Kelompok yang 
memiliki kesamaan dalam jumlah besar disebut 
mayoritas, sisanya yang sedikit disebut minori-
tas. Seringkali kelompok mayoritas menguasai 
minoritas akibat kekuasaan yang mampu di-

peroleh. Multikulturalisme diharapkan memper-
juangkan hak kaum minoritas supaya memiliki 
kesamaan hak.
 Untuk memahami kebudayaan kelompok 
lain caranya dengan masuk ke dalamnya dan 
berfikir seperti mereka. Proses ini harus dilaku-
kan untuk menciptakan masyarakat yang mul-
tikultural. Kelompok yang menjalankan proses 
ini disebut pejalan budaya (Faruk dalam Asha-
di, 2005:143). Salam masih kurang satu lang-
kah untuk menunjukkan teks LP sebagai novel 
berbasis multikulturalisme, yaitu dari sudut 
pandang ideologi. Penelitian ini dimaksudkan 
untuk melengkapi kajian terdahulu dari sudut 
pandang ideologi. 
 Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
apakah novel LP melalui penelitian ideologi 
dapat dipandang sebagai novel yang berbasis 
multikulturalisme. Akar kata multikulturalisme 
adalah kultur-kebudayaan, dilihat dari fungsi-
nya bagi kehidupan manusia, yaitu bagaimana 
kebudayaan menjadi pedoman hidup bagi ke-
hidupan manusia (Suparlan, 2002:212--213). 
Suparlan (2002) menyatakan bahwa konsep 
multikulturalisme mencakupi 3 aspek, yaitu (1) 
konsep multikul-turalisme menyebar luas dan 
dipahami bangsa Indonesia (2) terdapat kesa-
maan pemahaman di antara para ahli menge-
nai makna strukturalisme dan konsep2 yang 
mendukungnya (3) ada upaya nyata untuk 
mewujudkan cita-cita.
 Multikulturalisme ditafsirkan sebagai 
ideologi yang menghendaki adanya pengakuan 
penghargaan, dan sikap saling dukung antar-
etnis, agama, golongan, dan budaya tertentu 
dalam suatu masyarakat modern. Multikultu-
ralisme adalah sebuah pandangan yang me-
ngupayakan untuk mengakui dan menghargai 
kesederajatan kelompok-kelompok yang ber-
beda baik secara individual maupun secara bu-
daya (Fay, 1996; Jary dan Jery, 1991; Watson, 
2000; lihat pula dalam Salam, 2009).
 Bikhu Pareh (2001, lihat pula dalam Salam 
2009) dalam Rethingking Multiculturalisme me-
nyatakan bahwa multikulturalisme mencakupi 3 
komponen (1) terkait dengan kebudayaan, (2) 
merujuk pada pluralitas kebudayaan, (3) cara 
tertentu untuk merespon pluralitas. Sebuah 
masyarakat dipandang mempunyai kebudaya-
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an yang berlaku umum dengan corak seperti 
mosaic yang mencakup kebudayaan-kebudaya-
an kecil di dalamnya (Reed, 1997). Inti utama 
multikulturalisme adalah pengakuan atas per-
bedaan bukan hanya permakluman (sikap 
yang terbentuk dalam pluralism), melainkan 
pengakuan ada kelompok lain yang berbeda 
dengan kita tetapi memiliki hak dan kedudukan 
yang sama (Salam, 2009:232).

 Masalah yang dapat dirumuskan sebagai 
berikut.
1) Bagaimana sebaran peta ideologi teks LP
2) Bagaimana relasi-relasi ideologi dibangun

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 
gambaran yang lengkap apakah novel LP ber-
basis multikulturalisme. Oleh karena itu, melalui 
dua persoalan tekstual sebagaimana dirumus-
kan dalam masalah diharapkan dapat diketahui 
kekuatan multikulturalisme teks serta genetika 
teks LP.
 Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah 
untuk memperoleh gambaran peta ideologi 
teks LP serta mengetahui bagaimana relasi-
relasi ideologi teks LP dibangun.

 Hasil penelitian ini memberi kontribusi se-
cara teoretis, yaitu memberikan sumbangan 
membangun konsep multikulturalisme dalam 
sastra. Secara praktis, hasikl penelitian ini dapat 
dijadikan rekomendasi bahwa novel LP sangat 
layak dijadikan bahan ajar pembelajaran sas-
tra di sekolah dalam rangka membangun sikap 
multikulturalisme.

Teori Ideologi Gramsci 
 Teori ideologi Gramsci dibangun dari pre-
mis-premis yang diungkapkan Antonio Gramsci 
(1985). Menurut Gramsci, sastra adalah situs 
ideologi. Oleh karena itu, institusi sastra adalah 
kekuatan material itu sendiri. Pandangan ini se-
benarnya diilhami oleh Marx. Namun, Gramsci 
bergerak lebih maju.
 Di samping sastra merupakan situs ideolo-
gi, sastra sebenarnya adalah alat pencapaian 
hegemoni. Melaluinya, ideologi dapat disemai-
kan. Karena, lebih lanjut Gramsci menyatakan, 
sastra adalah institusi yang berada dalam 

wilayah superstruktur yang bertugas menjaga 
hegemoni pada wilayah basic struktur. Konsep 
teks di sini lebih mengacu pada teks sastra, 
yang dalam tradisi Marxis selalu dihubungkan 
dengan ideologi. Bagi tradisi Marxis ortodoks, 
teks adalah wahana atau situs ideologi yang 
melaluinya ideologi–ideologi yang terdapat di-
dalam teks dapat disebarluaskan dalam rangka 
mengatur (dominasi) masyarakat pekerja. Pan-
dangan ini berangkat dari asumsi bahwa teks 
itu terbentuk sebagai akibat dari struktur kelas 
dasar.
 Kelas superstruktur ada karena basic 
struktur. Oleh karena itu, supaya kedudukan 
superstruktur selalu kuat diperlukan alat-alat 
produksi ideologis. Salah satunya adalah teks 
sastra dan mitos-mitos. Hubungan yang bersi-
fat determinan ini dikritik dari pengikut masxis 
sendiri. Pertama-tama oleh Lucien Goldmann 
yang beranggapan bahwa antara teks sastra 
dan masyarakat memiliki hubungan yang bersi-
fat strukturasi. Artinya, struktur sastra meru-
pakan bagian strukturasi yang lebih besar, ya-
itu dunia. Oleh karena itu, asal (genetika) teks 
sastra hanya dapat diperoleh melalui ideologi 
masyarakat pendukungnya. Itulah sebabnya, 
sastra merupakan refleksi ideologi kelompok 
kelas sosial. Supaya dapat merunut asal mua-
sal ideologi tersebut harus melalui apa yang 
disebut pandangan dunia (vision de monde) 
masyarakatnya.

Pandangan Goldmann mengoreksi pan-
dangan sebelumnya yang menyatakan bah-
wa sastra dan masyarakat memang memiliki 
hubungan, tetapi lebih bersifat tidak determi-
nan. Hubungan keduanya bersifat seimbang. 
Pandangan Goldmann sangat dipengaruhi 
Gramsci. Bagi Gramsci, teks dan ideologi meru-
pakan dua konsep yang saling melengkapi. 
Teks sastra merupakan reproduksi dari hubu-
ngan antara produksi.
 Gramsci (1985: 367) menyatakan bahwa 
ideologi bukan sekedar sebuah sistem ide, 
tetapi lebih dari itu. Ideologi bukanlah sesuatu 
yang berada di awang-awang dan berada di 
luar aktivitas politik atau aktivitas praktis lain-
nya. Sebaliknya, ideologi mempunyai eksis-
tensi materialnya dalam berbagai aktivitas 
praktis. Ideologi memberikan berbagai aturan 
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bagi tindakan praktis serta perilaku moral ma-
nusia (1985: 326). Ideologi, dengan demikian 
mengatur manusia dan memberi tempat bagi 
manusia untuk bergerak, mendapatkan ke-
sadaran akan posisi mereka, dan sebagainya. 
Selanjutnya, Gramsci (1985: 349) menyatakan 
bahwa ideologi tidak dapat diukur dan dinilai 
dari kebenaran atau kesalahannya, tetapi harus 
dinilai dari “kemanjurannya” dalam mengikat 
berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda 
ke dalam satu wadah, dan dalam peranannya 
sebagai pondasi atau agen proses penyatuan 
sosial.
 Seringkali, istilah ideologi direduksi 
pengertiannya sebagai sebuah sistem ide se-
mata, seperti misalnya orang membicarakan 
ideologi liberal, konservatif atau sosialis (Si-
mon, 2001:83). Gramsci membedakan ideologi 
sebagai sistem yang berubah-ubah (arbitrary 
system) yang dikemukakan oleh para filsof ter-
tentu dan kaum intelektual dan ideologi orga-
nik, yaitu ideologi yang bersifat historis. Ideolo-
gi historis (historically organic ideologies) yaitu 
ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial 
tertentu.
 Wlliams (1977) mengembangkan konsep 
ideologi Gramsci. Dalam kajiannya terhadap 
teks sastra, Williams (1977:121) mencoba me-
mahami kebudayaan sebagai lingkup yang tak 
terpisahkan. Williams membuat cirri pembeda 
antara ciri-ciri kebudayaan, yaitu kebudayaan 
tradisional atau residu atau juga disebut ke-
budayaan endapan, kebudayaan hegemoni 
hegemoni atau dominant, dan kebudayaan 
bangkit. Kebudayaan residu merupakan ke-
budayaan masa lampau yang masih berjuang 
mempertahankan kehidupannya. Kebudayaan 
hegemoni merupakan kebudayaan yang domi-
nan dalam kekuasaan. Kebudayaan bangkit 
merupakan kebudayaan yang sedang berjuang 
merebut hegemoni.

Struktur Teks 
 Lotman membagi struktur teks naratif 
menjadi tiga bagian, yaitu ruang artistik, plot, 
dan persona (1979:229, Meier, 1982:320) Ru-
ang artistik terbangun dari beberapa medan 
semantis yang berupa elemen-elemen yang 
berhubungan satu sama lain dalam bentuk 

oposisi berpasangan, baik secara vertikal mau-
pun horizontal.
 Plot adalah serangkaian peristiwa yang sa-
ling berhubungan satu sama lain dalam kerang-
ka usaha penerobosan terhadap medan-medan 
semantis yang membangun struktur ruang ar-
tistik. Persona adalah representasi dari fungsi-
fungsi abstrak, baik fungsi agen yang menjadi 
penerobosan dari medan-medan semantis 
yang ada maupun perintang yang mencoba 
mempertahankan (Lotman, 1979:240-243).

Peta Ideologi Teks LP 
 Pertama-tama, untuk memudahkan anali-
sis teks novel LP dibagi ke dalam tiga bagian 
cerita. Bagian pertama menceritakan keadaan 
sekolah Muhammadiyah di Belitong. Diceritakan 
kecemasan Bu Mus dan Kepala Sekolah ketika 
hari pertama masa sekolah karena mendapat 
peringatan dari pihak Dinas Pendidikan. Peri-
ngatan itu adalah jika sekolah Muhamadiyah 
tidak memperoleh murid minimal 10 anak seko-
lah tersebut akan ditutup. Diceritakan bahwa 
perguruan Muhammadiyah didirikan oleh kelu-
arga Pak Harfan, keturunan ningrat dari suku 
Butong yang bergelar Ki Agus secara turun 
temurun untuk mendidikan orang-orang sekitar 
yang tidak mampu.
 Misi perguruan itu adalah menampung 
anak-anak yang tidak mampu untuk dididik 
menjadi anak yang baik, terepelajar, dan soleh 
sesuai ajaran Muhammadiyah. Keadaan seko-
lah sangat memprihatinkan, berbeda dengan 
sekolah negeri dan sekolah PN yang memiliki 
fasilitas memadai. Sekolah Muhammadiyah 
memiliki gedung yang sudah hampir roboh, se-
mentara guru yang mengajar benar-benar guru 
yang mengabdi tanpa imbalan yang memadai. 
Diceritakan bahwa di depan sekolah ada pohon 
pilicium yang selalu menjadi inspirasi para to-
koh laskar pelangi.
 Laskar Pelangi adalah nama kelompok 
anak-anak yang masuk pada kelas pertama dan 
berjumlah 10 anak. Melalui pohon itu mereka 
selalu melihat pelangi sehabis hujan. Kelompok 
10  itu  adalah Haikal,  Lintang, Tripani, Mahar, 
A Kiong, Sahara, Borek, Kucai, Shahdan, dan 
Harun. Diceritakan tokoh Lintang adalah penye-
lamat karena pada hari pertama dialah yang 
menggenapi jadi 10 siswa. Lintang berasal dari 
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Tanjong Kelumpang, tempat yang jauh terletak 
di pinggir laut. Ayahnya seorang nelayan miskin 
yang menanggung beban keluarga 6 orang. 
Jika sekolah Lintang bersepada 80 km pulang 
pergi melewati daerah rawa-rawa yang masih 
banyak buaya.
 Haikal juga anak miskin. Ayahnya bekerja 
sebagai buruh rendahan di PN Timah. Syahdan 
juga berasal dari keluarga miskin. Ayahnya juga 
bekerja sebagai buruh di bagian gudang kopra. 
Syahdan sendiri memiliki sambilan pekerjaan 
sebagai tukang dempul perahu nelayan. Ibunya 
penyadap pohon karet. A Kiong adalak seorang 
keturunan keluarga Hokian. Ia berasal dari ke-
luarga Kong Hu Cu. A Kiong pun seorang miskin 
karena hanya mengandalkan sebidang kebun 
sawi.
 Kucai digambarkan sedikit tak beruntung. 
Selain miskin karena kekurangan gizi, otaknya 
juga kurang encer. Secara fisik Kucai cacat di 
pandangan matanya yang melenceng 20 de-
rajat, tetapi ia sangat optimis. Digambarkan 
bahwa ia memiliki kepribadian yang populis, 
oportunis, bermulut besar, banyak teori, dan 
sok tahu. Kucailah ketua kelas sepanjang tahun 
di kelas itu.
 Tokoh lain adalah Tripani. Ia digambarkan 
sangat menarik, tampan, dan rajin. Ia juga anak 
yang tak pernah lepas dari ibunya. Otaknya lu-
mayan karena selalu menduduki peringkat ke-
tiga. Ayahnya adalah pegawai operator telpon 
PN sekaligus tukang sirine. Sahara, satu-satu-
nya wanita dalam kelas itu, adalah anak yang 
cantik. Ayahnya seorang Taikong, yaitu atasan 
para Kepala Parit di PN. Ia kepala batu tetapi ia 
pintar dan setia kawan serta penuh perhatian. 
Ia juga perempuan yang sangat jujur. Sahara 
sangat senang bergaul dengan Harun.
 Tokoh Harun adalah pria yang sangat san-
tun. Pakaiannya sangat rapi. Anggota Laskar 
Pelangi (kelompok satu kelas di Muhammadi-
yah) yang lain adalah Borek. Borek bertubuh 
kekar seperti Samson. Ia sangat setia kawan 
dan sangat mandiri. Ia sudah menentukan cita-
citanya sejak kecil. Tokoh lain adalah Mahar 
yang senang pada hal-hal gaib. Ia pintar dan 
digemari tokoh Flo, anak pejabat PN. Saking 
kagumnya kepada Mahar, Flo pindah sekolah 
dan mengikuti Mahar di perguruan Muham-
madiyah.

 Bagian kedua menceritakan Haikal dan 
kawan-kawan pada masa sekolah tingkat SD 
dan SMP Muhammadiyah. Diceritakan tentang 
Lintang yang sangat cerdas sehingga ketika 
lomba cerdas cermat mereka berhasil menga-
lahkan sekolah PN yang selalu memenangkan 
lomba cerdas cermat setiap tahun. Lintang sa-
ngat menguasai pelajaran IPA terutama Fisika 
dan Matematika. Lintang sempat membuktikan 
kecerdasannya ketika diuji oleh guru IPA dari 
sekolah PN.
 Diceritakan juga ketika karnaval 17an 
dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan, 
Mahar mampu membuat takjub penonton de-
ngan hasil karyanya. Kelompok Pelangi akhir-
nya menang dalam lomba yang sangat ber-
gengsi itu mengalahkan kelompok Drum Band 
dari sekolah PN.
 Dalam bagian ini juga diceritakan tokoh 
Haikal menjalin hubungan cinta dengan sepu-
pu A Kiong, yaitu A Ling. Ia anak penjual toko 
kelontong di pasar ikan. Haikal selalu membeli 
kapur tulis di toko itu. Percintaan mereka di-
lakukan secara sembunyi. Surat yang berben-
tuk puisilah pernyataan hati mereka. Perte-
muan pertamanya dilakukan pada saat upacara 
keagamaan Kong Hu Cu, yaitu upacara rebut.
 Bagian ke tiga adalah bagian penutup. 
Dalam bagian ini diceritakan Haikal dan kawan-
kawan setelah menyelesaikan sekolah Muham-
madiyah. A Ling pindah ke Jakarta sehingga 
sempat mematahkan semangat Haikal. Melalui 
buku pemberian A Ling, Haikal mampu mele-
wati masa sulit. Ia juga pindah ke Jakarta men-
jadi pekerja penyortir surat.
 Melalui berbagai perjuangan akhirnya ia 
memenangkan beasiswa studi lanjut di luar 
negeri. Di bagian ini juga diceritakan tentang 
penderitaan Tripani yang selalu tidak mau ber-
pisah dari ibunya. Untuk penulisan skripsi ke-
ponakan Haikal, Tripani secara kebetulan di-
jadikan objek penelitian skripsi sehingga pada 
suatu ketika mereka saling bertemu. Haikal pu-
lang kampug dan mendapati para sahabatnya 
sudah menjadi dewasa. Lintang menjadi buruh 
di PN. Harun menikah dengan Sahara. Kucai 
menjadi politikus. Diceritakan juga keadaan 
Pulau  Belitong  setelah  PN  Timah  tutup. Ke-
sengsaraan masih tersisa bahkan dari PN diwa-
risi lahan yang rusak akibat penambangan.
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 Struktur cerita LP dibangun melalui pa-
sangan oposisi sebagai berikut. Kecemasan-
optimistis, sengsara-makmur, miskin-kaya, 
luar- pedalaman, pendatang-asli. bodoh-pintar. 
Oposisi berpasangan ini mewakili oposisi yang 
lain yang secara semantis sama (archasemem). 
Misalnya: kecemasan bersemantis dengan 
ketakutan. Kata glamour bersemantis dengan 
kemewahan, kemakmuran. Atas dasar oposisi 
tersebut secara vertikal dapat disusun struktur 
oposisinya sebagai berikut.

 sengsara - makmur
miskin - kaya
penduduk asli - pendatang
dalam - luar
bodoh - pintar

 Dari uraian di atas dapat diketahui bah-
wa struktur cerita LP dibangun dari pasangan 
oposisi bodoh–pintar. Masyarakat asli Belitong 
pada  umumnya   masih   bodoh.   Usaha   Pak 
Harfan untuk membantu mendidik mereka me-
lalui perguruan Muhammadiyah pun sangat 
susah. Para penduduk lebih suka mengirimkan 
anak lelakinya sebagai kuli. Gambaran tersebut 
tampak dalam kutipan berikut.

Aku tahu beliau sedang gugup dan aku 
maklum bahwa tak mudah bagi seorang 
pria berusia empat puluh tujuh tahun, 
seorang buruh tambang yang beranak ba-
nyak dan bergaji kecil, untuk menyerahkan 
anak laki-lakinya ke sekolah. Lebih mudah 
menyerahkannya ke tauke pasar pagi untuk 
jadi tukang parut atau pada juragan pantai 
untuk menjadi kuli kopra agar dapat mem-
bantu ekonomi keluarga. Menyekolahkan 
anak berarti mengikatkan diri pada biaya 
selama belasan tahun dan hal itu bukan 
perkara gampang bagi keluarga kami… Tapi 
agaknya bukan hanya ayahku… setiap wa-
jah orangtua di depanku mengesankan bah-
wa mereka tidak sedang duduk di bangku 
panjang itu, karena pikiran mereka, seperti 
pikiran ayahku, melayang-layang ke pasar 
pagi atau ke keramba di tepiaan laut mem-
bayangkan anaka lelakinya menjadi pesuruh 
di sana… (LP, 2008:3).

Aku mengenal para orang tua dan anak-
anaknya yang duduk di depanku. Kecu-
ali seorang anak lelaki kecil kotor berambut 
keriting merah yang meronta-ronta dari 
pegangan ayahnya… (LP, 2008:3).

 Sulitnya memperoleh murid pada tahun 
pertama pelajaran membuat Pak Harfan dan 
keponakannya, yaitu Bu Mus sangat cemas. Ke-
sadaran masyarakat terhadap pendidikan ma-
sih sangat rendah sebagaimana digambarkan 
pada kutipan di atas. Jika sekolah tidak mem-
peroleh murid minimal, yaitu 10 siswa, sekolah 
tersebut akan ditutup. Berikut adalah gambar-
an kecemasan Pak Harfan dan Bu Mus pada 
hari pertama tahun ajaran.

Di ujung bangku-bangku panjang tadi ada 
sebuah pintu terbuka. Kosen pintu itu mi-
ring karena seluruh bangunan sekolah su-
dah doyong seolah akan roboh. Di mulut 
pintu berdiri dua orang guru seperti pe-
nyambut tamu perhelatan. Mereka adalah 
seorang bapak tua berwajah sabar. Bapak 
K.A Harfan Efendy Noor, sang kepala seko-
lah dan seorang wanita muda berjilbab, 
Ibu N.A Muslimah Hafsari... (LP, 2008:1-
-2).

Namun senyum Bu Mus adalah senyum 
getir yang dipaksakan karena tampak jelas 
beliau sedang cemas. Wajahnya tegang 
dan gerak-geriknya gelisah. Ia berulangkali 
menghitung jumlah anak-anak yang duduk 
di bangku panjang. Ia demikian khawatir 
sehingga tak peduli pada peluh yang me-
ngalir masuk ke pelupuk matanya… Sembi-
lan orang… baru sembilan orang Pamanda 
Guru. Masih kurang satu…” katanya gusar 
pada bapak kepala sekolah. Pak Harfan 
menatapnya kosong. (LP, 2008:3).

 Oposisi berpasangan tersebut sebenar-
nya merupakan medan-medan semantis se-
bagaimana diterangkan Lotman (1979). Secara 
horizontal dapat diterangkan bahwa penduduk 
asli Pulau Belitong adalah orang yang tidak 
beruntung alias sengsara. Kondisi mereka sa-
ngat miskin. Hal ini disebabkan karena mereka 
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bodoh. Sebaliknya, pegawai PN Timah ber-
asal dari orang-orang pendatang yang pintar 
sehingga mereka makmur. Bagi orang-orang 
Belitong, kemakmuran dan kepandaian adalah 
cita-cita yang ideal. Inilah yang diperjuangkan 
oleh kelompok Laskar Pelangi.
 Namun demikian, untuk menjadi pandai 
mereka harus keluar dari pulau tersebut. Sebab 
di dalam pulau mereka tidak dapat pandai. Itu-
lah yang dilakukan A Ling dan Haikal. Mereka 
melakukan penero bosan pada medan-medan 
semantic antara bodoh-pintar, miskin-kaya, dan 
sengsara-makmur. Medan-medan semantic itu-
lah yang menjerat mereka. Supaya mereka pin-
tar maka mereka harus menerobos ke luar.
 Kebodohan adalah gambaran penduduk 
asli Belitong, yaitu orang pedalaman. Kebodoh-
an dan kemiskinan juga milik penduduk yang 
mendiami pantai di pulau Belitong. Mereka 
para nelayan yang menggantungkan nasibnya 
apada cuaca. Dalam LP kebodohan digambar-
kan sebagai berikut.

Kebodohan berbentuk seperti asap, uap air, 
kabut. Dan ia beracun. Ia berasal dari tem-
pat yang namanya tak pernah dikenal ma-
nusia. Jika ingin menemui kebodohan maka 
berangkatlah dari tempat di mana saja di 
planet biru ini… meluncurlah terus sampai 
ketinggian… arungi samudra bintang… lan-
git ke tujuh (LP, 2008:103--104). 

 Sebaliknya, para pegawa di PN Timah 
adalah para pendatang. Mereka para sarjana 
sehingga mereka pintar-pintar. Karena pintar 
maka mereka makmur. Berikut adalah gambar-
an pegawai PN Timah yang makmur itu.

PN melimpahi orang staf dengan pengha-
silan dan fasilitas kesehatan, pendidikan, 
promosi, transportasi, hiburan, dan logistic 
yang sangat diskriminatif disbanding kom-
pensasi yang diberikan kepada mereka 
yang bukan orang staf. Mereka, kaum bor-
juis ini, bersemayam di kawasan eksklusif 
yang disebut Gedong.(LP, 2008:42).

Gedong adalah land mark Belitong. Ia ter-
isolasi tembok tinggi berkeliling dengan 

satu akses keluar masuk seperti konsep cul 
de sac dalam konsep pemukiman modern. 
Arsitektur dan desain lanskapnya bergaya 
sangat colonial. (LP, 2008:42).

Setiap rumah memiliki empat bangunan 
terpisah yang disambungkan oleh selasar-
selasar panjang. Itulah rumah utama sang 
majikan, rumah bagi para pembantu, ga-
rasi, dan gudang-gudang. Selasar-selasar 
itu mengelilingi kolam kecil ysng ditumbuhi 
nympheaea caereulea atau the blue water 
lily yang sangat menawan… (LP, 2008:43).

 
Medan semantik yang menjerat para penduduk 
sebenarnya dibuat oleh mereka para pendatang 
yang secara structural membuat peraturan 
dan larangan. Sebaliknya, pada penduduk asli 
sangat longgar sehingga susah memperoleh 
kedudukan yang memadai. Kemiskinan yang 
menjerat masyarakat asli pulau Belitong diteri-
manya dengan arif. Pak Harfan dan sekolah 
yang didirikan moyangnya bertujuan untuk 
mengentaskan mereka dari kemis-kinan. Oleh 
karena itu, sekolah yang didirikan tidak berori-
entasi pada uang, biaya, dan apalagi keuntu-
ngan.

…Ia paham betul kemiskinan dan posisi 
kami yang rentan sehingga tak pernah 
membuat kebijakan apapun yang me-
ngandung implikasi biaya. Ia selalu mem-
besarkan hati kami…. Orang tua kami 
yang tak mampu memang sengaja mem-
beli sepatu dua nomor lebih besar agar 
dapat dipakai dalam dua tahun ajaran (LP, 
2008:83-84).
Kami adalah sepuluh umpan nasib dan 
kami seumpama kerang-kerang halus 
yang melekat erat satu sama lain dihan-
tam deburan ombak ilmu. Kami seperti 
anak-anak bebek. Tak terpisahkan dalam 
susuah dan senang. Induknya adalah Bu 
Mus (LP, 2008:85).

 Adalah usaha keluarga Pak Harfan dan 
Bu Mus yang berusaha mengentaskan mereka 
melalui pendidikan Muhammadiyah. Hasilnya, 
para pemuda yang tergabung dalam kelom-
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pok Laskar Pelangi mampu memenuhi harapan 
mereka. Sayangnya, yang mampu menerobos 
ke luar jeratan medan semantik hanya bebera-
pa tokoh saja.
 Dalam cara pandang Williams (1977), ke-
lompok yang mampu menerobos adalah me-
rekalah yang berorientasi pada kebudayaan 
bangkit. Sebaliknya, yang tidak mampu adalah 
residu atau endapan. Sementara itu, para 
pegawai PN adalah mereka yang berorientasi 
pada kebudayaan hegemoni. Untuk sampai 
pada puncak hegemoni ternyata diperlukan 
relasi-relasi sehingga mampu bangkit. Haikal 
adalah anak yang berorientasi pada ideologi 
tradisi, yaitu Muhammadiyah. Merekalah pen-
duduk asli yang tinggal di pedalaman pulau 
Belitong. Sementara Lintang adalah gambaran 
anak yang berorientasi pada ideologi yang di 
sandarkan pada mitos-mitos. Mereka menyan-
darkan hidupnya pada cuaca laut.
 Melalui mitos seperti burung pelintang pu-
lau yang menampakkan diri akan terjadi badai 
dan sebagainya. Kutipan berikut menggambar-
kan bahwa mitos tentang burung pelintang pu-
lau yang diyakini warga pesisir pulau. Burung 
pelintang pulau adalah symbol badai besar 
atau angin puting beliung.

Burung pelintang pulau amat asing…. 
hanya segelintir orang yang sedang berun-
tung saja pernah melihatnya langsung… 
terbang sangat kencang dan jauh tinggi 
melintang (melintasi) pulau demi pulau… 
Orang-orang melayu pesisir percaya bahwa 
jika burung ini singgah di kampong maka 
pertanda di laut sedang terjadi badai hebat 
atau angina putting beliung. Sering sekali 
kehadirannya membatalkan niat nelayan 
yang akan melaut (LP, 2008:183-184).

 Mitos tentang kesaktian seperti kekuatan 
melumpuhkan binatang dipercaya oleh ma-
syarakat Belitong. Gambaran ini tampak pada 
kutipan ketika Lintang diperjalanan berangkat 
sekolah pada suatu ketika terhalang buaya.

Dia melewatiku seperti aku tak ada dan 
dia melangkah tanpa ragu mendekati 
binatang buas itu. Dia menyentuhnya! 

Menepuk-nepuk lembut kulitnya sambil 
menggumamkan sesuatu. Ganjil sekali, 
buaya itu seperti takluk, mengibas-ngibas-
kan ekornya laksana seekor kijang yang 
ingin mengambil hati tuannya, lalu men-
dadak sontak, dengan sebuah lompatan 
dahsyat seperti terbang reptile zaman Cre-
taceous itu terjun ke rawa…(LP, 2008:89).

 Sementara di pedalaman seperti Mahar 
juga percaya pada tradisi mitos. Tradisi mitos 
cenderung feodalistis. Ciri-ciri feodalistis adalah 
kepemilikan tanah warisan secara turun temu-
run. Meskipun mereka sudah terdidik secara 
Muhammadiyah mereka masih banyak yang 
berorientasi pada feodalistik. Ketika mereka 
merantau, meskipun sudah kepenak hidup di 
rantau, mereka harus pulang ke kampong hala-
man. Inilah ciri feudalistik.
 Sebaliknya, masyarakat yang hidup di dae-
rah PN disebut masyarakat gedongan. Mereka 
berorientasi pada kapitalistik. Ciri-ciri mereka 
adalah mengumpulkan kekayaan sebanyak-
banyaknya, serba cepat, glamour, dan berpe-
nampilan positifistik. Umumnya mereka adalah 
masyarakat cerdas yang mengandalkan otak 
untuk  memperoleh   jabatan   dan   kekayaan. 
Haikal, Kucai, dan A Ling menyadari hal itu. 
Oleh karena itu mereka harus mampu mene-
robos. Caranya, mereka melakukan terobosan 
untuk ke luar dari kungkungan. Mereka harus 
menyesuaikan hidup seperti mereka di Jakarta. 
Dengan demikian, mereka dapat disimpulkan 
sebagai melakukan relasi ideologis. Meskipun 
mereka berpenampilan kapitalistik sebenarnya 
mereka feodalistik dan berpegang pada norma 
agama yang kuat, yaitu Muhammadiyah.
 Dapat disimpulkan bahwa peta ideologi 
teks LP sebagaimana penampang Williams 
adalah bahwa yang menempati area ideologi 
hegemoni adalah orang-orang staf PN. Se-
mentara itu, masyarakat asli dan para nelayan 
adalah masyarakat yang berorientasi pada ideo-
logi endapan atau residu. Kelompok perguruan 
Muhammadiyah yang diwakili Pak Harfan dan 
kelompok Laskar Pelangi adalah kelompok ma-
syarakat yang berorientasi pada ideologi bang-
kit. Ketiga wilayah ini bersifat dinamis sehingga 
memungkinkan terjadinya pergeseran. Flo mi-
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salnya, keluar dari kelompok gedongan untuk 
masuk dalam wilayah kebudayaan yang berori-
entasi pada ideologi bangkit.

Relasi Ideologis 
 Dari kajian oposisi biner dari struktur cerita 
diketahui bahwa penerobosan pada medan se-
mantis dimungkinkan manakala tokoh mampu 
melakukan relasi ideologis. Oleh karena itu, 
sebagai syarat penerobosan medan-medan se-
mantis, tokoh harus melakukan relasi dengan 
tokoh lain. Artinya, ideologi tokoh harus sa-
ling berelasi sehingga saling berterima. Dalam 
LP, para tokoh sebenarnyalah mereka sudah 
melakukan    relasi-relasi    ideologis.    Tokoh 
Haikal melakukan relasi dengan tokoh lain se-
perti   Lintang   yang   tradisional   dan  feodal. 
Haikal juga berhubungan dengan A Kiong dan 
A Ling yang memiliki orientasi ideologi pada 
Kong Hu Cu dan Hokian.

Chiong Si Ku atau sembahyang rebut 
diadakan setiap tahun. Sebuah acara 
semarak dimana seluruh warga Tiong-
hoa berkumpul. Tak jarang anaknya yang 
merantau pulang… Banyak hiburan lain 
ditempelkan pada ritual keagamaan ini, 
misalnya panjat pinang, komedi putar, 
orkes Melayu… ajang ini dapat disebut 
sebagai media tempat empat komponen 
utama kelompok subetnik di kampong 
kami: orang Tionghoa, orang Melayu, 
orang pulau bersarung, dan orang sa-
wang berkumpul (LP, 2008:259).

 
 Para tokoh Laskar Pelangi juga melakukan 
hubungan dengan orang gedongan, terutama 
Flo yang kapitalistis. Yang menjadi pertanyaan 
adalah apakah relasi ideologis dimungkinkan 
karena para tokoh menghadapi situasi yang 
sama? Ataukah jika tokoh menghadapi situ-
asi yang tidak sama, misalnya ada yang kaya 
dan ada yang miskin, apakah mereka mampu 
melakukan relasi ideologis? Apakah ada sarana 
lain untuk melakukan relasi sehingga mereka 
sebenarnya mengesampingkan situasi yang 
sama atau berbeda itu?
 Dalam teks, mitos digunakan sebagai me-
diasi antara ideologi Flo dengan ideologi Mahar. 

Mahar adalah representasi dari ideologi yang 
berorientasi pada nilai-nilai Muhammadiyah. 
Dia adalah murid Muhammadiyah sebagaima-
na Haikal. Sekolah menerima Flo apa adanya 
dan memberikan tempat untuk beraktivitas. Ini 
artinya, Muhammadiyah memberikan ruang ko-
song kapada ideologi lain untuk mengembang-
kan diri. Relasi ideologis dimungkinkan bukan 
karena tokoh mengalami situasi yang sama 
tetapi karena ada sarana yang memungkinkan 
melakukan relasi iseologis. Keadaan Flo dan A 
Ling tidak memiliki situasi yang sama dengan 
kelompok Laskar pelangi. Melalui mediasi rela-
si-relasi ideologis terjadi.
 Dalam teks juga diketahui bahwa A Ling, 
sebagai representasi ideologi yang berorien-
tasi pada nilai-nilai Tionghoa dan Kong Hu Cu 
menerima Haikal yang berorientasi Muham-
madiyah. Ruang-ruang kosong yang diberikan 
oleh ideologi inilah sebenarnya inti dari multi-
kulturalisme. Mereka bukan saja melakukan re-
lasi ideologis tetapi selangkah lebih maju, yaitu 
memberikan ruang kosong kepada ideologi 
yang berbeda.

Flo hengkang dari sekolah PN karena dido-
rong oleh kepribadiannya yang pembosan, 
cenderung anti kemapanan, tergila-gila 
dengan pemberontakan, dan keinginan-
nya menjadi anggota Laskar Pelangi… 
Aneh, di sekolah Muhammadiyah yang tak 
punya fasilitas apapun Flo sangat berse-
mangat… (LP, 2008:358--359). 

 Kutipan di atas menggambarkan betapa 
Muhammadiyah menerima apapun dan siapa-
pun tanpa memaksakan kehendak. Flo sangat 
semangat dan memasuki lingkungan pergu-
ruan Muhammadiyah didorong oleh keinginan 
pribadi.

Penutup
 Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa 
ideologi  LP  adalah  ideologi  kapitalisme yang 
menempatkan ideologi hegemonic. Sementara 
ideologi yang berorientasi pada Muhammadi-
yah masuk pada area ideologi bangkit. Ideologi 
feodalisme berada pada area ideologi endapan 
atau tradisi. 
 Melalui mitos, para tokoh melakukan 
penerobosan medan semantik dan mereka 
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kan ruang kosong kepada kultur lain yang ber-
beda.
 Implikasi lain adalah bahwa genetika teks 
berasal dari ideologi bangkit, yaitu ideologi 
yang berorientasi pada nilai-nilai Muhammadi-
yah.
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melakukan relasi-relasi ideologis. Implikasi dari 
ini adalah ditemukannya ruang-ruang kosong 
pada setiap ideologi ketika melakukan relasi-
relasi ideologis. Dengan demikian, multikultu-
ralisme semestinyalah di samping mengakui 
dan menghargai ada kultur lain, juga memberi-
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MENAPAK MASA KINI DAN MASA MENDATANG
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  (Depok, 2011)
Halaman : ix + 466

 Untuk sebagian orang, teks, naskah, dan kelisanan adalah masa lalu, meskipun kelisanan tetap 
eksis hingga saat ini. Kaitan dan relevansi teks, naskah, dan kelisanan dengan masa kini dan masa 
mendatang tampaknya terjawab dalam bunga rampai Teks, Naskah, dan Kelisanan, sebuah bunga 
rampai yang didedikasikan untuk Prof. Dr. Achadiati (dalam rangka memperingati genap 80 tahun 
usia beliau).
 Di tengah-tengah hingar-bingar modernisasi, liberalisasi, deideologisasi, dan pragmatisme yang 
melanda negeri ini, yang menghanyutkan sebagian dari kita pada anomali identitas, terasa kerin-
duan akan suatu identitas bangsa dalam percaturan global. Bagaimanapun, identitas bangsa hanya 
dapat ditelusuri dan digali pada akar tradisi dan akar budaya, yang di antaranya mewujudkan diri 
dalam bentuk teks, naskah, dan kelisanan.
 Selanjutnya, identitas bangsa terkait pula dengan nasionalisme yang akan kita bangun: nasio-
nalisme yang sentralistik ataukah nasionalisme yang multikultural yang mengakomodasi dan meng-
hargai pluralisme kultural? Tulisan Ninuk Kleden dalam buku ini, “Peranan Tradisi dalam Membangun 
Bangsa: Pelajaran dari Orang Gamkonora”, memperlihatkan bahwa intervensi pemerintah pusat 
dalam mengubah pola makanan pokok masyarakat Gamkonora dari sagu ke beras telah meluntur-
kan nilai kebersamaan yang turun-temurun melekat pada masyarakat Gamkonora saat mereka ma-
sih menjadikan sagu sebagai makanan pokok. Gubernur Maluku periode 2008-2013 yang menyadari 
“kekeliruan” kebijakan pangan yang mengabaikan lokalitas kultural pada akhirnya berupaya merevi-
talisasi dan mengembalikan sagu sebagai makanan pokok, karena sagu lebih mudah diproduksi dan 
sagu pun memiliki nilai kebersamaan sosial sehingga jika ada warga yang kekurangan warga yang 
berkecukupan wajib membantu dengan sagu yang dimilikinya.
 Dua tulisan lain-yakni “Menjaga Tradisi, Mengharap Rezeki: Upacara Petik Laut di Pantai Utara 
Jawa Timur” oleh Ayu Sutarto dan “Dewi Sri sebagai Mitos Kesuburan dan Realitanya dalam Ma-
syarakat Jawa” oleh Trisna Kumala Satya Dewi-memperlihatkan bahwa tradisi lisan dan mitos yang 
bersumber pada warisan leluhur masih tetap berlangsung pada masyarakat lokal. Ayu Sutarto me-
nyimpulkan bahwa meskipun para nelayan di pantai utara Jawa Timur beragama Islam, mereka ti-
dak meninggalkan warisan budaya leluhur berupa upacara adat petik laut; sementara Trisna Kumala 
Satya Dewi menyatakan bahwa mitos Dewi Sri hingga saat ini masih teraktualisasikan dalam kehidu-
pan keseharian masyarakat Jawa. Kesimpulan Ayu Sutarto dan Trisna Kumala Satya Dewi dapat di-
katakan sejalan dengan pendapat  Ninuk Kleden yang menyatakan bahwa dalam tradisi-tradisi lokal 
yang sering dianggap sebagai suatu masa lalu sebenarnya tersimpan potensi bangsa, yang memiliki 
kelebihan dan berguna untuk memajukan dan mengatasi persoalan bangsa. Ninuk mencontohkan 
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bagaimana Bapa Raja dan tua-tua adat Kui di Alor secara musyawarah mufakat mengatasi dan me-
nyelesaikan persoalan yang dihadapi.
 Sastra tradisional dan sastra modern pada hakikatnya merupakan dua hal yang berkesinambu-
ngan dan bertransformasi. Dalam kaitan inilah, Willem van der Mollen mencoba membahas sajak 
Goenawan Mohamad “Menjelang Pembakaran Sita”, yang berangkat dari mitos Sita yang terdapat 
dalam puisi Jawa Kuno. Sementara itu, Partini Sardjono Pradotokusumo mencoba melihat Kakawin 
Ramayana Jawa Kuno dari perspektif feminis.
 Kaitan antara kelisanan dan keberaksaraan dipaparkan dalam tulisan Sapardi Djoko Damono 
“Bunyi, Aksara, Gambar: Beberapa Catatan Awal”. Sapardi beranggapan bahwa meskipun tradisi 
lisan sudah berkembang jauh menjadi aksara dan berbagai jenis kesenian, tetap saja kita tidak 
bisa melepaskan diri darinya. Aksara, menurut Walter J. Ong, adalah hasil teknologi yang telah me-
ngubah bunyi menjadi residu visual. Dan, di masa kini dunia siber menyediakan ruang tak terbatas 
bagi proses intermedialitas, tempat berbagai media (lisan, tulis, gambar) bertemu untuk saling 
mendukung atau mengabaikan.
 Secara keseluruhan, buku Teks, Naskah, dan Kelisanan ini bermanfaat untuk memberikan pema-
haman tentang warisan budaya leluhur yang tersimpan dalam teks, naskah, dan tradisi lisan. Hanya 
sayang, di sana sini terjumpa beberapa salah cetak yang mengesankan kecerobohan sehingga 
dalam penulisan nama pun muncul dua versi (Tommy Christomy dan Tommy Christomi, Mu’jizah 
dan Muzijah).

        
        Suyono Suyatno
        Bidang Pengkajian Bahasa dan Sastra
        Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
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