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MENGENALI FIKSI 

 

A. Pengantar 

Di antara tiga genre sastra, prosa fiksi adalah yang 

paling populer. Lihat saja di berbagai toko buku, novel 

adalah yang paling banyak memenuhi rak-rak mereka. 

Baik di kategori sastra, new arrival, best seller, 

recommended, maupun kategori-kategori yang lain. Prosa 

fiksi seolah-olah menjadi bagian yang paling dekat dengan 

masyarakat.  

Kita sendiri pun, tanpa sadar sering sekali 

menggunakan „gaya‟ prosa fiksi ketika bertutur kata 

dengan lawan bicara. Curhat misalnya. Kita seakan-akan 

menempatkan diri kita sendiri sebagai tokoh utama. 

Masalah yang kita utarakan adalah konflik yang harus 

segera diakhiri.  

Konsepnya hampir sama dengan curhat, pun banyak 

novel-novel yang diangkat dari latar kehidupan penulis. 

Andrea Hirata dengan tetralogi “Laskar Pelangi”, yang 

dilanjut dengan dwilogi “Padang Bulan” menceritakan 
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kisah Ikal, yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Novel-

novel N.H. Dini yang begitu dekat dengan kehidupan 

pribadinya dalam setiap tokoh utama perempuan yang 

dikisahkan. Bedanya begitu sederhana. Mereka 

menuliskan dan membukukan pengalamannya, sedangkan 

kita hanya bertutur dengan lisan dan membiarkannya 

hilang tertiup angin.  

Secara sederhana, prosa diartikan oleh KBBI sebagai 

karangan bebas. Kita dibiarkan dengan bebas untuk 

mengarang sesuatu, itu merupakan prosa. Bahkan tulisan 

ini pun adalah bagian dari prosa.  

Dalam kesusastraan, puisi dan prosa dibedakan. Yang 

ditekankan dalam puisi biasanya adalah permainan bahasa 

yang indah, sedangkan dalam prosa adalah kisah menarik 

yang ada di dalamnya. Sebenarnya ini tidak terlalu benar, 

juga tidak terlalu salah. Sebab awalnya, puisi dan prosa 

tidak dibedakan. Semuanya menjadi suatu kesatuan yang 

utuh. 

Konon, Ramayana dan Mahabharata yang masing-

masing ditulis ulang oleh Resi Valmiki dan Resi Vyasa itu 

berupa sloka-sloka yang indah. Kabarnya jumlah sloka 

dalam Ramayana mencapai 24.000, sedangkan dalam 
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Mahabharata mencapai lebih dari 100.000 sloka. Pun sama 

halnya saat Homer ketika menuliskan “Iliad” dan 

“Odysey” masing-masingnya lebih dari 15.000 bait yang 

liris.  

Jika kita tak mengenal tulisan mereka, pasti sebagai 

seorang muslim kita tahu Alquran. Di dalamnya memuat 

bermacam-macam kisah, yang bahkan dimulai sebelum 

manusia pertama diciptakan sampai semua manusia 

dimatikan. Banyak sekali ketika kita membaca ayat-ayat 

dalam Alquran, diksinya begitu indah. Meski kita tidak 

tahu artinya, kita nyaman mendengar dan 

membacakannya. Nada, irama, jeda, tekanan, dll. Meski 

ditulis secara indah, namun memiliki kisah yang menarik. 

Kita mengenal itu adalah karya sastra, bukan sebagai puisi 

naratif ataupun prosa liris.   

 

B. Pengertian Prosa Fiksi 

Membicarakan tentang fiksi, kita sering terjebak pada 

maknanya yang dikaitkan dengan kebohongan. 

Sebenarnya, fiksi itu tidak selamanya bohong belaka. 

Menurut Abrams, fiksi itu karya naratif yang tidak 
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bersumber pada kebenaran sejarah. Kedua pengertian 

tersebut berbeda. Bohong itu memiliki pengertian yang 

berkonotasi negatif, sedangkan hal yang tidak bersumber 

pada kebenaran sejarah itu bersifat netral.  

Salah satu kegunaan fiksi adalah membangkitkan 

imaji, sehingga sering kita anggap sebagai karya yang 

imajinatif. Seperti yang disampaikan di awal, curhat 

adalah bagian dari prosa fiksi. Mungkin kita pernah 

menjadi pendengar curhat dari dua orang yang berbeda 

terhadap satu hal yang sama. Anggap saja ada dua orang 

kasmaran yang sama-sama teman sendiri, curhat tentang 

perasaannya masing-masing kepada kita tanpa mereka 

tahu.  

Berikut adalah sebuah ilustrasi yang sering dialami 

oleh kita misalnya. Ada sepasang sejoli. Sebut saja Mawar 

yang perempuan dan Kumbang kekasihnya. Hubungan 

mereka retak gara-gara Mawar begitu obsesif. Dia harus 

tahu apa yang sedang dikerjakan Kumbang. Meminta 

Kumbang untuk memberi tahu setiap aktivitasnya via 

whatsapp. Masalahnya sederhana, Kumbang selalu sibuk 

dengan tugas-tugas kuliah yang tak pernah berakhir.  

Sampai-sampai waktu untuk menghubungi Mawar banyak 
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yang tersita. Mawar yang obsesif mengaitkan dengan 

pemikiran-pemikiran negatif. Tentang kecurigaannya 

bahwa Kumbang punya simpanan atau pemikiran lainnya. 

Karena Kumbang memiliki banyak teman perempuan 

yang akrab. 

Mawar kemudian curhat pada Bulan, teman baiknya. 

Mawar menceritakannya berdasarkan sudut pandangnya. 

Tentang kecurigaannya. Prasangka-prasangka buruk 

Mawar dilimpahkan kepada Bulan. Cemburu, curiga, 

takut, harap-harap cemas, dan sebagainya. Sehingga 

Mawar lebih memilih memutuskan untuk berpisah dengan 

Kumbang. Di sisi lain, Kumbang yang tidak terima dengan 

hal tersebut bertutur cerita juga pada Bulan. Kesibukan 

menyelesaikan tugas kuliah membuat pikiran dan 

waktunya terkuras. 

Apakah keduanya memberikan kebohongan? Jelas 

tidak. Itu adalah kebenaran, dalam versinya masing-

masing. Namun hal tersebut bagian dari fiksi, sebab 

mampu membangkitkan imajinasi Bulan sebagai 

pendengar yang bijak. Atau mungkin membangkitkan 

imajinasi Anda sebagai pembaca. 
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Lantas apakah semua hal yang membangkitkan 

imajinasi termasuk ke dalam kategori fiksi? Kembali, ada 

ilustrasi untuk menjawabnya. Misalkan saja, pena berguna 

untuk menulis. Apakah semua yang berguna untuk 

menulis berkategori pena? Tentu saja bukan. Pun dengan 

fiksi. Mungkin saja pada suatu koran kita membaca 

kronologi kejadian bencana. Meski membangkitkan 

imajinasi kita sebagai pembaca, tentu saja berita termasuk 

ke kategori fakta, bukan fiksi. 

Kembali ke masalah curhat yang kita kategorikan 

fiksi. Tentu saja ketika seseorang curhat akan melebih-

lebihkan sesuatu. Benarkah suatu kejadian yang 

sebenarnya hanya ada dalam satu sudut pandang 

pembicara? Apakah ketika berbicara tidak melupakan 

sesuatu yang lain? Benarkah kebenaran semesta sesuai 

dengan pikirannya? Dan masih banyak pertanyaan lain 

yang sebenarnya bisa meragukan kisahnya. 

Apa yang diceritakan oleh seseorang, biasanya 

bersifat rekaan sesuai dengan apa yang diingat. Mereka 

hanya mereka-reka yang menurutnya benar. Namun yang 

terpenting ketika kita mendengar curhat, kita tak usah 

terlalu kritis menanyakan kebenaran yang terjadi. Sebab 
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yang diinginkan pembicara adalah adanya seorang 

pendengar setia yang tanpa sedikit pun menjeda 

ucapannya. Dengarkan saja, meski dalam hati menolak. 

 

C. Cerita dalam Prosa Fiksi 

Yang paling esensial dalam prosa fiksi adalah cerita. 

Sama seperti kita meminta rekomendasi film atau novel ke 

teman. Yang akan kita tanya adalah, “Ceritanya bagus 

gak?” Jika bagus kita akan tertarik untuk menontonnya. 

Sayangnya, bagus adalah kata sifat yang sangat subjektif. 

Belum tentu menurut orang lain bagus, bagus juga buat 

kita.  

Cerita dalam prosa fiksi lebih kompleks daripada 

rangkaian peristiwa yang terjadi berkesinambungan. 

Untuk membedakan keduanya, dicontohkan sebuah 

peristiwa dan cerita. Berikut ini, peristiwa kebakaran yang 

diambil dari news.detik.com. 

Peristiwa Cerita 

Bandung - Momen 

perayaan Imlek di Kota 

Bandung diwarnai 

kebakaran. Si jago merah 

Api berkobar. Perlahan 

tubuhku diserang hawa panas 

yang amat sangat. 

Reruntuhan atap yang 
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berkobar di dekat Vihara 

di Jalan Kelenteng, Kota 

Bandung. 

"Iya betul ada 

kebakaran di Jalan 

Kelenteng," ucap Kabid 

Pemadaman Dinas 

Pemadam Kebakaran Kota 

Bandung A Kurnia saat 

dikonfirmasi detikcom, 

Selasa (5/2/2019).  

Kurnia mengatakan 

laporan kebakaran tersebut 

diterima dinas Damkar 

sekitar pukul 10.41 WIB. 

Belum diketahui apakah 

yang terbakar merupakan 

vihara atau bukan. Jalan 

Kelenteng sendiri identik 

dengan sejumlah vihara.  

"Belum tahu. Tapi 

yang pasti di Jalan 

Kelenteng kemungkinan 

dekat dengan Vihara," kata 

Kurnia.  

Saat ini petugas sudah 

dikerahkan untuk 

meluncur ke lokasi 

kejadian. Sejumlah unit 

mobil pemadam kebakaran 

dikerahkan.  

"Kita sudah meluncur. 

Yang terdekat wilayah 

UPT (Damkar) Barat juga 

terbakar hampir saja 

mengenai tubuhku.  

“Tolong!!!” 

Aku menjerit sekuat 

tenaga. Berharap orang di 

luar mendengarkanku. Aku 

tahu mereka berusaha 

memadamkan Si Jago 

Merah. Gemuruh teriakan 

dan isakan mereka masuk 

melalui celah-celah api 

menuju gendang telingaku. 

Mengapa Tuhan 

menakdirkan kebakaran 

ketika aku hendak 

beribadah? Apakah aku 

masih belum khidmat 

sehingga diberi cobaan ini? 

Pikiranku kacau. Semua 

pemikiran negatif menyerang 

alam bawah sadarku.  

Harum hio kini berubah 

menjadi bau kayu yang 

terbakar. Sesak rasanya. Aku 

terbatuk. Kepalaku pening. 

Pusing. Sepertinya sebentar 

lagi aku tak akan sadarkan 

diri.  
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sudah ke lokasi," tuturnya. 

 

 

Yang pertama, menceritakan peristiwa tentang 

kebakaran di Bandung. Lokasinya dekat dengan vihara 

saat menjelang perayaan imlek. Yang kedua merupakan 

cerita dalam prosa fiksi. Jika cerita dalam prosa fiksi 

hanya sebatas peristiwa, yang ada hanyalah tuturan 

sebagaimana berita di koran-koran. Namun dengan adanya 

kisah seseorang (tokoh) yang berada dalam peristiwa 

tersebut, menjadikan cerita lebih mengalir dan menarik.  

Memang benar, ketika ditelusuri lebih jauh, ternyata 

kebakaran tersebut berada di tempat ibadah, tetapi tidak 

ada korban jiwa. Lantas apakah cerita dalam prosa fiksi 

langsung terkategori menjadi membohongi pembaca? Dan 

tidak baik buat pembaca? 

Kisahan dalam prosa fiksi tentu saja imajinatif. 

Merangsang imajinasi pembaca. Tapi tidak bisa semata-

mata kita sebut bohong dan tidak baik. Justru karena kisah 

seorang yang terjebak ketika terjadi kebakaran tersebut, 

membuat pembaca mampu berempati. Prosa fiksi ini pula 

yang membuat kita bisa merasakan bagaimana jika 
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ternyata kitalah yang berada posisi tersebut? Bagaimana 

jika keluarga kita yang berada dalam bangunan yang 

terbakar? 

Prosa fiksi meskipun tidak sesuai dengan kenyataan, 

tapi membuat jiwa humanis pembaca menjadi lebih 

terasah. Inilah yang kemudian kita maksudkan dengan 

fungsi sastra sebagai didikan. Salah satu fungsi sastra yang 

disampaikan oleh Horatie jauh-jauh hari berabad-abad 

sebelum masehi. 

 

D. Kegunaan dan Manfaat Prosa Fiksi 

Nikmatilah cerita dalam sebuah novel. Itu artinya kita 

sudah mampu mengapresiasi prosa fiksi. Selain sebagai 

fungsi didikan, prosa fiksi juga berfungsi sebagai sarana 

rekreasi (dulce et utile). Ketika kita mampu menikmati 

cerita, itu adalah bagian dari hiburan.  

Hiburan tidak harus selalu mengundang gelak tawa. 

Membuat orang-orang tertawa itu mudah. Coba kita pilih 

satu orang untuk dirundung (di-bully) bersama. Tentu kita 

yang berada di pihak superior, akan tertawa karenanya. 

Bisa juga kita beberkan aib-aib masa lalunya. Orang yang 



Gerbang Fiksi – 11 
 

mendengar, pasti terhibur dan tertawa. Tetapi orang yang 

jadi objek akan merasa kesakitan atau malu seumur hidup. 

Hal ini menghibur bagi sebagian orang. Tapi tak memiliki 

nilai edukasi di dalamnya. Hal ini yang terjadi di acara 

hiburan televisi kita akhir-akhir ini.  

Berbeda dengan prosa fiksi, hiburan yang disajikan 

hampir sekali tidak membuat pembaca tertawa terbahak-

bahak. Sisi hiburan yang ditawarkan dalam prosa adalah 

cerita yang menarik, kisah yang unik, yang baru pertama 

kali diketahui, sehingga terkadang membuat pembaca 

masuk ke dalam cerita. Perasaan pembaca yang bercampur 

baur terbawa suasana. Masih terngiang-ngiang jelas dan 

susah move on (lepas) dengannya. Atau menjadi sebuah 

kesenangan tersendiri ketika menceritakannya kepada 

orang lain. Itu adalah contoh-contoh hiburan yang 

ditawarkan dalam prosa. Hiburan yang menyenangkan, 

ketika televisi kita hanya dibumbui dengan gosip tak jelas, 

acara humor tak lucu, gimmick para entertainer, atau 

bahkan acara musik yang dijejali dengan komentar hingga 

berjam-jam lamanya, prosa fiksi menawarkan hiburan 

yang begitu mendidik. 
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Ketika kita penasaran dengan kelanjutan cerita, di 

situlah indahnya. Ketika kita menebak ending, dan 

ternyata salah itu juga bagian menyenangkan. Kita senang 

ditipu oleh cerita. Dan ini fungsi hiburan yang kita cari 

dalam dunia prosa fiksi. 

Kembali, ditekankan bahwasanya ceritalah yang 

paling utama dalam prosa fiksi. Namun cerita ini akan 

menjadi hampa ketika tidak disampaikan dengan gaya 

bahasa yang menarik. Gaya bahasa bukan semata-mata 

majas yang sering diajarkan di sekolahan. Gaya bahasa 

adalah penggunaan setiap diksi yang digunakan penulis 

dalam pengisahannya. Bagian cerita adalah apa yang akan 

dikenang orang setelah membaca novel, sedangkan gaya 

bahasa adalah yang membuat pembaca menikmati bacaan.  

Gaya bahasa akan menentukan nasib novel, apakah 

pembaca akan melanjutkan ataukah menghentikan 

bacaannya. Gaya bahasa yang monoton membuat pembaca 

tidak nyaman. Mungkin kita pernah (atau hampir sering) 

membaca buku nonfiksi yang tidak terselesaikan. Itu 

bukan karena muatannya tidak menarik, bukan karena 

tidak bermanfaat buat kita. Alasan utamanya adalah 

karena gaya bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan 
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pembaca. Pun sama halnya dengan novel teenlit yang 

banyak digemari para remaja. Alasan utamanya selain 

karena ceritanya yang menarik, juga karena gaya bahasa 

yang digunakan dekat dengan pembaca. 

Selain sebagai hiburan, prosa fiksi juga memiliki 

fungsi yang lain. Sebagai sarana edukasi bagi 

pengapresiasi. Tujuan utama dalam pembelajaran sastra di 

sekolah adalah untuk memperhalus budi pekerti. Siswa 

akan tahu mana yang benar dan salah melalui prosa fiksi. 

Contohnya ketika pembelajaran fabel di kelas. Kancil 

yang sombong pada saat lomba lari dikalahkan oleh seekor 

kura-kura yang berjalan lamban. Dari kisah tersebut, kita 

akan belajar bahwasanya merendahkan makhluk lain 

adalah hal yang tidak baik.  

Contoh lain adalah Malin Kundang. Dari kisah 

tersebut kita diajarkan untuk tidak durhaka pada ibu. Dan 

selalu, semua cerita yang kita dapati pasti menyimpan 

makna di dalamnya. Pasti ada amanat tersembunyi, meski 

tidak secara gamblang dijelaskan dalam dialog atau narasi. 
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Lantas kemudian, kadang ada yang bertanya perihal 

fungsi sastra ini. Mana yang lebih penting fungsi edukasi 

ataukah rekreasi? 

Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Sebab semua 

orang memiliki persepsi yang berbeda dalam sastra. Sastra 

yang bersifat bebas tidak bisa semata-mata mematok 

bahwasanya salah satunya lebih bagus atau keduanya 

harus seimbang.  

Kita akan mengenal paham “seni untuk hidup” (The 

Art for Live) atau “seni untuk seni” (The Art for Art). 

Ketika seorang seniman memahami bahwasanya seni 

adalah untuk kehidupan, maka penulisnya pun akan 

mendekatkan pesan moral ke dalam tulisannya. Salah satu 

kegunaan sastra adalah sebagai kontrol sosial. 

Permasalahan masyarakat yang diangkat dalam suatu 

prosa, dicarikan opsi pemecahannya melalui karya 

misalnya.  

Sastra adalah media penyampaian sedangkan apa 

yang ingin disampaikan adalah intinya. Buat apa 

masyarakat terbuai oleh sastra jika kehidupannya masih 

nelangsa. Mengutip yang disampaikan Freire, bahwasanya 

rakyat tidak hanya dijadikan objek dalam karya sastra 
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melainkan menjadi subjek itu sendiri. Kesusastraan tidak 

lagi berbicara tentang dan untuk rakyat, tetapi juga 

berbicara dengan mereka. Salah satu pertanyaan wajar 

yang diajukan adalah, “Buat apa bersastra jika tidak 

mengubah apa-apa?” 

Hal yang tampak jelas penulis yang menganut paham 

ini adalah mereka yang beraliran agamais ketika berprosa. 

Habiburahman El Shirazy kalau harus disebutkan contoh 

penulisnya. Karena penulis menganggap sastra adalah 

media dakwah, maka setiap tulisannya pun selalu 

menunjukkan kebaikan yang patut ditiru oleh pembaca. 

Fahri dalam “Ayat-Ayat Cinta” adalah tokoh ideal serba 

bisa, bahkan nonmuslim pun mencintai Fahri sehingga rela 

melepaskan agama demi Fahri. Pembaca akan menjadikan 

Fahri sebagai tokoh panutan yang perlu diikuti.  

Kekurangan dari penulis berpaham ini adalah 

terkadang pesan yang ingin disampaikan secara gamblang 

melalui narasi atau dialog tokoh. Padahal, seseorang 

ketika membaca sastra bukan sedang ingin digurui. Kalau 

pembaca sedang ingin mencari amanat, yang akan 

dilakukannya adalah mengikuti kajian agama atau mencari 

buku nonfiksi. Bukan membaca sastra.  
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Prosa yang seperti ini akan menunjukkan jelas hitam 

dan putih. Padahal kehidupan sebenarnya tidak seperti itu. 

Abu-abu. Dalam kehidupan nyata, berapa banyak para 

pencuri yang tidak diketahui. Tahu-tahu sandal di masjid 

hilang saja. Berapa banyak para koruptor yang tidak 

ditangkap oleh KPK? Sangat berbeda dengan prosa yang 

mereka ciptakan. Lebih banyak orang baik mendapat 

kebahagiaan dan orang jahat akan mendapat balasannya. 

Pemikiran yang lain adalah yang bersumber pada seni 

untuk seni. Hal ini membuat penulis lebih mengedepankan 

fungsi rekreasi. Pertanyaan mendasar adalah, “Mengapa 

sastra yang membebaskan harus terbebani dengan 

amanat?”  

Menulislah dengan tanpa harus memikirkan orang 

lain. Karena itu, sastra yang beraliran ini sering tidak 

memiliki amanat sama sekali. Hanya sebagai sarana 

pelepasan keinginan penulis untuk menuliskan sesuatu.  

Penulis ini biasanya mereka yang berpaham liberalis. 

Mencoba membebaskan apa itu sastra. Karya mereka 

banyak yang biasa saja sebenarnya, tapi karena metode 

eksperimentasi dalam karya yang dibuatnya, itu yang 

membuat nama dan karyanya melambung tinggi. 
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 Sebut saja Djenar Maesa Ayu dengan kumpulan 

cerpen “Jangan Main-Main (dengan Kelaminmu)” sebagai 

sastra yang mengudarakan istilah sastra wangi. Sastra 

wangi hampir selalu mengekspose tubuh wanita dan seks 

sebagai komoditi utama penulisannya. Sastra wangi ini 

masih menjadi kontroversi sampai sekarang. Bagi 

sebagian pihak, keberanian penulis wanita menulis dengan 

tema tersebut mendobrak tabu yang ada di masyarakat. 

Kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan mengenai seks 

(seperti penelusuran Moammar Emka dalam “Jakarta 

Undercover”) adalah hal yang terjadi tetapi ditutup-tutupi 

karena nilai moral.  

Di pihak lain, dianggap sebagai karya yang tidak 

layak baca. Sebab tidak ada nilai edukasinya. Bahkan 

Taufik Ismail menyindir para perempuan penulis sastra 

wangi. Penulis-penulis perempuan, usia muda, berlomba 

mencabul-cabulkan karya, asyik menggarap wilayah 

selangkang dan sekitarnya dalam Gerakan Syahwat 

Merdeka.  

Mungkin sama halnya dengan para pemain film 

Hollywood. Mereka berani mengumbar tubuhnya dalam 

adegan film. Ini tak bisa lepas dari paham seni untuk seni. 
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Para aktor dan aktris akan dengan totalitas dan loyalitas 

demi sebuah seni. Jika berpandangan seni untuk hidup, 

setidaknya mereka akan kembali berpikir ulang 

bahwasanya apapun yang dikerjakan (termasuk 

berkesenian) akan dipertanggungjawabkan kelak. 

 

E. Rangkuman 

F. Evaluasi 
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MENIKMATI FIKSI 

 

A. Pengantar 

Cara yang paling mudah dan paling penting dalam 

mengapresiasi prosa fiksi adalah dengan membacanya 

secara langsung sampai selesai. Hal ini yang membuat 

sebagian besar dari kita malas melakukannya. Kita 

terjebak dengan paradigma yang menyatakan bahwasanya 

membaca adalah hal yang menjemukan. Pekerjaan yang 

membosankan. Dan perilaku yang membuat kita 

mengantuk karenanya.  

Pandangan ini pula yang menjadikan minat baca kita 

rendah. Penelitian yang dilakukan Central Connecticut 

State University pada tahun 2016 mengenai “Most 

Literate Nations in The World" menyatakan bahwa 

Indonesia menempati urutan ke-60 dari total 61 

negara yang diteliti. 

Entah benar atau salah sebab kita tidak tahu pasti 

bagaimana cara penilaiannya. Namun yang pasti silakan 

introspeksi diri. Selama berkuliah (atau bersekolah) 

sampai sekarang, berapa jumlah buku yang kita baca 
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tuntas sampai akhir? Novel apa yang terakhir kita baca? 

Jika kita lupa, berarti memang minat baca kita rendah. 

 

B. Contoh Prosa Fiksi 

Minat baca yang rendah menjadi kendala ketika kita 

akan mengapresiasi karya sastra. Pembelajaran di sekolah 

yang selalu mementingkan hafalan dan logika, 

mengalahkan tujuan utama pembelajaran sastra untuk 

“memperhalus budi pekerti”. Yang diajarkan di sekolahan 

lebih sering meminta siswa untuk menghafal nama-nama 

sastrawan dan judul karyanya. Mengenai pembacaan 

sastra, hal tersebut dijadikan nomor sekian. 

Pun sama halnya ketika pembelajaran prosa fiksi. 

Yang dibaca dan dibahas di kelas bukan lagi karya 

sastranya, melainkan sinopsis. Tentu saja sinopsis dan 

novel jauh berbeda. Sinopsis hanya menunjukkan plot 

utama, sedangkan novel merupakan gambaran kehidupan. 

Keindahan novel mustahil diramu dalam bentuk sinopsis. 

Gaya bahasa penulis novel jauh lebih lihai daripada 

penulis sinopsis.  
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Hal ini disebabkan oleh minat baca yang rendah. 

Mungkin bisa ditanyakan kepada gurunya sendiri yang 

mengajar, “Apakah sudah membaca novel yang 

diajarkannya?” Kalau belum, bisa jadi ini adalah bagian 

dari malapraktik pendidikan. 

Anak-anak sekolah hafal di luar kepala siapa saja 

sastrawan Indonesia. Hafal juga judul karyanya. Tahu 

gambaran besar ceritanya. Namun ketika diminta 

menjelaskan di mana letak keseruan novel tersebut, 

mereka cuma geleng-geleng kepala. 

Untuk zaman sekarang, mungkin pembelajaran sastra 

akan dibantu dengan film. Sebab, banyak pula novel 

kanon sastra yang diangkat menjadi film. Namun hal 

tersebut sebenarnya tidak banyak membantu. Novel dan 

film adalah dua media yang berbeda. Novel berdasarkan 

pemikiran pribadi, sedangkan film pemikiran kolektif dari 

mulai produser, sutradara, asisten sutradara, penulis novel, 

penulis skrip naskah dan yang lain yang terlibat di 

dalamnya. Novel dan film adalah jenis kesenian berbeda. 

Film yang diangkat dari novel diistilahkan dengan 

ekranisasi. 
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Pemutaran film ke dalam kelas sangat memungkinkan 

karena guru dan siswa malas membaca. Mereka 

beranggapan bahwa membaca adalah beban. Padahal 

sebenarnya membaca prosa fiksi adalah hiburan. Ketika 

kita pusing dengan beban hidup yang terus menghimpit, 

saat perasaan dan harapan malah digantungkan seseorang, 

sudah jengah mendengar lagu-lagu picisan yang diputar 

berulang-ulang, sandiwara televisi yang tidak lucu sama 

sekali, di sanalah membaca novel dapat menghilangkan 

sejenak kepenatan hidup. 

Berikut ini dilampirkan sebuah prosa fiksi untuk 

dibaca sebelum kepada pemaparan selanjutnya. 

Harapannya adalah setelah membaca cerpen ini, pembaca 

bisa meneruskan pembacaan-pembacaan prosa fiksinya ke 

novel dan seterusnya. Membaca adalah proses 

berkelanjutan. Jangan sampai setelah membaca merasa 

puas. Masih banyak novel dan karya sastra lain yang 

menunggu kita baca. 
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Bayang Golek 

Mukodas Sinatrya 

Aku bukanlah seorang nabi yang diwarisi wahyu melalui 

mimpi. Tetapi jika bunga tidur yang serupa mampir selama tiga 

malam berurutan, pasti ada sesuatu yang menjadi latar 

belakangnya. Seolah-olah aku menjadi manusia terpilih di 

antara banyak kandidat. Diamanahi tugas untuk menyelesaikan 

perihal yang masih menggantung. 

Mimpi-mimpi itu selalu berakhir dengan pertanyaan 

“siapa aku?” oleh sesosok wayang golek yang tak kukenal. 

Malam pertama dia mendatangiku dengan berjalan perlahan 

tanpa digerakkan seseorang. Kepalanya patah-patah mengikuti 

gerak tangannya yang berayun. Tepat di depan mukaku, 

matanya yang melotot bertanya berulang-ulang, “Siapa aku?” 

Mimpi selanjutnya membuat aku berada di lautan 

penonton yang duduk di tengah pagelaran wayang golek. Si 

Cepot yang berwajah merah dengan satu gigi seri berada di 

panggung. Tabiatnya yang membikin kelakar membuat kami 

tertawa terbahak-bahak. Anehnya, di sampingku ada suara tawa 

yang ganjil. Saat kutengok ke arahnya, Si Wayang yang muncul 

di mimpi pertama berbisik di telingaku beberapa kali, “Siapa 

aku?” 

Yang terakhir masih kuingat jelas betapa sulitnya 

terbangun dari tidur. Aku tidak tahu bagaimana cerita awalnya, 

sebab aku tak pernah mengingat tempat saat mimpi bermula. 

Entah dengan alasan apa aku membuka resleting tas kuliahku. 

Di dalamnya tak ada apa-apa, kecuali sesosok wayang yang 

misterius. Dia bertanya, “Siapa aku?”  

Aku yakin ini adalah mimpi. Aku telah mewanti-wanti 

dari pengalaman sebelumnya. Karena itu, kukatakan dengan 

tegas, “Ini mimpi!” Aku terbangun seketika. Kulihat ke sekitar 

kamar. Saat aku hendak bangun kemudian menyingkap selimut, 

kulihat setengah badanku telah hilang. Perut dan kedua kakiku 

telah berganti dengan kayu seperti pegangan sapu. Ketika aku 

tengah frustrasi dengan wujud baru itu, sesosok wayang 
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misterius kembali datang melalui pintu kamar. Dengan suara 

lantang dia berkata, “Siapa aku?” 

Aku terbangun dari fase mimpi dalam mimpi. Napasku 

terengah-engah. Waktu menunjukkan masih jam dua pagi. Aku 

masih mengantuk dan ingin kembali melanjutkan tidur. Kubaca 

doa-doa yang pernah bapak ajarkan. Udara yang dingin 

membuatku ingin mengenakan selimut lebih tebal. Baru saja 

kukatupkan kedua mataku, aku mendengar suara entah dari 

mana. Ada dua orang yang bercakap-cakap tak jelas. 

Kubukakan netraku, kemudian mereka diam.  Aku tak mengerti, 

bagaimana mungkin ada orang yang berbicara padahal aku tidur 

sendirian.  

Suara itu kembali menggema di gendang telinga. 

Kubiarkan saja, pura-pura tak ada. Semakin lama suara itu 

semakin nyaring. Kubuka kelopak mata, berusaha 

menghentikannya. Tetapi ternyata aku tak berdaya. Aku tak bisa 

bergerak sedikit pun. Bahkan mulutku tak bisa bersuara. Aku 

ingin berteriak minta tolong, tapi sia-sia. Dadaku sesak, sulit 

bernapas. Aku panik. Syukurlah, perlahan-lahan tubuhku 

kembali normal. Aku tak tahu kenapa. Yang kurasakan adalah 

mimpi itu telah hadir sebelum aku benar-benar tertidur. 

*** 

Ini kali pertama aku berhadapan dengan wayang 

misterius tersebut. Ini benar-benar terjadi, bukan mimpi. 

Bahkan kenyataan bisa menjadi lebih aneh daripada khayalanku 

sendiri. Aku mendapatkannya dari peti gudang yang telah 

tersimpan bertahun-tahun. Bercampur dengan benda-benda tak 

berguna yang enggan bapak buang. 

Sebelumnya aku bertanya tentang aki kepada bapak. 

Tentu saja aku tak pernah menyinggung tentang mimpi anehku, 

tidak akan berguna. Aku hanya bertanya mengenai peninggalan 

aki. Kemudian bapak bercerita banyak. Bapak akan selalu 

membuka ceritanya dengan ucapan, “Aki itu dalang terkenal 

pada masanya.” Atau dengan kalimat yang mirip tanpa 

mengubah konteks. 

“Waktu aki meninggal, anak-anak sama istri-istrinya 

sibuk nunjuk siapa yang harus pergi beli kain kafan. Pasar itu 
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jauh, mobil sama motor belum ada. Kendaraan cuma delman, 

itu juga belum banyak. Yang pergi harus jalan kaki, jadi aja 

semuanya saling lempar. Nah, gak disangka Pak Sobari datang 

bawa kain kafan. Kami sekeluarga kaget. Pas ditanya siapa 

yang pesen, Pak Sobari Jawab, „Ki Dalang Kusuma, empat 

puluh hari yang lalu.‟”  

“Itu mah udah sering Bapak ceritain.” 

“Nah, dari sekian banyak anaknya, gak ada satupun yang 

mau nerusin padepokan Giri Sanjaya. Alat-alatnya hilang satu 

per satu. Diambil, gak tahu sama siapa. Mungkin dijual, tapi 

bapak yakin uangnya gak akan berkah.” Bapak terlihat kesal, 

lalu dia melanjutkan ceritanya. 

“Waktu bapak melihat padepokannya, alat-alatnya 

tinggal sedikit. Wayang-wayangnya yang menumpuk juga 

tinggal beberapa. Tokoh-tokoh terkenal sudah dibawa pergi, 

gak balik lagi. Mungkin mereka gak mau langsung ngambil 

semua, takut ketahuan. Bapak coba bagi rata buat sodara-

sodara. Bapak cuma kebagian satu wayang, cempala, sama 

minyak buluh perindu.” 

“Bapak punya wayang golek?” 

“Punya, tapi gak tahu siapa. Bapak simpen di gudang. 

Bapak ambil kuncinya dulu, ya.” 

Benar saja setelah membuka peti yang dimaksud, wayang 

“siapa aku?” yang ada di dalamnya. Mengagetkan seisi 

kepalaku. 

*** 

Awalnya kukira mendapatkan nama Si Wayang Amnesia 

ini adalah hal yang mudah. Tinggal menelusuri di situs pencari. 

Namun kenyataan yang dihadapi tidak semudah membalikkan 

telapak tangan. Gambar-gambar beredar memenuhi layar 

komputer. Kuperbesar satu per satu, kuteliti dengan tekun. 

Kubandingkan dengan wayang yang kupegang, ternyata tak ada 

satupun yang sama. Sampai-sampai aku dibuat skeptis berupaya 

di dunia maya. Yang harus dilakukan adalah bertanya kepada 

seseorang mengenainya. 

Percuma jika bertanya pada bapak. Yang dia tahu adalah 

hal-hal mistis tentang aki. Aki yang punya karisma, sehingga 
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kawin-cerai dengan istri cantik yang usianya terpaut 2-3 kali 

umur di bawahnya. Aki yang mendapatkan batu akik di dalam 

buku bambu. Aki yang memiliki jin pelindung. Aki yang bisa 

tahu hari kematiannya. Seolah-olah yang diwariskan oleh aki 

adalah hal mistis, bukan kisahan wayang yang dia ceritakan. 

Aku perlu bertanya kepada Fajrin, kawanku yang 

menyukai cerita wayang. Kami sering bertukar cerita tentang 

apapun. Katanya saat dia masih kanak-kanak, tontonan 

favoritnya adalah acara wayang golek di televisi nasional. 

Waktu kudatangi rumahnya, dia tengah khidmat menonton film 

SpongeBob Squarepants. Fajrin tak bosan meski episode 

tersebut terus-menerus diputar. 

“Jrin,” kukeluarkan golek yang kubawa dari rumah. Dia 

langsung mengambilnya dari tanganku. Tertawa bahagia entah 

dengan alasan apa. Dia memegang kayu penyangga tubuh golek 

dengan tangan kirinya. Tangan kanannya menggerakkan kayu 

yang menempel pada telapak tangan golek. Fazrin berlaga 

seperti seorang dalang. Dia asyik sendiri layaknya anak TK 

yang diberi mainan baru. 

“Kamu tahu gak siapa namanya?” 

“Heh, Dang. Kamu tahu tokoh wayang itu ada berapa? 

Ratusan, atau mungkin ribuan. Sekarang ya, hitung aja tokoh 

Mahabarata ada berapa. Kurawa saja seratus bersaudara. Belum 

yang lain. Ditambah sama cerita Ramayana. Terus sama tokoh-

tokoh yang gak ada di cerita India. Sekarang kamu bawa satu 

wayang, terus nanya ini siapa? Mending bawa lagi aja, gih!” 

Fajrin meletakkan wayang dengan tanpa semangat. 

Memberikannya kembali padaku. Dia meraih remote televisi, 

menekan tombol untuk membesarkan suara. 

“Maaf, Jrin.” Aku tak tahu pertanyaan tersebut dapat 

mengubah mood-nya. Kami lantas bercerita banyak mengenai 

wayang golek. Percakapan yang paling kuingat dengannya 

adalah mengenai terkaannya pada wayang yang kubawa. 

“Kalau dilihat dari wajahnya, mirip sama Bima. Tapi ya, 

semua wayang juga mirip sih. Kalau Bima kan punya kuku 

andalan, mungkin ini anaknya. Tapi kalau Gatotkaca punya 

sayap, dia kan bisa terbang. Bisa jadi sih ini tokoh dari kurawa. 
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Duryudana atau Dursasana. Eh bukan, bukan. Kalau mereka 

digambarin di golek, mereka punya taring. Ini enggak. Gak 

tahu, ah. Ini Karna bukan, ya? Iya, Karna. Karna!” Fajrin 

tampak yakin dengan jawabannya. 

Aku ingin segera mengecek kebenarannya. Sebenarnya 

tinggal masuk ke situs pencari kemudian memasukkan kata 

“Karna”, lalu mengklik penelusuran gambar. Tapi aku enggan 

melakukannya di depan Fajrin. Tak enak. Kulakukan setelah 

tiba di rumah. Setelah memeriksa kembali, aku benar-benar 

terkejut. Tokoh Karna yang dia katakan, jauh berbeda dengan 

wajah wayang yang kupunya. 

*** 

Aku menyaksikan semua kejadian yang tampak nyata. 

Perang saudara akan segera pecah antara Pandawa dan Kurawa. 

Sang Raja yang kemudian dipanggil Raja Duryudana berdiri 

dengan semua tokoh yang berada di pihaknya. Mereka sedang 

membuat siasat perang. Di antara yang berderet itu salah 

satunya kukenal dengan jelas. Dia adalah tokoh yang 

sebelumnya pernah mengusik tidurku. Diskusi mereka berhenti 

saat sesosok wayang datang. Dialah Yudhistira, putra Pandu 

memasuki istana Hastinapura. 

Bagi mereka, perang bukan semata-mata menumpahkan 

amarah. Melainkan untuk menentukan kebijaksanaan. Pandawa 

tidak butuh harta kerajaan, mereka telah melepaskan hasrat 

memiliki harta benda. Yang diinginkan Pandawa adalah 

kebijaksanaan Duryudana untuk melepaskan sesuatu yang 

bukan haknya. Yudhistria bertarung untuk memperjuangkan 

kebenaran atas perintah Kresna, demi darma dan atman, serta 

untuk mendapatkan moksa yang sempurna. Begitu pun dengan 

Kurawa. Dia bukan tidak rela melepaskan kerajaan Hastina 

kepada Pandawa, mereka hanya merasa lebih berhak. Pandawa 

lima bukanlah anak kandung Pandu, pamannya.  

Pertarungan adalah bagian dari harga diri, bukan melulu 

untuk membunuh musuh. Bahkan ketika dua orang prajurit 

berhadapan satu sama lain. Ketika salah satu di antara mereka 

melepaskan anak panah, maka prajurit yang ditembak tersebut 

memiliki hak untuk menyerang balik. Dengan hukum tak 
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tertulis, bahwa lawannya tak boleh bergerak sama sekali. Dia 

harus berani membuka mata meski risiko yang dihadapinya 

adalah kematian.  

Pihak musuh hanya boleh diserang saat di medan perang. 

Terlepas dari itu, mereka adalah saudara. Sebelum pertarungan 

dimulai, Yudhistira meminta restu dari guru dan orang-orang 

yang dia hormati. Meski sebenarnya mereka adalah musuh yang 

tengah berseteru. Yudhistira bersimpuh di hadapan sesosok 

wayang yang dia sebut Bisma. Guru yang telah mengajarkannya 

bela diri dan arti pertarungan sejati. 

“Sembah hormat hamba kepadamu. Izinkan kami 

berperang melawan Eyang Bisma, dan berikanlah berkah Eyang 

kepada pihak kami.” 

“Kalau Engkau tidak datang seperti ini, niscaya aku akan 

mengutukmu. Terimalah berkahku. Mintalah apapun yang 

Engkau inginkan, kecuali kemenangan.” 

“Eyang lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Aku pun 

tidak menghendaki apapun yang merintangi Eyang memenuhi 

janji pada Kurawa.” 

“Aku ingin membantumu, tetapi aku berjanji untuk 

berperang melawan musuh-musuh Kurawa.” 

“Kalau begitu, katakanlah bagaimana cara kami bisa 

mengalahkanmu.” 

Bisma kemudian mengatakan bahwa dia pernah berjanji 

untuk tidak melawan wanita bagaimanapun kondisinya. Pada 

saat perang bergejolak nanti, Yudhistira mengirimkan Srikandi 

untuk melawan Bisma. Benar saja, Bisma harus mati 

meninggalkan raganya di tangan seorang perempuan. 

Yudhistira kemudian menghadap wayang di samping 

Bisma. Dengan ucapan yang sama, Yudhistira meminta Dorna 

membeberkan kelemahannya. Dorna menyatakan bahwa dirinya 

tidak bisa dikalahkan kecuali dengan satu hal. Dia hanya bisa 

dibunuh ketika tidak memegang senjata dan terbenam dalam 

kesedihan. Ketika pertarungan telah dimulai dan Dorna 

membinasakan banyak prajurit pandawa, Yudhistira mendatangi 

Dorna kemudian berbisik, Aswatama telah meninggal. 

Yudhistira yang tak pernah berbohong membuat Dorna lemah. 
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Anak semata wayangnya telah tiada. Dia melepaskan senjata 

dan dirundung perasaan berkabung. Prajurit-prajurit dari pihak 

pandawa kemudian meyerang Dorna bersamaan. Dia pun gugur. 

Meski sebenarnya Aswatama putra Dorna belum meninggal. 

Kepada pembesar di samping Dorna yang dia sebut Prabu 

Salya, Yudhistira meminta bantuan untuk melemahkan 

kekuatan Karna. Dia pun mengiyakan keinginan Yudhistira. 

Pada saat kematian Karna tiba, salah satu alasan terjadinya hal 

tersebut adalah karena Prabu Salya yang menjadi sais kereta 

perang Karna. 

Yudhistira terus meminta berkat dan bantuan kepada para 

tokoh yang berjejer di sana. Satu demi satu mereka memberikan 

bantuan kepada Yudhistira untuk memenangkan pertarungan 

meski sebenarnya mereka berada di pihak Kurawa. Para Dewa 

menakdirkankan mereka untuk saling berhadapan di medan 

perang. Tetapi kehendak mereka sendiri yang membuat saling 

menghormati dan memiliki harga diri. Satu demi satu terlewati. 

Tinggal beberapa lagi menuju tokoh yang amnesia itu.  

Tok tok tok. 

“Bangun, Dang!” Bapak membuatku terjaga dari tidur 

lelap. 

“Subuh.” 

*** 

Hal yang paling menyebalkan bagiku adalah hasil 

berpikir yang nihil. Kejenuhanku sudah berada pada tingkat 

paling puncak. Dalam pencarian nama wayang misterius ini, 

berhari-hari aku tak mampu berkonsentrasi di setiap aktivitas. 

Bayangan si wayang mengganggu pikiran. Bahkan ketika 

tertidur sekalipun, dia masuk tanpa permisi di saat ingin 

beristirahat sejenak. 

Aku lelah. Jengah. Jika saja ada tombol menyerah di 

kepalaku, sudah kutekan berulang-ulang. Andai saja mampu 

dilakukan semudah melambaikan tangan atau bendera putih, 

akan kukerjakan. Rasanya aku berada di titik nadir pencarian. 

Ingin segera mengakhirinya. 

Untung saja ada kabar gembira yang kuterima. Beberapa 

hari lagi akan ada pergelaran wayang Giri Raharja, yang 
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membesarkan nama Asep Sunandar Sunarya sebagai dalang 

terkenal. Kini yang akan tampil adalah salah satu muridnya 

yang handal, setelah beliau mangkat. Ini akan menjadi kali 

pertama aku menonton wayang golek secara langsung. 

*** 

Pergelaran Wayang telah dimulai. Suara sinden 

melengking diiringi tabuhan gamelan yang dimainkan nayaga. 

Gugunungan tegak berdiri di tengah panggung. Aku tak 

mengerti lagu yang dinyanyikan sinden. Asing bagi telingaku. 

Berbeda dengan Fajrin, dia mampu mengikuti lirik. Gerak 

bibirnya sesuai dengan lagu pembuka. Kadang pula dia 

bersenandung dengan nada yang persis sama. 

Aku dan Fajrin duduk di barisan paling depan setelah 

para tamu undangan. Menunggu di sini lebih dari dua jam 

sebelum pagelaran dimulai. Enggan pergi ke mana-mana. Ada 

banyak yang ingin kuketahui dari pagelaran ini, namun rasanya 

sudah malas bertanya pada Fajrin. Dia sempat marah karena aku 

kebanyakan bertanya. Padahal sebenarnya aku ingin tahu lebih 

banyak, karena itu terus-menerus mengajukan pertanyaan. Tapi 

dia menjawabnya dengan singkat, padat, dan menyebalkan; 

“KEPO,” katanya.  

Acara utama belum dimulai, tetapi kebosanan sudah 

datang. Bayangkan saja, lebih dari satu setengah jam sinden 

bernyanyi dan wayang belum dimulai. Namun semua 

terkalahkan karena aku ingin tahu nama si wayang golek 

amnesia. Sosok wayang golek itu berada di barisan depan yang 

dijejerkan. Di antara puluhan atau mungkin ratusan wayang. 

Disusun rapi dari tinggi ke yang rendah di pusat panggung. 

Yang aku inginkan adalah dimainkannya si wayang hilang 

ingatan dalam lakon malam ini. Atau jika tidak, aku akan 

bertanya pada Ki Dalang secara langsung, “siapa wayang ini?” 

Ki Dalang mulai menabuh cempala, kemudian 

bersolilokui memperkenalkan situasi wayang. Dia 

memunculkan Bisma, Abimanyu, dan Gatotkaca. Tentu saja aku 

diberitahu oleh Fajrin mengenai siapa mereka. Babak pertama 

menceritakan bahwa Guru Bisma akan memberikan ilmu 

kepada satu di antara mereka yang mampu menikahi Dewi 
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Utari. Bisma pun memberikan petunjuk mengenai pola 

pemerintahan yang baik. Seakan-akan menjadi kritik politik dan 

kritik sosial dari masyarakat untuk negaranya. Mereka 

kemudian pergi. Dalang menutupnya dengan kembali 

mendirikan gugunungan di tengah panggung. 

Babak kedua dimulai. Abimanyu bertemu dengan para 

Punakawan. Inilah yang ditunggu para penonton. Si Cepot 

masuk ke atas panggung. Tingkahnya yang konyol 

membuyarkan kepenatan. Kata-katanya terkesan kasar dengan 

umpatan-umpatan, meskipun kepada ayahnya sendiri. Namun 

itu semua untuk memunculkan gurauan-gurauan. Semar 

memberikan petuah-petuah bijak, juga menunjukkan jalan 

menuju Dewi Utari. Aku berharap di babak-babak selanjutnya 

si tokoh misterius yang disimpan itu akan dimainkan dalang. 

Babak ketiga menampilkan Gatotkaca yang bertemu 

dengan para buta. Kelakuan buta juga sangat konyol. Penonton 

terbahak-bahak karena ulahnya. Buta hanya mau memberikan 

petunjuk untuk mendapatkan Dewi Utari setelah mereka kalah. 

Dimulailah pertarungan hebat antara Putra Bima dan golongan 

buta yang dikalahkan satu persatu.  

Waktu menunjukkan pukul 00.30, dan ini baru setengah 

jalan. Sebagian penonton sudah pulang satu per satu. Kulirik ke 

belakang, mungkin tinggal tiga perempat penonton yang masih 

bertahan. Babak Keempat memperlihatkan Abimanyu dan 

Gatotkaca yang bertemu dengan Dewi Utari di wilayah kerajaan 

Matsya. Abimanyu berkelahi dengan Gatotkaca. Pertarungan 

pun imbang. Keduanya adalah tokoh sakti yang tak mau kalah. 

Mereka bertarung di tengah sorak sorai para penonton.  

Babak kelima memperlihatkan Bisma yang mendatangi 

mereka. Bisma dengan kebijaksanaannya menyatakan bahwa 

hakikat mencari bukanlah menemukan, melainkan perjalanan 

perjalanan itu sendiri. Perjalanan telah mempertemukan 

Abimanyu dengan Semar dan memberinya petuah-petuah 

bermanfaat sehingga Abimanyu lebih bijak. Bagi Gatotkaca, 

perjalanan ini telah mempertemukannya dengan para buta dan 

berhasil mengalahkan mereka. Ilmu bela dirinya telah 
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bertambah. Sesungguhnya anugerah yang diberikan Bisma 

sudah mereka dapatkan dalam perjalanan. Cerita pun berakhir.  

Pagelaran selesai. Beberapa tamu undangan menyalami 

dalang. Aku masih tinggal di tempat semula. Menunggu mereka 

selesai, menanti Ki Dalang menyendiri. Setelah kesempatan itu 

kudapat, aku melihat jelas dalang berjalan ke luar. Aku berlari-

lari kecil mendekatinya. Setelah berada tepat di depannya, 

pertanyaan yang tadi kusiapkan harus kusimpan.  

Bagiku, dalang tersebut telah menjawabnya. Sesuai 

dengan ucapan Bisma di akhir cerita: “Hakikat mencari 

bukanlah menemukan, melainkan perjalanan”. Perjalanan ini 

telah menuntunku untuk menonton pagelaran wayang yang 

sudah semakin jarang ditampilkan. Aku kemudian membiarkan 

dalang tersebut masuk ke dalam mobilnya yang sudah 

disiapkan. 

 

2015 
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C. Langkah-Langkah Analisis Prosa Fiksi 

Katakanlah ketika siswa selesai membaca cerpen 

tersebut, sebuah kepastian jika yang ditanyakan kepada 

anak didik adalah mengenai unsur intrinsiknya: tema, 

tokoh (penokohan), latar, alur, gaya bahasa, sudut 

pandang, dan amanat. Tidak salah memang, tapi ini 

menjadi hal yang kaku.  

Sastra semestinya mampu memperhalus budi pekerti, 

namun jika yang ditanyakan hal tersebut apakah akan 

berpengaruh kepada kejiwaan mereka? Seolah-olah 

sekolah-sekolah hanya mementingkan logika daripada 

etika. Inilah yang terjadi. Pembelajaran sastra pun hanya 

tentang logika, bukan mengenai nilai etika dan estetika 

sebuah sastra.  

Pada awalnya, perumusan unsur intrinsik ditujukan 

untuk mempermudah pembaca dalam mengapresiasi dan 

memahami karya sastra. Namun nyatanya, pertanyaan-

pertanyaan tersebut malah mengaburkan tujuan utama 

pengajaran sastra. Pembelajaran intrinsik bisa jadi hanya 

hampa belaka. Agar pemaparan ini tidak mengawang-

awang, di bawah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang 
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hampir pasti diajukan beserta jawaban-jawaban yang 

diinginkan. 

Pertanyaan 

1. Apa tema pada cerpen “Bayang Golek” tersebut? 

2. Siapa tokoh utama dan bagaimana sifatnya? 

3. Di mana dan kapan peristiwa itu terjadi? 

4. Bagaimana alur yang digunakan? 

5. Bagaimana gaya bahasa yang digunakan? 

6. Sudut pandang apa yang digunakan pengarang? 

7. Apa amanat yang ingin disampaikan pengarang? 

 

Jawaban 

1. Budaya wayang golek. 

2. Tokoh “aku” yang selalu penasaran. 

3. Di dalam tidur, di pagelaran wayang.  

Ketika malam, pagi, siang. 

4. Maju. 

5. Majas asosiasi atau perumpamaan. 

6. Orang pertama, pengetahuan terbatas. 

7. Kita harus menonton pagelaran wayang. 
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Apresiasi sastra semacam ini besar kemungkinan akan 

berjalan membosankan. Monoton. Coba kita kembalikan 

kepada fungsi sastra sebagai sarana hiburan dan didikan. 

Tanyakan kepada mereka apakah mendapatkan 

pengalaman yang menarik setelah membaca? Apakah ini 

cerita yang baru buatnya? Apakah sesekali merasa 

tersenyum simpul? Apakah cerita ini mampu membuat 

pembaca merasa lebih senang daripada mendengarkan 

lagu-lagu galau yang diputar berulang-ulang? Mintalah 

pendapat mereka mengenai ketertarikan membaca sastra.  

Hal ini akan lebih bermanfaat. Sebab ketika 

pembelajar sudah menyenangi sastra, maka pembacaan 

pun akan terus berlanjut. Peserta akan mencari karya 

sastra lain yang tidak kalah lebih menarik. Dengan begitu, 

aktivitas membaca akan terus-menerus dilakukan. Tidak 

hanya berhenti setelah membaca sekali. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum masuk ke 

fungsi sastra yang lainnya sebagai sarana edukatif atau 

didikan. Setelah membaca cerpen tersebut, si penulis 

berharap agar para pembaca mau menyaksikan pagelaran 

wayang ketika dipentaskan. Mencintai budaya yang sudah 

jarang ditampilkan. Berikut ini disampaikan kembali 
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mengenai hakikat unsur intrinsik yang sudah dikaburkan 

maknanya oleh pembelajaran di kelas. 

 

D. Analisis Unsur Intrinsik Prosa Fiksi  

Dalam prosa fiksi, setidaknya kita mengenal tujuh 

unsur intrinsik. Ketujuhnya adalah: (1) tema, (2) alur, (3) 

tokoh dan penokohan, (4) latar, (5) sudut pandang, (6) 

gaya bahasa, dan (7) amanat. 

Tema 

Kita sering mengartikan tema dengan istilah pokok 

pikiran atau dasar cerita. Yang menjadi tema dalam 

“Bayang Golek” jika dan hanya jika dapat disimpulkan 

setelah kita menyelesaikan pembacaan. Pun sama halnya 

ketika membaca prosa fiksi yang lebih panjang semisal 

novel, jika hanya membaca sinopsisnya itu tidak akan 

lengkap. Lagi-lagi, ini yang akan membuat logical fallacy 

dalam cara berpikir kita. 

Tema inilah yang kemudian menggerakkan alur agar 

mengalir. Bagaimana cara tokoh berpikir dan bersikap, 

latar yang menaunginya, sampai amanat yang ingin 

disampaikan dibuat berdasarkan tema utama. 
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Tema biasanya diangkat dari kegelisahan penulis. 

Penulis yang merasa gelisah dengan keadaan, lantas 

menuliskan kegelisahannya dalam bentuk cerita. 

Kegelisahan yang disimpan dalam kepala tanpa mau 

dibicarakan hanya akan membuat kepala kita pusing dan 

botak. Coba kita sampaikan kepada orang lain. 

Kegelisahan akan berkurang.  

Yang dituliskan dalam karya sastra tidak semata-mata 

menawarkan pemecahan masalah atas kegelisahannya. 

Cukup agar pembaca memikirkan kegelisahan yang 

serupa. Setidaknya, ketika banyak orang yang berpikir 

sama, masalah akan lebih cepat terselesaikan. 

Gelisah itu tidak selamanya buruk dan patut ditakuti. 

Malah ketika kita selalu berada di zona nyaman, itu yang 

membuat kita tidak berkembang. Ketika kita tidak melihat 

permasalahan yang ada di dunia, itu berarti kita tidak peka 

terhadap kehidupan. 

Contoh saja ketika bangun tidur dan tidak merasa 

gelisah, kita akan tidur lagi. Namun beda halnya ketika 

ada deadline yang harus dikerjakan. Saat bangun tidur, 

langsung gelisah dan bersegera mengerjakannya. 
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Kegelisahan ini pula yang membuat sebagian besar 

dari kita menulis. Saat sedang galau, mencipta karya itu 

lebih lancar. Lihat saja puisi-puisi dan lagu-lagu bertema 

seperti itu lebih banyak daripada yang bernuansa senang 

dan bahagia.  

Dalam novel, kegelisahan yang diangkat lebih banyak 

daripada dalam cerpen. Sehingga dalam novel, terkadang 

dua pembaca akan mengangkat kegelisahan (tema) utama 

yang berbeda meski novelnya sama. Ini bergantung pada 

jenis kegelisahan apa yang dimiliki si pembaca. 

Contoh saja “Bumi Manusia” yang akan diangkat 

menjadi film oleh Hanung Bramantyo. Menurutnya tema 

dalam “Bumi Manusia” tak lepas dari rasa cinta. Hanung 

ingin mengangkat novel “Bumi Manusia” ke dalam 

kondisi zaman sekarang. 

Memang benar, dalam “Bumi Manusia” Minke yang 

jadi tokoh utama memiliki jalan percintaan yang rumit 

dengan Annalies. Ada sebuah konflik yang sangat menarik 

yang sulit dilupakan saat Minke ingin menikahi Annalies. 

Ketika keduanya harus jujur satu sama lain, Annalies 

menuturkan bahwa ternyata dirinya sudah tidak lagi 

perawan. Laki-laki mana yang rela menerima dengan 
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keadaan calon istri yang sudah tidak lagi perawan? 

Dengan berat hati dan perasaan tertekan, Minke mencoba 

menegarkan Annalies meski hatinya pun hancur 

berkeping-keping. Annalies pun melanjutkan bahwasanya 

dia diperkosa oleh Robert Mellema, kakaknya sendiri.  

Penafsiran tema “Bumi Manusia” oleh orang lain pun 

tentunya bisa berbeda pula dengan apa yang dipahami oleh 

Hanung. Minke adalah representasi pribumi yang siswa 

bersekolah di HBS (Hogere Burgerschool), pendidikan 

menengah umum pada zaman Hindia Belanda. Hanya 

sedikit siswa pribumi yang diterima di sana.  

Minke tinggal bersama Annalies di rumah bersama 

Nyai Ontosoroh. Mereka bertiga berusaha melawan 

kolonialisme. Minke yang sering menulis di koran 

menggunakan Nama Max Tollenar.  

Salah satu perjuangan mereka bertiga yang berakhir 

klimaks di akhir novel, adalah hak mereka bertiga yang 

tidak dianggap di pengadilan. Setelah William Mellema 

menginggal, warisan kekayaan William Mellema 

merupakan milik keluarga sahnya di depan pengadilan. 

Maurits Mellema adalah anak kandung dari istri sahnya  



40 – Gerbang Fiksi 
 

Status Nyai Ontosoroh adalah seorang gundik. 

Pernikahannya dengan William Mellema dianggap tidak 

sah di pengadilan. Annalies Mellema yang merupakan 

anak mereka berdua, dianggap „hanya‟ keturunan William 

Mellema di depan hukum peradilan. Sampai akhirnya 

Annalies yang tengah sakit harus dikirim ke Belanda, ke 

ibu angkatnya. 

Alur 

Dalam pembelajaran mengenai alur, kesalahan fatal 

yang diajarkan secara terus-menerus di instansi sekolah 

adalah mengklasifikasikan alur maju, alur mundur, atau 

alur campuran. Ketika guru bertanya, “Bagaimana alur 

pada Bayang Golek?” Jawaban yang dibenarkan menurut 

versi guru adalah alur maju. 

Sejatinya, alur maju-mundur-campuran hanyalah 

jenis-jenisnya. Bukan bagaimana alur tersebut berjalan. 

Alur sering disinonimkan dengan plot. Dimaknai sebagai 

jalan cerita. Tidak sepenuhnya salah, daripada hanya 

sekadar menjawab maju-mundur-cantik. 

Lebih tepatnya, alur (plot) diartikan sebagai rangkaian 

cerita yang berpijak pada hukum kausalitas. Cerita yang 
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disampaikan harus memiliki logika bercerita. Karena aku 

lapar, aku makan. Aktivitas makan terjadi karena ada 

penyebabnya: lapar.  

Dalam prosa fiksi, alur ini memiliki bagian yang 

panjang untuk menjawabnya. Mungkin inilah yang malas 

dilakukan dalam pembelajaran di kelas. Terlebih dalam 

novel, pengembangan alur dalam satu bab juga sangat 

banyak. 

Untuk memudahkan membicarakan alur ini, kita 

masukkan saja ke dalam studi kasus pada “Bayang 

Golek”. Alur dalam cerpen, bisa kita bagi sampai dengan 

dengan tanda ***, atau kalau dalam novel, bisa dibagi per 

babnya. Belum ada teori yang pasti pada pembagian ini, 

hanya sekadar mempermudah dan membantu kita untuk 

menunjukkan pola rangkaian peristiwa. 

Silakan kembali baca “Bayang Golek” agar 

penjabaran kita tidak mengawang-awang. Dapat kita 

simpulkan bahwasanya alur utama yang dikembangkan 

dalam cerita adalah seperti berikut ini. 

1. Tokoh “Si Aku” yang bermimpi wayang golek 

misterius. 
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2. Tokoh “Si Aku” yang menemukan wayang tersebut di 

dunia nyata. 

3. Tokoh “Si Aku” mencari identitas wayang. 

4. Peran tokoh wayang misterius dalam kisah 

Mahabharata. 

5. Tokoh “Si Aku” yang berusaha mencari jawaban 

lebih dalam. 

6. Akhir pencarian nama tokoh wayang. 

Sama pada paparan sebelumnya, alur seakan-akan 

digerakkan oleh tema besar “kegelisahan penulis pada 

wayang golek yang sudah hampir dilupakan”. 

Ketika kita akan menyimpulkan alur dalam sebuah 

cerita, dari tiap masing-masing alur besar harus erat 

hubungan kausalitasnya. Misalnya, mengapa “Si Aku” 

mencari identitas wayang misterius? Jawabannya karena 

dia merasa dihantui. Mengapa menonton wayang? Karena 

itu usahanya untuk menemukan nama wayang misterius. 

Dan hubungan-hubungan lain yang berkausalitas. 

Alur menjadi bagian yang penting dalam prosa fiksi. 

Alur inilah yang nantinya akan dikenang oleh pembaca. 

Semakin menarik alurnya, semakin lama pula dikenang. 



Gerbang Fiksi – 43 
 

Jika alurnya klise atau kebanyakan adegan kebetulan, 

maka kemungkinan besar mudah sekali dilupakan.  

Dari banyak alur tersebut, yang sulit untuk dilupakan 

adalah bagian konflik dan klimaks. Sebenarnya konflik 

selalu berkonotasi negatif. Konflik sering diartikan dengan 

hal yang tidak mengenakkan yang menimpa tokoh. Jika 

saja tokoh dalam fiksi punya kehendak untuk menghindar, 

dia pasti memilihnya. Berusaha keras menolak agar 

konflik tak menimpanya. 

Kembali kita masukkan Bayang Golek sebagai studi 

kasus. Tokoh “Si Aku” tak pernah menginginkan dirinya 

bermimpi wayang golek misterius yang akhirnya 

membawanya menjadi kisah yang menarik. 

Namun konflik dalam prosa fiksi berkebalikan dengan 

dunia nyata. Gara-gara konflik inilah, pembaca jadi 

terpacu dan penasaran dengan alur yang terjadi. Kisah 

fiksi yang tanpa konflik, hanya akan menampilkan 

peristiwa datar yang tidak menarik (kecuali bagi 

penggemar sastra eksperimental). 

Bagian terakhir adalah klimaks. Klimaks merupakan 

penyelesaian setelah konflik memuncak. Kita sebagai 
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pembaca terkadang menginginkan klimaks yang 

spektakuler dan terkadang kecewa jika klimaks berakhir 

dengan hal yang tidak menarik. 

Menarik atau tidaknya penyelesaian dalam klimaks, 

sangat bergantung dari pembaca. Kembali merujuk pada 

“Bayang Golek”, klimaksnya berakhir dengan tidak 

terjawabnya siapa tokoh wayang misterius tersebut. 

Padahal dari awal, pencarian nama tokoh membuat 

pembaca penasaran.  

Akhir sebuah kisah tidak harus dengan happy ending 

atau sad ending. Opsi yang lain adalah membiarkan cerita 

berakhir dengan terbuka (open ending). Dengan klimaks 

cerita yang terbuka seperti “Bayang Golek” 

memungkinkan pembaca ketika melihat gantungan kunci 

(aksesoris lain) berbentuk wayang, kemudian bertanya-

tanya kira-kira siapa namanya.  

Tokoh dan Penokohan 

Tokoh dan penokohan (watak) tidak  bisa dipisahkan 

satu sama lain. Keduanya diistilahkan dengan satu kata: 

karakter (charracter). Nama tokoh terikat dengan sifatnya. 

Hal ini berguna mempermudah pemahaman pembaca. 
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Semakin realistis seorang tokoh yang disajikan, semakin 

mudah pula pembaca masuk terbawa emosi. 

Karya sastra terutama prosa fiksi adalah interpretasi 

dunia ini. Kita tidak bisa melepaskan kehidupan nyata 

yang kita pijaki saat ini dengan prosa fiksi. Setiap diri dari 

kita adalah tokoh utama (protagonis) di kehidupan 

masing-masing. Sedangkan teman kita yang lain adalah 

tokoh sampingan. Baik itu yang mendukung kita 

mendapatkan apa yang kita kehendaki (tritagonis) ataupun 

yang menghalangi kita mencapai tujuan (antagonis).  

Untuk tahu bagaimana sikap orang lain, kita perlu 

memerhatikan ucapan, kegiatan, maupun pemikirannya. 

Sama halnya dengan prosa fiksi. Kita tahu watak mereka 

melalui narasi, dialog, aktivitas, dan konflik batin yang 

terjadi. Bahkan keadaan latar tempat seperti kamar yang 

acak-acakan menunjukkan bagaimana watak si tokoh. 

 Tokoh yang baik adalah mereka yang humanis. 

Pencerminan manusia seutuhnya. Untuk menciptakan 

tokoh yang realistis tersebut, beberapa pengarang 

mengajak tokoh yang diajaknya mengobrol (secara 

imajiner). Ada pula yang mencerminkan seorang yang 

nyata baik itu tokoh terkenal maupun temannya sendiri.  
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Ketika penulis menciptakan tokoh yang diambil dari 

kehidupan nyata, mereka akan menghindari tokoh yang 

jahat sejahat-jahatnya, atau ketika baik berperilaku 

senantiasa baik sehingga tanpa pernah melakukan dosa. 

Manusia begitu akrab dengan sisi kebaikan dan 

keburukan. Ketika seseorang melakukan kebaikan terus-

menerus, akan ada kalanya merasa jenuh dan ingin 

mencoba membuat kesalahan. Pun sebaliknya, sejahat-

jahatnya manusia akan menemukan titik kulminasi bahwa 

dia pun perlu melakukan kebaikan. 

Latar 

Ketika manusia (tokoh) beraktivitas (alur) pasti akan 

selalu berada dalam latar. Di mana dan kapan dia berbuat. 

Latar menjadi bagian penting sebab manusia selalu terikat 

dengan ruang dan waktu. Berbeda dengan Tuhan yang 

menciptakan keduanya. 

Salahnya, pembelajaran di kelas ketika menanyakan 

tentang latar waktu dan tempat hanya berkisar pada hal 

yang tidak penting. Ketika ditanya waktu berkisar pagi – 

siang – sore – malam. Pun sama ketika ditanya tempat. 

Hanya berkisar rumah – jalan – pasar – sekolah – kantor 

atau yang lain. Hal tersebut sebenarnya buat apa? Apakah 
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memberi pesan edukatif kepada pembaca? Sudahkah 

sesuai dengan tujuan utama pengajaran sastra untuk 

memperhalus budi pekerti? Tidak! 

Sebenarnya, latar ini adalah bagian yang penting. 

Sebab pijakan utama pembaca agar mampu 

mengimajinasikannya. Penggunaan latar juga akan 

memengaruhi cerita. Tabiat manusia pun bisa saja terjadi 

karena benturan budaya yang melatarbelakanginya. Orang 

Indonesia ketika pulang sekolah akan mencari orang 

tuanya dan mencium tangan mereka. Berbeda jika kita 

menonton film “Doraemon”, “Shincan”, “Detektif 

Conan”, atau anime yang lainnya. Di Jepang budaya 

tersebut tidak ada. 

Penggambaran latar pada “Bayang Golek”, tidak 

begitu detail seperti dalam novel “Ronggeng Dukuh 

Paruk” misalnya. Namun pembaca yang memiliki 

pengetahuan tentang daerah asal wayang golek, pasti tahu 

bahwa cerita tersebut berasal dari daerah Jawa Barat.  

Nama tokoh yang dipanggil dengan sebutan “Dang” 

pun, sangat Sunda. Ada nama Adang, Dadang, Idang, dan 

lain sebagainya. Kemudian dari sanalah latar bisa 



48 – Gerbang Fiksi 
 

mengontrol cerita, meski latar tempat tidak dideskripsikan 

begitu detail. 

Pun sama halnya dengan latar waktu. Merunut pada 

waktu dalam prosa fiksi, biasanya disesuaikan dengan 

kebenaran sejarah yang terjadi. Hal ini untuk 

mempermudah pembaca mengaitkan dengan kondisi 

nyata. Dalam beberapa prosa fiksi, nama tokoh yang ada 

di dunia pun jadi tokoh fiksi.  

Ketika kita membaca fiksi yang bernuansa realis, 

tetapi menggunakan kondisi dan waktu yang tidak sesuai 

dengan kenyataan, ini akan menujukkan ketidaktelitian 

penulis. Istilahnya adalah anakronisme. 

Misalnya latar terjadi di Bogor pada waktu akhir 

tahun 1990-an atau awal 2000-an. Mengisahkan tentang 

dua sejoli yang dimadu cinta. Percintaan mereka terjadi di 

bawah “Tepas Salapan Lawang” dan memutari jalur SSA 

(Sistem Satu Arah) yang memutari Kebun Raya Bogor. 

Hal ini jelas salah dan menunjukkan keteledoran penulis. 

“Tepas Salapan Lawang” ini baru diresmikan tahun 2016, 

sedangkan latar terjadi awal 2000-an. 
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Namun ada kalanya anakronisme ini dibuat secara 

sengaja dalam prosa fiksi. Misalnya ketika kita menonton 

pagelaran wayang golek, yang memiliki pakem cerita 

Ramayana-Mahabharata. Pada kenyataannya, para 

punakawan (Semar, Petruk, Gareng, Cepot) ketika 

berbicara pasti mengaitkan dengan kondisi yang sekarang. 

Baik itu sosial, politik, ekonomi, dll. Hal ini sengaja 

dilakukan sebagai sarana edukasi kepada penonton. 

Sudut Pandang 

Sudut pandang dalam prosa fiksi tak bisa dilepaskan 

dengan gaya penceritaan. Sama seperti kehidupan yang 

nyata, ketika semua orang adalah tokoh utamanya, maka 

bisa saja penceritaan dilihat dari sudut pandang yang 

berbeda. Satu peristiwa, bisa menggunakan sudut pandang 

yang banyak, bergantung dari mana penulis 

menceritakannya. 

Misalnya peristiwa Mawar, Kumbang, dan Bulan di 

awal. Bisa saja kisah dibuat dari sudut pandang Mawar 

sebagai tokoh perempuan. Cerita akan lebih mengarah 

pada laki-laki yang buaya. Jika mengambil sudut pandang 

Kumbang, yang diceritakan lebih pada keegoisan 
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perempuan yang tidak memiliki rasa percaya. Jika dari 

sudut pandang Bulan, hal ini akan lebih adil. 

Penggunaan sudut pandang pertama menggunakan 

tokoh “aku” sebagai narator cerita. Seseorang yang 

berkisah tentu saja tidak tahu pasti apa yang terjadi dengan 

semua dunia ini.  

Keadaannya sama seperti kita sendiri yang tengah 

memandang kehidupan ini. Kita tidak tahu apa yang 

terjadi dengan ruangan sebelah yang tersekat dinding. Kita 

tidak tahu apa yang dipikirkan oleh orang asing. Juga 

perasaan dan keinginan teman jika dia tidak terbuka 

dengan perasaannya. 

Dalam dunia fiksi, hal ini dinamakan dengan sudut 

pandang orang pertama pengetahuan terbatas. Sama 

seperti kita yang tidak tahu semua apa yang ada di luar 

kepala dan perasaan kita. Keuntungan penggunaan Point 

Of View (POV) ini adalah penulis mampu mendekatkan 

dirinya dengan pembaca. Diksi “aku” yang berulang-ulang 

seakan-akan bersifat magis sehingga membuat pembaca 

lebih mudah masuk dan menjadi tokoh utama. 
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Jika dalam fiksi penggunaan POV 1 tetapi dia tahu 

semua keadaan, ini yang akan menjadi kejanggalan dalam 

cerita. Sama seperti “Surat Kecil untuk Tuhan” dari Agnes 

Davonar. Menceritakan Keke yang terkena penyakit 

kanker. Penceritaan menggunakan sudut pandang pertama 

yang dinarasikan oleh Keke. Hal yang mengganjal adalah 

ketika di narasi Keke tahu dengan jelas percakapan antara 

ayahnya dengan dokter. Padahal percakapan terjadi saat 

Keke pingsan karena sakit. Percakapan pun dilakukan di 

luar ruangan ketika Keke tidak hadir saat itu. Hal ini tidak 

sinkron dengan dialog yang Keke lakukan. Seolah-oleh dia 

tidak tahu sedikit pun tentang penyakit yang menimpanya. 

Dalam POV 1, semestinya pengarang tunduk pada 

tokoh yang dia ciptakan. Tidak lagi memasukkan unsur 

dalam dirinya. Sebab pengarang sudah terbebas dari tokoh 

“aku” dalam dunia fiksi. Biasanya, penggunaan POV 1 

yang terbatas ini disiasati oleh penulis dengan 

menggunakan sudut pandang dari berbagai sisi sehingga 

cerita mengalir lebih objektif. 

Dalam novel “Bumi Manusia” misalnya, penggunaan 

POV 1 yang berada pada Minke, sesekali berubah menjadi 

POV 1 dari Nyai Ontosoroh. Lain kesempatan 
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menggunakan POV 1 dari Annalies Mellema. Ada pula 

dalam bab lain dari POV 3 yang mahatahu. 

Penggunaan sudut pandang orang ketiga ini lebih 

leluasa dalam bercerita. Sama seperti kita menonton drama 

atau film. Kita melihat adegan demi adegan yang terjadi. 

Penonton jadi lebih tahu peristiwa itu sendiri dibanding 

tokoh yang berperan. Terkadang sesekali kita dibuat 

greget dan ingin memberi tahu tentang keadaan 

sebenarnya.  

Begitulah POV 3 ini. Pembaca seakan-akan mampu 

melihat dunia secara keseluruhan. Baik tentang pemikiran, 

perasaan, kegiatan si tokoh utama maupun yang antagonis. 

Tidak ada batasan. Meski tetap ada saja POV 3 yang 

menggunakan pengetahuan terbatas. 

Di sisi lain, kini kita akan sesekali mendapati prosa 

fiksi eksperimental dengan menggunakan kata ganti orang 

kedua (Engkau, Kamu, Anda) sebagai tokoh utama dalam 

cerita. Namun ini tidak lantas menyebabkan ada POV 2 

dalam fiksi. Sebab “Engkau” tetap saja hadir sebagai kata 

sapaan. Orang yang diajak berbicara. Dan pasti, yang 

mengajak bicaranya adalah kalau tidak saya (POV 1), 

maka orang lain (POV 3). 
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Gaya Bahasa 

Sastra adalah seni berbahasa. Jika prosa fiksi 

diibaratkan dengan seni lukis, maka bahasa adalah 

warnanya. Semua kata, sebenarnya sudah termaktub dalam 

KBBI. Begitu pun warna, kita semua pernah melihatnya. 

Namun bagaimana pengarang bisa menulis dengan indah 

sama seninya dengan seorang pelukis bisa menghasilkan 

gambar yang spektakuler. Pengarang menyusun dan 

merangkai kata, pelukis meletakkan warna dan gradasinya 

pada kanvas. 

Sama kasusnya dengan buku “Gerbang Fiksi” ini. 

Buku ini menggunakan kata-kata yang sudah termaktub 

dalam KBBI. Namun susunan kata dalam kalimat, 

paragraf, bahkan wacana yang disampaikan murni berasal 

dari pemikiran dan hasil diskusi. 

Terlebih dengan prosa fiksi yang notabene adalah 

sastra. Tentu saja perlu memerhatikan kata-kata 

pembangunnya. Gaya bahasa yang diajarkan di sekolah 

menengah hanya berkisar pada majas. Padahal, majas 

hanyalah salah satu bagiannya. Bukan gaya bahasa itu 

sendiri secara keseluruhan. 
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Gaya bahasa adalah yang kita nikmati ketika proses 

membaca. Kalau gaya bahasanya enak, kita akan lanjutkan 

membaca. Jika membosankan, kita akan kembali 

meletakkan buku dan lebih baik tidur karena tak kuat atas 

rasa kantuk yang diciptakannya.  

Ketika kita membaca buku teori misalnya, jika gaya 

bahasanya tidak sesuai dengan yang kita suka kita akan 

meninggalkannya. Padahal buku tersebut begitu banyak 

ilmu dan pengetahuan di dalamnya. Hal ini terjadi karena 

penyampaian gaya bahasanya. 

Untuk membuat gaya bahasa dalam tuturan menjadi 

lebih menarik, kita perlu memerhatikan beberapa hal 

seperti fonologi, sintaksis, leksikal, dan retorikanya. Setiap 

bahasa adalah bunyi. Bahkan bahasa tulis pun sebenarnya 

adalah bunyi. Ketika kita membacakannya, ragam tulis 

menjadi bunyi (setidaknya dalam hati). Karena itu, ilmu 

fonologi begitu dekat dengan kita.  

Agar gaya bahasa lebih nyaman, kaitkan bunyi-bunyi 

yang berdekatan dalam satu tuturan kalimat. Dalam puisi 

kita mengenal istilah aliterasi. Sebenarnya aliterasi tidak 

khusus hanya dalam puisi.  
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Aliterasi merupakan rangkaian kata-kata yang 

berdekatan berkelindan menciptakan kalimat yang nyaman 

dibacakan. Nah, pengertian aliterasi di atas menggunakan 

kalimat yang aliterasi itu sendiri. Kita ulangi dengan 

menunjukkan di mana letaknya.  

“Aliterasi merupakan rangkaian kata-kata yang 

berdekatan berkelindan menciptakan kalimat yang 

nyaman ketika dibacakan.” 

Semakin aliterasi sebuah kalimat yang kita ciptakan, 

maka semakin enak buat dibaca oleh orang lain. Tapi 

harus diingat, bahwasanya keindahan aliterasi harus terikat 

aturan sintaksis. Sintaksis mempermudah pembaca 

mengerti maksud yang ingin disampaikan dari penulis. 

Sebagus apapun kalimat yang kita buat, tetapi jika 

melanggar kaidah sintaksis itu sendiri, hanya akan menjadi 

kesalahan. Buat apa menulis panjang-panjang tapi tidak 

ada yang paham. Buat apa memperindah bungkus jika 

isinya tidak bagus.  

Dalam konteks leksikal, setiap kata (frasa) dibagi 

menjadi leksikal atau gramatikal. Tidak semuanya definisi 

sebuah kata sesuai dengan apa yang ada dalam kamus. 

Kelindan misalnya. Dalam kamus kata kelindan bermakna 
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benang yang dipintal. Namun dalam pengertian aliterasi, 

kata-katalah yang kita pintal. Di konteks leksikal inilah 

majas dipelajari. 

Terakhir adalah retorika. Retorika adalah keseluruhan 

tulisan dalam sebuah wacana. Setiap orang memiliki 

retorika yang berbeda-beda. Memiliki gaya masing-

masing. Dua orang yang berbeda pasti akan berbeda ketika 

berbicara (menulis) meski apa yang akan disampaikannya 

tidak jauh berbeda. Semakin sering kita membaca, maka 

retorika yang akan kita sampaikan akan lebih baik. 

Terlebih jika kita sering berlatih menulis. 

Jika kita menyelesaikan sebuah buku yang dibaca dari 

awal sampai akhir, itu berarti retorikanya bagus. Sebab 

kita tidak jenuh. Pun sama dengan “Gerbang Fiksi” ini. 

Jika retorikanya buruk besar kemungkinan tidak 

diselesaikan oleh pembaca. 

Amanat 

 Semua tulisan pasti memiliki alasan mengapa 

diciptakan. Penulis pasti menyimpan pesan dalam 

kisahnya. Dalam prosa fiksi, amanat yang disampaikan 

harus bersifat rahasia. Sehingga pembaca tidak merasa 
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digurui. Pun sama halnya dengan penulis, dia bukan 

sedang mengajar sebagaimana orang alim memberi 

nasihat. 

Amanat dalam cerita yang baik menggunakan teknik 

“showing not telling”. Menunjukkan secara utuh, bukan 

menceritakan dalam narasi atau dialog. Kita mendapati 

pesan bahwasanya tidak boleh durhaka kepada ibu karena 

tahu cerita seseorang yang dikutuk jadi batu. Tanpa narasi 

dan dialog tidak boleh durhaka sekalipun, kita sudah sadar 

dengan pesan tersebut. 

Peran amanat dalam prosa fiksi merupakan bagian 

dari nilai pendidikan. Buat apa menulis cerita jika tidak 

memperbaiki keadaan? Tujuan pembelajaran sastra di 

sekolah adalah untuk memperhalus budi pekerti. Cobalah 

tanyakan kepada anak didik mengenai nilai pendidikan 

yang ada dalam cerita yang dibacanya. Diskusikan 

mengenai contoh baik atau contoh buruk dalam prosa fiksi 

tersebut. Bawa siswa-siswa mempelajari sastra berkaitan 

dengan kehidupannya. Sastra bukan semata-mata tulisan, 

sastra adalah miniatur kehidupan. Jangan sampai belajar 

sastra di sekolah hanya sekadar mengingat nama 
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sastrawan dan karyanya. Malapraktik pendidikan 

namanya. 

 

E. Rangkuman 

F. Evaluasi 
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MEMAHAMI FIKSI 

 

A. Pengantar  

Setelah kita membaca dan menikmati sastra, 

sepertinya masih ada yang kurang. Tetap ada yang 

mengganjal. Ketika kita membicarakan kesenangan 

tersebut untuk dibagikan kepada orang lain, akan ada 

kepuasan tersendiri. Sebab itulah pengkajian sastra 

kemudian disampaikan. 

Istilah pengkajian, penelitian, dan kritik sastra 

sebenarnya memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda. 

Membahas atau mendiskusikan karya sastra. Dalam 

beberapa buku pengkajian sastra, penelitian sastra, dan 

kritik sastra, hampir semuanya membahas teori-teori yang 

serupa. Karena itulah, dalam buku “Gerbang Sastra” ini 

tidak akan dipelajari lebih lanjut perbedaan ketiganya, 

cukup pada pendiskusian yang merupakan tujuan 

utamanya. 

Manfaat paling utama dalam pendiskusian sastra 

adalah menghidupkan karya sastra itu sendiri. Ketika 



60 – Gerbang Fiksi 
 

karya sastra sudah dituliskan, dia akan hidup hanya dan 

hanya jika ketika didiskusikan. 

Contoh saja Fredy S. Dia adalah penulis produktif 

yang terkenal di masa kejayaannya, sekitar tahun 90-an. 

Fredy telah menerbitkan novel lebih dari 300 judul. 

Namun itu semua sedang dan akan mati ketika karyanya 

tidak didiskusikan. Apakah Anda pernah membaca novel 

yang ditulis Fredy S. ini? Apakah pernah juga membaca 

artikel atau pembahasan mengenai novel-novel Fredy S. 

ini? Rasanya tidak, sehingga tulisannya hampir dianggap 

mati. 

Berbeda dengan kisah “Bumi Manusia” yang jauh 

lebih dulu ditulis Pramoedya Ananta Toer puluhan tahun 

sebelum novel-novel Fredy S. Sangat mudah membaca 

kritik sastra tentang novel ini. Cari saja di laman pencarian 

semisal google. Puluhan atau bahkan ratusan pengkajian 

dilakukan. Efeknya, novel “Bumi Manusia” ini masih 

hidup. Alasannya sederhana, karena masih ada yang 

mendiskusikannya. 

 

B. Pendekatan Analisis Sastra 
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Menurut Abrams dalam bukunya “The Mirror and 

The Lamps: Romantic Theory and the Critical Tradition”, 

menyatakan ada empat pendekatan yang bisa digunakan 

dalam mengkaji karya sastra. Yang pertama adalah 

pendekatan objektif, pendekatan subjektif, pendekatan 

genetik, dan pendekatan mimesis.  

Membuat analisis sastra dimaksudkan agar mampu 

memandu pembaca untuk lebih mendalami maksud 

tulisan. Sebab yang ingin disampaikan penulis prosa fiksi 

bukan hanya alurnya. Melainkan adanya unsur pendidikan 

yang disampaikan dengan halus dan tersirat. 

Misalnya saja pengkajian sastra yang meneliti 

feminisme dalam “Ronggeng Dukuh Paruk”, novel yang 

ditulis Ahmad Tohari. Kritik sastra feminisme memandu 

pembaca untuk lebih mendalami penderitaan yang dialami 

seorang perempuan. Wanita seakan-akan tak berdaya 

dalam kungkungan budaya.  

Srintil yang murni ingin menjadi seorang penari 

ronggeng di daerah Dukuh Paruk, harus rela dijadikan 

seorang „ronggeng‟ pada zamannya. Ada banyak upacara 

yang harus dilewati Srintil untuk mendapatkan 

pengesahannya.  
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Pertama-tama Srintil harus rela dimandikan oleh 

dukun Sakarya tengah malam. Itu pun di hadapan 

masyarakat banyak. Bebas, sebebas-bebasnya. Tentu saja 

Dukun Sakarya yang memandikan Srintil punya waktu 

buat mencuri-curi kesempatan untuk berbuat „nakal‟ pada 

Srintil. 

Yang paling mengerikan adalah upacara Bukak 

Klambu. Kasarnya, Srintil harus bersedia „menemani‟ 

tidur pria berhidung belang. Srintil seakan-akan dijadikan 

bahan lelangan. Siapapun yang mampu membayar paling 

mahal, akan mendapatkan kesempatan untuk tidur 

bersama Srintil. 

Dari uraian sedikit tersebut (lebih lengkap ada di 

lampiran akhir bab ini), kita dipandu oleh penulis kritik 

sastra untuk mengikuti pendapatnya. Sebenarnya kita pun 

sudah diajarkan pengkajian sastra ini di sekolah. Yakni 

pada pembelajaran menulis resensi. Kita menimbang buku 

pada unsur kelebihan dan kekurangan. Hakikat 

menimbang, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan diksi 

kritik. Kritik diambil dari bahasa Yunani yang artinya 

“hakim”. Kritik ini kita seakan-akan menghakimi di mana 

letak kebaikan dan keburukan sebuah tulisan. 
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Sayangnya, pembelajaran di kelas hanya meminta kita 

untuk menimbang dari segi unsur intrinsik. 

Menghubungkan karya sastra dengan unsur intrinsiknya 

termasuk pendekatan objektif dikenal juga dengan 

pendekatan struktural. 

Khusus pada bab ini, akan dilanjutkan terkait 

pendekatan subjektif melalui resepsi sastra, pendekatan 

genetik melalui ekspresif, dan mimesis melalui sosialisme; 

humanisme; dan feminisme. 

 

C. Pendekatan Subjektif: Resepsi Sastra 

Adalah hal yang wajar ketika dua orang pembaca 

memiliki pengalaman dan pemahaman yang berbeda pula 

meski sastra yang diapresiasinya adalah sama. Ada yang 

sangat menggilai novel-novelnya Tere Liye, semua 

tulisannya selesai dibaca. Namun ada pula yang tidak 

menyukai tulisan Tere Liye, sebab bahasannya selalu 

menceritakan anak-anak yang luar biasa dan menyadarkan 

orang dewasa.  

Ada juga yang sangat menyukai tulisan Eka 

Kurniawan. Semua novel dan kumpulan cerpennya dibaca 
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dengan tekun. Bahkan hampir semua karyanya sudah 

diterjemahkan ke banyak bahasa. Namun tetap saja, ada 

pula yang tidak mengerti dengan tulisan Eka Kurniawan 

karena dirasa berat. Semua itu pada akhirnya adalah selera 

siapa yang membaca. 

Memang benar kita tidak bisa memaksakan seseorang 

untuk menyamakan seleranya dengan kita. Namun perlu 

diingat, kita juga tidak bisa selamanya egois ketika sudah 

memiliki selera, selalu itu-itu saja. Lebih baik kita 

membaca semua karya sastra. Baik itu sastra adiluhung 

maupun sastra populer. Baik karya sastra yang sudah lama 

maupun yang baru. Pembaca yang baik itu memiliki 

pengalaman membaca yang banyak. Jangan sampai terlalu 

fanatik pada suatu hal. Termasuk karya sastra. Kita itu 

harus adil, bahkan sejak dalam pikiran. Begitu kata 

Pramoedya Ananta Toer.  

Perbedaan pandangan pada pembacaan sastra tidak 

bisa lepas dari pengetahuan awal. Bergantung presuposisi 

dalam ilmu pragmatik. Sehingga resepsi sastra ini sering 

pula disebut dengan pendekatan pragmatik. Contoh 

sederhananya adalah ketika seseorang bertanya, “Pak 

Amin masih ada?”  
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Bisa saja dua orang yang menjadi mitra tuturnya 

punya penafsiran yang berbeda. Orang yang pertama akan 

bilang, “Sudah pulang barusan.” Bisa juga orang yang 

kedua bilang, “Alhamdulillah, masih ada.” 

Pun sama kasusnya ketika dua orang berbeda 

membaca karya sastra yang sama. Sangat bergantung dari 

mana pemahamannya bermula. Ketika dua orang berbeda 

memikirkan kisah “Ramayana” misalnya. Bisa saja orang 

berselisih paham mana yang memiliki tabiat buruk. Rama 

atau Rahwana. 

Jelas, masyarakat banyak akan menyatakan bahwa 

Rahwana yang jahat. Dia menculik Dewi Sinta pada saat 

diasingkan di hutan Dandaka. Rahwana memisahkan 

seorang istri dari suami sahnya, “Rama”.  

Jika kita mengibaratkan dunia sebagai puzzle, maka 

sastra adalah potongan-potongannya. Cerita dalam dunia 

prosa fiksi tidak bisa sempurna seperti dunia seutuhnya. 

Sama seperti kita mengenal dunia, jangankan yang jauh 

mendalami samudra, menyelami hati seseorang pun 

hampir mustahil. Sebab kita melihat hal tersebut dari sudut 

pandang kita yang sangat terbatas. 
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Kembali kepada kisah “Ramayana”. Bagi sebagian 

orang, yang bertabiat buruk adalah Rama itu sendiri. Kita 

tidak bisa menghakimi sesuatu tanpa tahu alasannya. Coba 

kaji kembali alasan mengapa Rahwana menculik Dewi 

Sinta. Pertama, karena hutan Dandaka adalah wilayah 

kekuasaan Rahwana. Sama seperti sekarang kalau kita 

pergi ke sebuah negara (wilayah kekuasaan orang lain) 

tanpa izin. Pasti kita mendapat masalah. Setidaknya 

mungkin kita akan dideportasi.  

Sebelum proses penculikan, sebenarnya pihak 

kerajaan Alengka mengirimkan Sarpakenaka (adik 

perempuan Rahwana) untuk mendeportasi Rama, 

Lesmana, dan Dewi Sinta dari hutan Dandaka. Sayangnya, 

Sarpakenaka yang seorang perempuan malah dilawan 

sampai telinganya lepas. Tentu saja, Rahwana marah. 

Dengan sebuah siasat akhirnya Rahwana menculik Dewi 

Sinta. 

Setelah itu sampai di kerajaan Alengka, Rahwana 

tidak sekalipun berbuat lancang kepada Dewi Sinta. Dewi 

Sinta ditempatkan di Taman Asoka. Segala keinginannya 

akan segera dikabulkan. Rahwana pun menempatkan 

Trijata sebagai asisten pribadi Dewi Sinta untuk 
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membantunya memenuhi kebutuhan hidup. Hari demi hari 

Dewi Sinta jalani dengan hidup yang penuh harapan agar 

Rama segera menjemputnya. 

Setelah perang berakhir dan Rahwana kalah, Rama 

menyambut Dewi Sinta di taman Asoka. Itu pun bukan 

Rama secara langsung, dia meminta Hanoman untuk 

mewakilinya. Satu yang mengganjal dari pikiran Rama, 

“Apakah Sinta masih suci setelah sekian lama diculik 

musuhnya?”  

Perempuan mana yang tidak sakit hati, ketika setiap 

hari selalu berdoa agar kembali dipertemukan dengan 

suami tercinta, berharap Rama datang menyelamatkan, 

tetapi kenyataannya seperti itu. Istri sendiri masih 

diragukan kesuciannya.  

Dengan penuh emosi Sinta meminta Lesmana 

mengumpulkan kayu bakar. Dia ingin melakukan ritual api 

suci. Sinta akan masuk ke dalam api yang berkobar besar. 

Dia ingin meyakinkan bahwasanya dia masih suci. Jika dia 

suci apinya akan padam. Jika berdosa, maka tubuhnya 

akan hangus terbakar.  
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Lesmana tak ingin hal itu terjadi, takut Sinta yang suci 

malah terbakar di dalam api yang berkobar besar nanti. 

Tidak selalu keajaiban menghampiri yang jujur. Bisa saja 

Dewa tidak menunjukkan kuasanya dan membiarkan Sinta 

mati meski dia suci. Namun Sinta, tak kuasa jika hidup 

penuh dengan kecurigaan. Lebih baik mati daripada 

dicurigai suami sendiri. 

Sekalipun Sinta sudah tak suci lagi, sebenarnya yang 

salah bukanlah dirinya. Melainkan Rahwana yang 

menculik. Perempuan mana yang rela dipisahkan dari 

suami yang begitu dicintai? Siapa yang mau diculik oleh 

orang yang tak dikenal. Dan cerita pun berakhir ketika 

Dewi Sinta melangkahkan kaki ke dalam api. Kita tidak 

tahu apakah benar Dewi Sinta terbakar atau tidak. Kisah 

yang menggantung ini membuat kepala kita berisi dengan 

penuh tanda tanya. 

Dari sini, kita akan tahu bagaimana seorang pembaca 

meresepsikan karya sastra secara berbeda-beda. 

Bergantung pada pengetahuan awal. Bergantung pada 

perasaan. Bergantung pada kegelisahan. Bergantung pada 

kehendak masing-masing. Bagaimana mereka mereka-

reka bacaannya. 
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D. Pendekatan Genetik: Ekspresif Sastra 

Karya sastra tidak terlahir dari udara hampa. Tidak 

turun dari langit. Karya sastra tercipta dari hasil cipta, 

karsa, dan rasa seorang (sekelompok) manusia. Seorang 

penulis ketika menciptakan prosa fiksi, pastilah 

merupakan hasil dari benturan dunia nyata dengan dunia 

yang ada dalam pikirannya. Dia mengekspresikan 

pemikiran, perasaan, pengalaman, kegalauan, keinginan, 

dan lain sebagainya menjadi karya sastra yang indah 

dinikmati. Jika pada resepsi sastra yang ditekankan adalah 

penerimaan karya sastra bagi pembaca, pendekatan 

ekspresif ini memfokuskan pada sisi ekspresi 

pengarangnya itu sendiri. 

Latar belakang penulis pasti berpengaruh dengan apa 

yang diciptakan. Output berasal dari berbagai informasi 

yang di-input. Kita contohkan Oka Rusmini dalam banyak 

fiksi (cerpen dan novel) yang dia tulis. Khusus 

pembahasan kali ini kita spesifikasikan saja pada novel 

“Tarian Bumi”. Meski kita juga sebenarnya bisa 

membandingkan dengan tulisan Oka Rusmini yang lain. 
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Oka Rusmini lahir di Jakarta, 11 Juli 1967 dengan 

nama Ida Ayu Oka Rusmini. Masa kanak-kanaknya lebih 

banyak dihabiskan di Jakarta. Menjelang remaja ia 

menetap di Denpasar, Bali. Saat ini pun Oka Rusmini 

tinggal di Denpasar. Oka Rusmini menyelesaikan 

pendidikan di Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, 

Universitas Udayana, kemudian bekerja sebagai wartawan 

di Harian Bali Post.  

Oka Rusmini dibesarkan dengan kultur Bali yang kuat 

dan tumbuh dalam lingkungan kehidupan griya yang 

dituntut berperilaku lebih tertib, sopan dan beradab, serta 

harus pandai membuat perlengkapan upacara Agama 

Hindu dan sebagainya. Hal itu disebabkan oleh keturunan 

Brahmana. 

Pembagian kasta di dalam Hindu Bali ini adalah hal 

yang sering disinggung oleh Oka Rusmini dalam fiksinya. 

Dia tidak setuju dengan dogma tersebut. Jika dalam 

sejarahnya kasta dibagi berdasarkan pekerjaan yang 

dilakoni, semisal brahmana orang suci atau resi yang 

dijadikan pemberi petunjuk, ksatria yang berasal dari 

pemangku kebijakan kerajaan, waisya yang masyarakat 

biasa seperti para pedagang, dan sudra yang berasal dari 
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pekerja kasar seperti petani. Berbeda dengan pembagian 

kasta di Hindu Bali, yang berdasarkan keturunan pada 

sejarahnya.  

Oka Rusmini berkasta brahmana, kasta yang paling 

tinggi dan sangat dihormati. Namun dia tidak senang 

dengan pembagian kasta tersebut. Hal yang mutlak 

dimiliki seorang sastrawan adalah kepekaan. Dan Oka 

Rusmini, adalah orang yang sangat peka dalam hal 

pembagian kasta ini. Dia begitu lihai membuat kisah 

orang-orang yang ingin berpindah kasta.  

Jika seorang perempuan berkasta sudra, menikah 

dengan laki-laki berkasta brahmana, maka anaknya kelak 

berkasta brahmana. Dan perlu diingat, perempuan yang 

notabene ibunya yang berkasta sudra harus menghormati 

anaknya yang berkasta brahmana. Bagi kalangan tersebut, 

ibu sendiri bahkan bisa lebih rendah daripada anaknya. 

Sebab apa? Sebab pembagian kasta yang tidak manusiawi. 

Dalam “Tarian Bumi”, Oka Rusmini membagi dua 

tokoh utama yang berbeda pandangan. Ida Ayu Telaga 

Pidada yang seorang perempuan dari kasta brahmana ingin 

menjadi kasta sudra. Berbanding terbalik dengan ibunya 

sendiri. Luh Sekar yang berkasta sudra bercita-cita ingin 
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jadi kasta brahmana. Sampai-sampai Luh Sekar menikah 

dengan laki-laki berkasta brahmana. Pergolakan batin 

yang terjadi dialirkan dengan alur menawan. Oka Rusmini 

pandai mengolah bahasanya sehingga tulisannya begitu 

memikat pembaca.  

Pendekatan ekspresif ini tidak bisa lepas dari 

Sigmund Freud dengan teori psikoanalisisnya. Awalnya 

psikoanalisis diterapkan pada takwil mimpi. Namun dalam 

perkembangannya dikaitkan dengan karya sastra. Hal ini 

karena menurut Freud (dibaca: Froid) proses menciptakan 

karya sastra tidak jauh berbeda dengan proses bermimpi. 

Manusia memiliki tiga tingkatan dalam tataran 

consciousness (kesadaran): alam sadar, alam tidak sadar, 

dan alam bawah sadar. Lebih seringnya, kita hidup dalam 

alam tidak sadar dan alam bawah sadar. Apakah selama 

dua jam kuliah kita sepenuhnya sadar dengan apa yang 

kita lakukan? Ataukah lebih banyak waktu yang kita 

habiskan dengan pikiran melayang-layang entah ke mana? 

Mungkin mengingat-ingat sesuatu, teringat orang tua di 

rumah misalnya, teringat mantan, atau teringat orang 

terakhir yang memberi pesan singkat melalui whatsapp. 
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Pokoknya, kita lebih banyak melamun daripada menyimak 

penjelasan dosen. 

Pun sama halnya ketika seseorang menciptakan karya 

sastra terutama prosa fiksi ini. Terlebih pada saat 

memunculkan tokoh di dalamnya. Munculnya tokoh 

dalam prosa fiksi yang kita buat sama dengan munculnya 

tokoh pada saat kita bermimpi. Tokoh yang ada di sana 

adalah bagian dari cerminan kepribadian kita. 

Adalah hal yang pasti ketika Oka Rusmini 

menciptakan Luh Sekar atau Ida Ayu Telaga, ada bagian 

dari dalam dirinya yang masuk ke dalam tokoh. Baik itu 

pengalaman, pemikiran, perasaan, dan lain sebagainya. 

Pun sama dengan tokoh Tegar dalam “Sarjana di Tepian 

Baskom”. Sedikit banyak adalah gambaran penulisnya: 

“Wildan F. Mubarock” itu sendiri. 

Pun sama dengan konflik dan penyelesaiannya 

(klimaks). Tentu saja hal tersebut berasal dari kegalauan 

sehingga menunjukkan bagaimana cara terbaik 

menyelesaikan masalah menurutnya, atau setidaknya ingin 

menyebarkan kegalauan biar banyak yang berpikir serupa. 
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Intinya, pendekatan ekspresif ini lebih menekankan 

bagaimana seorang penulis berekspresi dalam 

menyalurkan karya sastranya. Latar belakang penulis 

wajib kita ketahui untuk menyelami bagaimana pola 

pikirnya.  

Selain pada pendekatan ekspresif dan resepsi sastra, 

ada pengkajian lain yang lebih objektif, yakni pada karya 

sastra itu sendiri. Tanpa perlu mengaitkan dengan siapa 

yang membaca dan siapa yang menulis. Hal ini yang lebih 

sering dijadikan kajian dalam analisis mahasiswa, sebab 

tidak lagi bersifat subjektif yang seperti dianggap menerka 

dan mereka. 

 

E. Pendekatan Mimesis 

Sastra tidak lahir dari kekosongan kenyataan. Sastra 

diciptakan dengan bersinggungan dunia luar. Dunia dalam 

fiksi banyak-sedikitnya diadaptasi dari realitas yang setiap 

hari kita sentuh. Seabsurd-absurdnya fiksi, selalu saja 

berpatokan dengan dunia nyata terlebih dahulu. Hal ini 

dimaksudkan agar pembaca bisa lebih mengerti dengan 
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membandingkan dunia realitas dan dunia rekaan yang 

dibangun penulis. 

Danarto dalam “Kecubung Pengasihan” adalah cerpen 

yang beraliran surealis. Tentang seorang perempuan hamil 

yang mampu berbicara dengan bunga-bunga. Di sini, kita 

akan memersepsikan bahwa bunga-bunga tak ubahnya 

manusia biasa.  

Pun misalnya “Harry Potter”-nya J.K. Rowling. 

Quidditch tidak jauh berbeda dengan American Football, 

hanya saja menggunakan sapu terbang untuk berlari. Foto 

yang ada di dunia sihir tidak bisa diam seperti gambar 

pada umumnya, melainkan terus bergerak. Hal ini 

mungkin sekarang kita lihat seperti boomerang di 

instagram, meski rekaan dunia J.K. Rowling lebih dulu 

ada daripada boomerang di dunia nyata.  

Dunia fiksi, tidak bisa lepas dari dunia realitas kita 

sekarang ini. Dalam beberapa hal, fiksi dapat dijadikan 

dokumentasi sosial. Pada sejarah Mei 1998 misalnya, 

Seno Gumira Ajidarma mengisahkannya dengan cerpen 

Clara. Seno yang seorang jurnalis menyuguhkan kengerian 

peralihan masa orde baru ke orde reformasi. Tentang 

kepiluan sorang keturunan Tionghoa yang dianiaya sebab 
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hal tersebut. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa 

meminta dari golongan mana dia dilahirkan. 

Meski “Clara” termasuk fiksi, kita sedikit banyak bisa 

melihat sejarah Mei 1998 dari sana. Mengenai realitas 

dunia nyata dan rekaan dunia fiksi jauh-jauh sudah 

dibahas pada zaman Yunani kuno. Plato menyatakan 

bahwa dunia nyata yang sekarang kita alami saat ini 

adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Manusia yang 

sama-sama ciptaan Tuhan berusaha untuk mendekatkan 

diri dengan dunia nyata dengan penuh keteladanan. Ketika 

manusia „melukiskan‟ dunia ciptaan Tuhan ke dalam 

dunia rekaan manusia, tentu saja tidak akan sama. Ciptaan 

Tuhan tidak akan sebanding dengan ciptaan manusia. 

Berbanding terbalik dengan gurunya, Aristoteles 

punya penafsiran lain. Dia menganggap bahwa manusia 

selalu berpikiran yang ideal dan sempurna. Sedangkan 

realitas yang terjadi sering kali adalah hal yang tidak 

diharapkan. Tidak ideal. Dan manusia sering mengeluh 

dengan keadaan. Perenungan dunia fiksi yang dipikirkan 

manusia adalah keadaan sempurna. Dunia fiksi tidak 

semata-mata meniru realitas, dia juga menciptakan dan 

mewujudkan dunia sendiri dengan berbagai kemungkinan 
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yang tak terelakkan. Karenanya, sastrawan adalah orang 

yang mampu menginterpretasikan kenyataan dalam 

fiksinya. 

Kita tidak akan lebih jauh membahas perbedaan dua 

pemikiran tersebut. Cukup pada titik tolak pada kedua 

pendapat tersebut. Dari mereka kita bisa mengambil 

simpulan bahwa realitas dunia nyata dan rekaan dunia 

fiksi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.  

Kita perlu masuk-keluar dunia realitas dan dunia fiksi. 

Begitu terus bolak-balik. Membaca fiksi sebagai tulisan 

yang murni dokumentasi sosial akan menyesatkan kita. 

Pun ketika kita menyatakan fiksi murni hasil kreasi 

ciptaan manusia. Karena itulah membaca fiksi lebih 

menarik daripada sejarah, juga lebih menantang daripada 

sekadar angan-angan. 

Untuk mengkaji fiksi dengan analisis mimesis ini 

perlu adanya pengetahuan dan kepekaan pengkaji terhadap 

hal lain. Kita perlu lebih dalam mengenal budaya, sejarah, 

sosiologi, psikologi, ekonomi, politik, agama, filsafat, dan 

lain sebagainya.  
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Pengkajian fiksi dengan ilmu lain membuat analisis 

mimesis lebih menarik. Tidak hanya terkurung pada 

struktur intrinsik. Tetapi juga menjadikan karya fiksi 

sebagai dokumentasi fakta sosial yang dibalut cerita 

menarik.  

Percobaan analisis mimesis ini akan coba kita 

aplikasikan dengan pemahaman lain. Misalnya sosialisme, 

yang membenturkan karya sastra dengan sistem ekonomi 

kapitalisme yang menyengsarakan. Humanisme, 

membenturkan karya sastra dengan realitas agama. Juga 

feminisme, membenturkan fiksi dengan filsafat 

feminisme. 

 

Sosialisme 

Sosialisme hadir untuk menyaingi sistem kapitalisme 

yang sudah eksis terlebih dahulu. Sistem kapitalisme 

adalah sumber dari segala permasalahan yang ada di dunia 

ini.  Sampai saat ini pun sistem kapitalisme ini masih 

mengungkung kehidupan kita. 

Ketimpangan kelas orang kaya (borjuis) dengan orang 

miskin yang jauh berbeda. Orang kaya semakin mudah 
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dalam menjalani hidup, berbanding terbalik dengan kelas 

proletar (miskin, buruh, pekerja) semakin kesusahan. 

Yang kaya tambah kaya, yang miskin semakin miskin. 

Kapitalisme ini menunjukkan bahwa kebahagiaan 

hidup dapat tercipta karena kepemilikan materi. Uang 

menjadi yang paling dicari. Dalam berekonomi, ada 

prinsip “mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan 

modal sekecil-kecilnya”. Ini kemudian merambah dalam 

setiap aspek kehidupan. 

Dalam dunia politik misalnya, ternyata pemerintahan 

kita pun dikendalikan kapitalisme. Kita tahu bahwasanya 

minuman beralkohol itu ada yang legal dan ilegal. Hal 

tersebut dibedakan karena unsur keuntungan yang diterima 

pemerintah. Ketika pemerintahan berada dalam sistem 

kapitalis, tentu saja yang diutamakan adalah keuntungan 

secara materi. Uang.  

Penjualannya di klub malam (bahkan sekarang sudah 

tersedia di supermarket) itu diperbolehkan, sedangkan di 

tukang jamu konvensional itu dilarang. Meski bisa saja 

mereknya sama. Tetapi karena kondisinya berbeda, beda 

pula perlakuannya. Supermarket memberikan pajak yang 

tinggi kepada pemerintah sehingga diperbolehkan. Namun 
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berbeda halnya dengan penjual jamu di pinggir jalan. 

Tidak ada pemasukan buat pemerintah sehingga jika 

ketahuan, miras tersebut akan disita dan diambil polisi 

pamong praja. 

Dalam dunia kesehatan, kita akan menemui 

banyaknya kasus orang miskin yang sakit tetapi 

ditelantarkan oleh pihak rumah sakit. Alasannya satu: 

tidak ada biaya! Hal ini tidak lain karena sistem kapitalis. 

Obat dibuat dengan menggunakan biaya. Dokter (suster) 

harus kuliah dulu yang mahal.  

Adanya BPJS tidak banyak membantu. Orang miskin 

ketika sakit datang untuk berobat, sering (hampir selalu) 

ditanggapi rumah sakit dengan “ruang sedang penuh”. 

Padahal itu hanya alasan mereka tidak mau menerima 

orang miskin. Biaya yang dibayarkan BPJS lebih kecil 

daripada yang dibayar pasien reguler. Pihak rumah sakit 

lebih baik „menunggu‟ pasien reguler daripada yang 

memakai BPJS. Mungkin kita sering mendengar ungkapan 

“orang miskin dilarang sakit”. 

Di dunia pendidikan pun sama saja. Banyak orang 

miskin yang baik dan pintar putus sekolah. Malah lebih 

banyak orang kaya „biadab‟ yang sekolah. Kasus tentang 
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perundungan pada guru, pada siswa lainnya, seolah-olah 

dunia pendidikan malah melanggengkan kekerasan pada 

orang kecil. 

Hukum juga tidak jauh berbeda. Banyak orang kaya 

tetapi lolos dari hukuman. Sekalinya dihukum, malah 

mendapat fasilitas enak. Jauh lebih baik sel Setya Novanto 

daripada indekos mahasiswa. Selama punya uang, kita 

bisa melakukan apapun.  

Secara tidak sadar, kapitalisme mengajak kita untuk 

melanggengkan kehidupan borjuis agar lebih kaya. 

Sampai saat ini, sistem kapitalisme masih mengikat 

kehidupan kita. Berikut ini akan kita contohkan beberapa 

kejahatan kapitalisme yang dekat dengan realitas 

kehidupan kita sekarang. 

Kita akan dengan bangganya ketika membeli barang 

yang memiliki brand terkenal. Banyak dari kita yang 

kemudian mem-posting di media sosial. Misal saja orang-

orang lebih bangga ketika meminum kopi Starbucks, yang 

harganya berkali-kali lipatnya dibanding di warung kopi. 

Ketika membeli pakaian di pasar tradisional, masih saja 

ditawar-tawar. Namun untuk membeli pakaian yang di 

mal, semahal apapun itu tak pernah kita menawarnya. 
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Sebagus apapun sebuah produk, dia tidak akan 

berguna selama tidak dipakai konsumen. Minyak kayu 

putih tidak berfungsi apa-apa sampai digunakan pada 

tubuh kita. Dia hanya akan menjadi pajangan selama 

berada di etalase apotek obat. Bisa saja dia tidak terpakai 

karena pada waktu masa berlakunya habis masih ada di 

apotek. 

Dan orang-orang kapitalis akan lebih memilih 

membuang produknya daripada membagikan gratis. 

Mereka membuat barang diperuntukkan dijual, bukan 

untuk cuma-cuma buat masyarakat. Lihat saja, sisa-sisa 

makanan di resto makanan cepat saji (atau hotel-hotel), 

akan dibuang ke tong sampah. Padahal mereka tahu, di 

sekitar wilayah mereka banyak pengemis yang tengah 

kelaparan.  

Paham sosialis ingin menunjukkan bahwasanya 

kesenjangan sosial inilah yang menjadikan permasalahan 

utama dalam kehidupan. Kita tahu sendiri, pemilik 

perusahaan memiliki gaji yang sangat tinggi daripada 

pekerjanya. Kita tahu dua bersaudara pemilik Djarum, 

Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Dua 

bersaudara ini menurut majalah Forbes pada tahun 2012 
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menempati peringkat pertama orang terkaya di Indonesia. 

Tentu saja hal tersebut berbanding terbalik dengan para 

pekerjanya yang berada di pabrik sebagai buruh. 

Para buruh yang bekerja dari pagi sampai sore 

(bahkan banyak yang lembur sampai malam) hanya 

mendapat gaji yang tidak sepadan. Para buruh harus rela 

meninggalkan rumah setiap hari berjam-jam lamanya. 

Meninggalkan hobi dan kesenangannya demi mencari 

sesuap nasi. Meninggalkan waktu untuk bercanda dan 

bermain dengan anggota keluarganya untuk 

menafkahinya. Meninggalkan olahraga yang membuatnya 

tetap sehat. Meninggalkan kesukaannya bermain dan 

mengobrol dengan teman. Itu semua dilakukan demi 

kelangsungan hidup. Mirisnya, ketika mendapat gaji hanya 

mampu digunakan untuk menutupi beban kehidupan. Ini 

lebih baik daripada rekan kerjanya yang penuh dengan 

utang dan cicilan. 

Paham sosialisme ingin menunjukkan bahwasanya 

sistem kapitalis itu akan runtuh. Cepat atau lambat. Cara 

yang digunakan paham sosialisme ini adalah dengan 

menyadarkan manusia. Hal ini jika dan hanya jika semua 
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kaum proletar menggunakan people power. Secara, kaum 

proletar jumlahnya sangat banyak dibanding kaum borjuis.  

Jika saja satu hari para semua buruh pabrik berhenti 

bekerja pada waktu yang sama (dadakan tanpa 

direncanakan kelas borjuis) pasti perusahaan tersebut akan 

collapse. Perusahaan tersebut akan gamang. Bimbang. 

Semakin besar perusahaan tersebut, semakin runtuh dia. 

Mereka tidak akan mampu menutupi kebutuhan pasar jika 

tidak ada yang bekerja.  

Sebab yang lain yang akan menyebabkan keruntuhan 

kapitalisme adalah kerakusan orang-orang kapitalis itu 

sendiri. Orang-orang kapitalis yang selalu mencari untung 

tinggi akan menawarkan barang dengan harga yang mahal. 

Jika saja semua barang mahal dan orang-orang proletar 

tidak kuasa membelinya, maka barang akhirnya tidak akan 

berguna dan tidak terpakai. 

Inilah yang diinginkan dalam paham sosialisme. 

Kesadaran kolektif dari kaum proletar. Karena itulah 

sosialisme menawarkan tidak adanya kelas sosial. 

Penghapusan orang kaya yang memiliki perusahaan dan 

buruh yang bekerja. Sebab semua perusahaan akan 
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dikelola oleh negara. Utopia pemikiran sosialisme ini tidak 

akan dipaparkan lebih jauh  dalam “Gerbang Fiksi”.  

Perlu ditekankan, bahwa buku ini hanya semacam 

gerbang untuk pembaca memasuki dunia fiksi lebih dalam. 

Terutama pemikiran sosialisme ini. Anda perlu membaca 

mengenai filsafat marxisme, sebab pemikiran sosialisme 

ini berasal dari Karl Marx dan Friedrich Engels.  

Yang pasti, karya sastra yang beraliran sosialisme 

ingin menunjukkan kepada pembaca tentang paham ini. 

Tentang kesenjangan yang terjadi antara kelas borjuis dan 

kelas proletar yang bisa diangkat menjadi kisah menarik. 

Atau setidaknya, paham sosialis ingin mengajak pembaca 

untuk lebih peka terhadap sesama manusia. Tidak semua 

dan tidak selalu tujuan hidup kita berorientasi pada materi 

dan uang. Kita membutuhkan orang lain untuk tetap 

bersosial. 

 

Humanisme 

Humanisme tidak bisa dilepaskan dari sejarah 

renaisans. Awal kebangkitan bangsa Eropa dari dark age 
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ke kelahirannya kembali (renaissance, baca renaisong) 

menjadi bangsa yang kita kenal sekarang ini.  

Yang menjadi penghalang mereka berkembang adalah 

otoritas agama Kristen Katolik Roma yang membatasi 

ruang gerak mereka. Kita pasti ingat mengenai Copernicus 

yang menyatakan teori heliosentris. Pemikirannya 

ditentang habis-habisan, dianggap sesat. Dia diinkuisisi 

oleh pihak gereja. Dikucilkan oleh masyarakat. Galileo 

yang mendukung pemikiran Copernicus, juga sama 

terkena hukuman oleh pihak gereja. Dia jadi tahanan 

rumah seumur hidup. Kematiannya pun terjadi ketika 

masih menjadi tahanan rumah. 

Otoritas Kristen tidak hanya membatasi ilmu 

pengetahuan, dia juga masuk ke dalam institusi 

pemerintahan. Negara berada dalam dominasi kekuasaan 

gereja Katolik yang dipegang paus. Bahkan pemilihan 

seorang kaisar pun dipilih oleh paus.  

Puncaknya, penyalahgunaan wewenang gereja terjadi 

ketika indulgensi (penebusan dosa) dijual secara besar-

besaran untuk mengisi kas gereja. Paus Leo X yang 

menganjurkannya. Hal ini disebabkan gereja tengah 

membangun Gereja St. Petrus. Tentu saja tidak semua 
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orang Nasrani setuju dengan gagasan tersebut. Dari 

sanalah bibit Kristen Protestan muncul karena menentang 

indulgensi. 

Kejenuhan dan keraguan masyarakat terhadap 

lembaga keagamaan mulai bangkit. Orang-orang mulai 

berani berargumen mengenai keragu-raguannya terhadap 

otoritas agama. Adanya keinginan untuk memisahkan 

agama dari kehidupan. Menurutnya dogma-dogma agama 

bukanlah hal yang penting untuk diterapkan dalam 

kehidupan.  

Dari sana, mulai muncul pemikiran untuk mengkaji 

ulang mengenai pemahaman agama. Apakah benar agama 

perlu membatasi ilmu pengetahuan? Apakah benar agama 

harus ikut campur pada politik pemerintahan? Apakah 

benar menebus dosa bisa dilakukan dengan cara 

membayar? 

 

Pemikiran humanisme mengedepankan akal manusia 

sebagai otoritas tertinggi di atas agama itu sendiri. 

Dogma-dogma agama yang bertentangan dengan 

pemikiran manusia, perlu dikaji ulang. Machievelli dengan 
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lantang mengajukan mengenai pemikiran sekularisme. Dia 

ingin memisahkan agama dari kehidupan. 

Menurutnya, otoritas agama hanya perlu ada di tempat 

ibadah. Agama tidak perlu turut campur pada politik. 

Tidak boleh mengambil peran dalam ilmu pengetahuan. 

Jangan sekali-kali masuk ke dalam ekonomi. Ketika 

agama yang penuh dogma ikut campur, maka akan 

bertolak pandangan dengan pemikiran manusia yang 

realistis. 

Kita contohkan mengenai keragu-raguan masyarakat 

mengenai dosa. Hal yang katanya perlu dikaji ulang. 

Mengapa ketika ada orang yang berbuat salah, kita hanya 

menghukuminya dengan derajat dosa yang dilakukan? 

Apakah dosa hanya sekadar hitam dan putih di atas kertas? 

Kita sering mendengar adagium “manusia adalah 

tempat salah dan lupa”. Kita sering menyalahkan 

seseorang karena dia sudah berdosa. Namun kita lupa, 

untuk mencari alasan mengapa dia berbuat seperti itu.  

Fiksi yang beraliran humanisme, menawarkan alasan-

alasan mengapa seorang tokoh bisa berdosa. Kita diajak 

berpikir kembali, sebab dosa yang dilakukan seseorang 
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pasti karena mereka memiliki alasan. Adanya motif di 

balik suatu peristiwa. 

 Kita contohkan saja “Pada Sebuah Kapal” yang 

ditulis N.H. Dini. Berkisah tentang Sri yang menjalin 

asmara dengan Michel di atas kapal. Mereka berdua 

bercinta padahal sudah punya pasangan masing-masing. 

Sri bersuami Charles Vincent. Michel beristri Nicole. Sri 

dan Michel ini berselingkuh.  

Dalam ajaran agama mana pun, perselingkuhan tidak 

pernah dibenarkan. Namun N.H. Dini mencoba 

menjelaskan mengenai alasan perselingkuhan dari sudut 

pandangnya. Bisa saja perselingkuhan terjadi karena 

ketidaknyamanan sepasang suami istri yang sah. Sri 

sebagai tokoh utama tidak menyukai sifat suaminya yang 

kasar, pelit, egois, dan suka merendahkan. Pun sama 

dengan Michel Dubanton yang tidak mendapatkan 

kebahagiaan setelah menjalin keluarga bersama Nicole. 

Baginya, Nicole adalah perempuan yang terlalu egois, 

cerewet, juga kasar. Pertemuan antara Sri dan Michel pada 

sebuah kapal membuat mereka berdua menjalin cinta 

terlarang.  
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Paham humanisme inilah yang akan sering kita dapati 

dalam sebuah fiksi. Berpacaran adalah dosa, tapi kalau 

sudah cinta bagaimana? Ini pula yang diangkat dalam 

roman-roman picisan. Juga melalui teenlit atau novel 

populer yang sering bestseller. Dalam humanisme, kita 

menganggap bahwa orang yang berdosa adalah manusia, 

dan kita pun manusia. Tidak berbeda. Lantas apakah kita 

berhak menganggap diri sendiri lebih tinggi daripada 

orang lain? 

Humanisme dapat membuat kita lebih bijak dalam 

menilai sesuatu. Kita tidak bisa memaksakan kehendak 

terhadap orang lain. Sejatinya, pemikiran humanisme ini 

tidak selalu mampu menjadi landasan utama. Hal ini 

disebabkan pemikiran manusia yang terbatas. Satu sama 

lain sering berbeda pendapat. Lantas pendapat mana yang 

akan diambil? 

Pun dalam masalah LGBT (Lesbian, Guy, Biseksual, 

Transgender). Fiksi yang berpaham humanisme akan 

mengangkat mengenai ketertindasan kaum LGBT oleh 

masyarakat. Misalnya saja ada seorang guy, yaitu laki-laki 

yang punya ketertarikan seksual pada laki-laki lagi. Ketika 

guy ini mengakui dirinya guy kepada sahabatnya, sebuah 
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kepastian dia akan diasingkan dari teman-temannya. 

Keluarga yang tahu anaknya guy, bisa saja mengusirnya. 

Lalu dia mencari komunitas yang menerima dirinya apa 

adanya. Tentu saja komunitas tersebut adalah komunitas 

guy pula.  

Dalam humanisme, pilihan menjadi guy adalah bagian 

dari HAM (Hak Asasi Manusia). Kita sebagai manusia 

tidak boleh melarang-larang seseorang untuk mencintai 

orang lain. Namun bisa saja kita pertentangkan kembali 

mengenai HAM ini. Sejatinya, naluri mencintai itu tidak 

sekadar nafsu syahwat. Melainkan cara untuk melestarikan 

keturunan. Demi HAM pula, jika guy (termasuk LGBT) 

diizinkan, maka lambat laun manusia akan punah. Sebab 

tidak lagi mampu bereproduksi. 

Inilah yang dimaksud dengan pendapat manusia yang 

terbatas dan terkadang berbeda pula. Lantas, mau yang 

mana jika kita terus mengagungkan pemikiran manusia 

sebagai landasan utama? Tentunya yang pasti, yang akan 

kita ambil adalah pemikiran yang menguntungkan bagi 

kita yang memilih. 
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Feminisme 

Berbeda dengan sudut pandang sosialisme. Ketika 

sosialisme menganggap bahwa sumber permasalahan 

adalah perbedaan kelas si kaya dan si miskin, feminisme 

menganggap bahwa permasalahan utama hidup ini adalah 

ketika wanita dijadikan kelas kedua setelah laki-laki. 

Perempuan selalu saja tidak diuntungkan dalam 

kehidupan. Bahkan sejak zaman Yunani Kuno hal ini 

sudah terjadi. Ketika Socrates, Plato, Aristoteles dan para 

filsuf ini berkembang, apakah kita pernah mendengar di 

antara mereka ada filsuf perempuan? Tidak. Ilmu 

pemikiran didominasi oleh laki-laki. 

Sama halnya dengan sastrawan perempuan. Yang kita 

kenal para sastrawan perempuan Indonesia baru dimulai 

pada N.H. Dini dan perempuan penulis sezamannya. 

Sebelum-sebelumnya, jarang kita mendengar. Kecuali 

R.A. Kartini. 

Dalam setiap unsur kehidupan, perempuan selalu saja 

dinomorduakan. Ketika dalam keluarga, tentu saja dia 

berada di bawah suami. Padahal bisa saja perempuan ini 

yang bekerja mencari nafkah sedangkan suaminya seorang 

pengangguran. Namun karena sistem patriarki, tetap saja 
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laki-laki yang jadi kepala rumah tangga. Bahkan sejak 

masih kecil, ketika anak-anak perempuan sudah disuruh 

untuk mampu berbenah rumah, anak laki-laki malah 

dibiarkan main bersama teman-temannya.  

Setelah dewasa, perempuan punya adagium “dapur, 

sumur, kasur”. Intinya setelah menikah urusan rumah 

tangga yang bagian berat adalah perempuan. Bahkan 

ketika perempuan bekerja pun, urusan mengurus anak 

masih tanggung jawabnya. 

Diskriminasi terhadap perempuan menjadi tema 

utama dalam setiap sastra beraliran feminisme. Perempuan 

selalu jadi korban pelecehan seksual. Hampir tidak pernah 

kita mendengar laki-laki yang diperkosa. Ketika 

perempuan sudah jadi korban, kadang pula perempuannya 

yang disalahkan oleh sebagian pihak. Karena pakaiannya 

yang menggoda syahwat kata mereka.  

Hal-hal yang berbau eksploitasi tubuh wanita dalam 

fiksi adalah hal yang tak pernah sepi untuk dikaji. Contoh 

saja iklan sabun mandi yang selalu menampilkan 

perempuan sebagai daya tarik. Padahal laki-laki pun sama 

butuhnya sabun mandi. Tapi yang lebih banyak  dijadikan 

model iklan adalah perempuan yang berpakaian seksi. 
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Perlawanan-perlawanan perempuan untuk 

mendapatkan hak yang setara dengan kaum laki-laki 

bukan berarti feminisme membenci laki-laki. Hanya saja 

ingin ada kesetaraan dalam setiap aspek kehidupan. 

Misalnya, mengapa hanya perempuan yang dituntut 

bekerja menggunakan sepatu hak tinggi? Mengapa hanya 

perempuan yang diminta memakai riasan? Dan lain 

sebagainya. Dalam penerimaan gaji pun, atlet perempuan 

jauh lebih rendah daripada atlet laki-laki. Karena itulah 

ingin adanya kesetaraan dalam setiap hal. 

Sebenarnya pada awalnya pembagian kerja di antara 

perempuan dan laki-laki dilakukan berdasarkan kodrat 

masing-masing. Namun pada akhirnya meluas, pekerjaan 

yang umum buat laki-laki adalah pekerjaan luar (publik), 

sedangkan perempuan bekerja dalam rumah tangga 

(domestik).  

Pemisahan  lingkup kerja yang mulanya ditugaskan 

untuk memudahkan sistem pembagian tugas akhirnya 

menjadi kebiasaan yang membudaya. Dan budaya ini 

semakin langgeng ketika pria uang mengumpulkan harta 

membutuhkan hak waris. Sejak itu seorang anak yang 

lahir dikenal berdasarkan garis keturunan ayah. Budaya 
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tersebut adalah hal yang wajar-wajar saja. Namun 

sayangnya dalam proses selanjutnya pandangan manusia 

atas hak milik diperluas. Bukan hanya hak milik atas 

barang-barang, tetapi juga hak untuk mengambil segala 

keputusan dalam hidup. Pada waktu yang sama, terjadilah 

perampasan hak wanita dalam pengambilan keputusan. 

Peristiwa perampasan ini menjadi semakin kuat lagi ketika 

manusia menghargai nilai harta lebih tinggi dari nilai 

manusia. 

Perlawanan-perlawanan perempuan untuk 

mendapatkan hak yang setara dengan kaum laki-laki pun 

kemudian dimulai. Yang ingin dilawan oleh kaum 

feminisme adalah budaya patriarki. Ketika agama 

melanggengkan budaya patriarki, juga perlu dilawan. 

Mengapa perempuan dilarang menjadi imam salat jika 

makmumnya laki-laki? Mengapa perempuan tidak ada 

yang azan di masjid? Mengapa hak waris perempuan lebih 

sedikit daripada laki-laki? Kemudian merambah ke banyak 

hal. 

Fiksi yang beraliran feminisme mengajak pembaca 

untuk berpikir kembali atas ketertindasan kaum 

perempuan. Dalam “Cantik Itu Luka”, Eka Kurniawan 
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menunjukkan sebuah kelemahan perempuan yang dialami 

tokoh bernama Alamanda. Perempuan yang diperkosa 

oleh Shodanco. Tapi karena perempuan tidak berdaya 

menghadapi hal tersebut, Alamanda malah meminta 

dinikahi untuk menutupi ketidakperawanannya. Kajian 

Feminisme ini bisa kita gunakan dalam melihat 

ketidakberdayaan seorang perempuan di hadapan laki-laki. 

 

F. Rangkuman 

G. Evaluasi 
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EKSPRESI PROSA FIKSI 

 

A. Pengantar 

Tujuan utama mata kuliah apresiasi dan kajian prosa 

fiksi adalah ketika mahasiswa yang mengampu mampu 

menulis prosa fiksi dan mengkajinya. Tingkatan apresiasi 

sastra paling tinggi adalah menciptakan. Pun sama halnya 

dengan mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk 

menciptakan prosa fiksi.  

 

B. Menulis Prosa Fiksi 

Menulis adalah output. Sebelum menghasilkan, 

sepatutnya kita memasukkan dulu berbagai macam input 

sehingga hasil yang dikeluarkan menjadi menarik. Karya 

sastra adalah hasil perpaduan antara pengalaman, 

pemikiran, perasaan, angan-angan, dan harapan si penulis. 

Lima komponen utama ini kemudian alirkan dengan alur 

yang tidak biasa. Sampaikan dengan gaya bahasa yang 

menarik. Dengan alur, cerita yang menarik akan lebih 

lama disimpan oleh pembaca daripada cerita yang klise. 
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Gaya bahasa menentukan pembaca untuk tetap membaca 

atau berhenti karena monoton.  

Semakin banyak kita menonton film, semakin banyak 

ide cerita yang bisa dituangkan. Semakin banyak 

membaca prosa fiksi, semakin mudah kita menggunakan 

gaya bahasa yang menarik. Semakin sering membaca 

buku, semakin banyak wawasan kita. Semakin sering 

berdiskusi dengan orang lain, semakin liar ide kita. 

Semakin sering berkontemplasi, semakin dekat dengan 

cara pandang orang lain. Semakin sering berlatih menulis, 

semakin baik tulisan kita. Intinya, menjadi seorang penulis 

tidak bisa hanya dengan duduk manis dan cukup 

mendengarkan ceramah dosen.  

Contohnya adalah ketika menulis “Bayang Golek”. 

Apakah hanya bisa dengan duduk manis dan cling keluar 

tulisan? Tidak! Perlu adanya proses.  

Dari mulai berpikir bahwa wayang golek yang sudah 

jarang dipentaskan. Ketidaktahuan kita terhadap tokoh-

tokoh wayang. Kemudian berdiskusi dengan cucu seorang 

dalang. Tidak terhitung berapa banyak film dan novel 

yang sudah dikonsumsi. Ketika sudah dituliskan apakah 

itu sudah fix? Belum. Tulisan pertama ketika masih dirasa 
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kurang, revisi lagi dan lagi. Semuanya berpadu menjadi 

sebuah tulisan yang bisa memenangkan hadiah.  

Yang paling penting dalam menulis prosa fiksi adalah 

cara menuangkan gagasan menjadi sebuah cerita yang 

menarik. Itu. Proses menulis yang sesuai dengan aturan 

penulisan pasti sudah dipelajari dalam berbagai mata 

kuliah. Mempelajari EBI yang sesuai dengan KBBI pasti 

pernah kita lalui. Itu menjadi modal penting, sebagai 

konten mekanik yang wajib dipakai penulis dalam 

mencipta prosa fiksi. Selebihnya adalah menggali ide, ini 

yang jarang sekali disampaikan. 

 

C. Sumber-Sumber Inspirasi 

Beberapa cara di bawah ini adalah bumbu-bumbu 

yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan ide. Dari 

mulai pengalaman, pemikiran, harapan, perasaan, dan 

angan-angan. 

Merawat Kenangan 

Setiap orang pasti memiliki pengalaman. Kita juga 

pernah punya pengalaman. Dulu ketika di sekolah, guru 

bahasa pernah meminta murid-muridnya untuk 
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menuliskan pengalaman lucu atau menarik. Kemudian 

satu per satu murid bercerita di depan kelas, sedangkan 

yang lain menyimak dengan khidmat.  

Hal yang harus diperhatikan dalam menulis prosa 

berdasarkan pengalaman (based on true story) adalah kita 

harus ingat, bahwasanya prosa fiksi bersifat fiksi. Kita 

tidak bisa hanya terpaku pada kenyataan. Fiksi digunakan 

untuk membangkitkan imaji. Ciptakan hal yang bisa saja 

bohong untuk lebih mendramatisasi cerita.  

Kita tidak sedang membohongi orang lain, toh semua 

pembaca pasti sudah tahu, yang dibaca adalah prosa fiksi. 

Bukan tuturan pengalaman asli kita. Yang diinginkan 

pembaca sastra bukan semata-mata kenyataan yang Anda 

alami, melainkan menarik atau tidaknya kisah yang 

disampaikan. Jika itu berdasarkan pengalaman penulis, 

tentu saja ada berbagai hal yang bisa diceritakan. 

Ada banyak cerpen atau novel yang diangkat dari 

kisah nyata penulisnya. Tetralogi Laskar Pelangi Andrea 

Hirata contohnya. Diangkat dari pengalaman  penulisnya 

itu sendiri. “Laskar Pelangi” berlatar ketika Ikal (Andrea 

Hirata) masih sekolah dasar. “Sang Pemimpi” saat dia 

berusia sekolah menengah. “Edensor” pada waktu 
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berkuliah di luar negeri. “Maryamah Karpov” setelah 

penulis kembali dari berkuliahnya. 

Apakah semua tulisan Andrea Hirata yang 

berdasarkan pengalaman tersebut adalah cerita nyata 

seutuhnya? Dari sekian banyak kisah yang berhalaman-

halaman tentu saja ada yang tidak nyatanya. Kehebatan 

penulis adalah ketika dia mampu menyamarkan antara 

kebenaran dan kebohongan dalam karyanya.  

Tujuan utama kita menuliskan pengalaman hidup 

adalah sebagai sarana merawat kenangan. Ada banyak hal 

yang harus kita ingat. Semakin sering kita menuliskan 

pengalaman, semakin kuat pula kenangan melekat di 

ingatan kita. Ketika kita tidak menuliskan pengalaman, 

akan banyak kenangan berharga yang kita lupakan. Kita 

mungkin sering curhat secara lisan kepada orang lain. 

Setelah itu pengalaman penting kita terbuang tertiup 

angin. Cobalah menuliskannya menjadi sebuah jalinan 

cerita, dijamin kita akan lebih abadi mengenangnya. 

Terlebih di suatu ketika pada saat membacanya.  

Pengalaman-pengalaman yang setiap orang lalui tentu 

saja berbeda. Namun ada beberapa hal yang mirip. 

Bertengkar dengan keluarga karena hal sepele, kesal ke 
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keluarga sampai ingin minggat dari rumah, masa cinta 

pertama di sekolah, perjuangan untuk mendapatkan cinta 

dari lawan jenis, rasa sakitnya ditolak, dan lain 

sebagainya. Hal-hal umum tersebut bisa saja menjadi ide 

utama cerita yang akan kita angkat. 

Cara sederhana penggalian ide ini, bisa dengan 

mengajukan sebanyak-banyaknya pertanyaan. Contoh 

kasusnya adalah ketika kita kesal dengan orang tua 

sampai-sampai ingin minggat. Hampir setiap orang pernah 

mengalami kejadian ini. Coba ajukan pertanyaan sebelum 

membuat cerita yang berdasarkan pengalaman ini 

Apa yang membuat Anda berbeda pendapat dengan 

orang tua? Bagaimana perasaan Anda? Apa yang 

dilakukan orang tua terhadap Anda? Sampai sejauh mana 

perasaan muak Anda? Bagaimana caranya Anda kembali 

ke rumah? Apa makna pulang menurut Anda? Dan lain 

sebagainya. 

Dengan menuliskan pengalaman menjadi sebuah 

cerita, itu adalah salah satu cara kita untuk tetap merawat 

kenangan. 
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Menyuarakan Gagasan 

Setiap dari kita pasti memiliki ide dan gagasan. Ada 

suatu kebahagiaan tersendiri ketika orang lain memiliki 

pemikiran yang sama dengan kita. Karena itulah secara 

sadar maupun tidak, kita sering menyebarkan apa yang 

kita pikirkan kepada orang lain pada saat mengobrol. 

Pertanyaan sama yang diajukan oleh satu pihak 

namun selalu direspons dengan jawaban yang berbeda-

beda adalah pertanyaan, “Apa yang sedang Kamu 

pikirkan” dari media sosial. Ternyata kita bisa dengan 

mudah menulis jika kita sedang memikirkan sesuatu. 

Pun sama halnya dengan seorang penulis prosa fiksi. 

Meski yang disampaikannya adalah sebuah kisah, tetap 

saja ada ide di dalamnya. Sarana penyampaian ide kita 

sampaikan melalui prosa fiksi. Menyuarakan gagasan 

dengan jalinan cerita akan lebih elegan daripada harus 

berkoar-koar atau berpidato di depan publik. 

Ketika seorang penulis ingin menyampaikan  

keprihatinannya terhadap masyarakat Sunda yang sudah 

jarang mengadakan pagelaran wayang golek, bahkan 
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banyak yang tidak tahu tokoh-tokohnya maka lahirlah 

cerpen berjudul “Bayang Golek” (baca kembali di Bab 

Apresiasi dan Menikmati). Masyarakat kita seolah-olah 

lupa dengan budaya sendiri. Dengan penyampaian melalui 

kisah misalnya, itu akan lebih menarik daripada 

mendengarkan pidato tokoh masyarakat yang berbusa-

busa terkait budaya. 

Tentu saja ketika ingin menyampaikan gagasan, kita 

sendiri dulu yang harus kenal dekat dengan gagasan 

tersebut. Banyak membaca adalah kuncinya. Riset menjadi 

bagian yang tak terpisahkan. Melakukan diskusi perihal 

apa yang kita pahami. Mencari fakta dengan teliti. Datangi 

orang-orang yang terlibat. Dan lain sebagainya. 

Contoh saja tentang novel “Laut Bercerita” yang 

ditulis oleh Leyla S. Chudori. Ide ceritanya adalah tentang 

orang-orang yang dihilangkan menjelang Mei 1998. 

Dengan melakukan riset, mewawancarai saksi mata, dan 

lain sebagainya maka terciptalah novel yang sangat 

berkelas. 

Pembaca seolah-olah diajak masuk ke dalam kisah. 

Penuturan Biru Laut sebagai orang yang diculik dan 

ditenggelamkan di laut, juga penuturan Asmara Jati  
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sebagai adik yang kehilangan salah satu anggota 

keluarganya. 

Sederhana saja sebenarnya, kita sebagai manusia pasti 

punya gagasan. Tidak usah yang jauh-jauh dulu. Lihat 

sekeliling kita. Kata kuncinya adalah gelisah. Semakin 

resah kita terhadap suatu keadaan, semakin banyak pula 

gagasan yang bisa kita sampaikan. Begitu pun sebaliknya, 

ketika kita tidak memiliki keresahan, sulit rasanya 

meluangkan gagasan. 

Misal saja mengenai suatu universitas di suatu tempat. 

Apakah Anda akan gelisah dengan elevator yang sering 

mengalami kerusakan? Terlebih jumlahnya yang tidak 

sesuai dengan jumlah penumpang? Apakah Anda akan 

gelisah dengan kondisi kampus yang meminta Anda selalu 

online tetapi tidak difasilitasi? Apakah Anda akan gelisah 

dengan tidak adanya ruang terbuka hijau yang ada hanya 

parkiran? Dan lain sebagainya. 

Dari banyak kegelisahan tersebut kita nantinya akan  

bisa menawarkan gagasan mengenai kondisi kampus yang 

ideal. Sama halnya seperti Habiburrahman El-Shirazy 

dalam “Ayat-Ayat Cinta”. Berawal dari kegelisahannya 

mengenai kondisi zaman sekarang, manusia selalu berbuat 
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kesalahan. Karena itulah sosok Fahri muncul. Sebagai 

sarana dakwah, Habiburrahman menciptakan tokoh laki-

laki yang ideal. 

Menyemai Harapan 

Seseorang akan hidup jika masih memiliki harapan di 

dalam dirinya. Meskipun dia bernyawa tetapi jika sudah 

tidak memiliki harapan, orang tersebut seperti mayat 

hidup. Salah satu alasan mengapa orang berani bunuh diri 

adalah karena hilangnya harapan hidup. 

Setiap orang pasti memiliki harapan dan keinginan di 

dalam hidupnya. Jika merawat kenangan berada di masa 

lalu, menyuarakan gagasan yang bermula dari kegelisahan 

ada saat sekarang, maka menyemai harapan urusannya 

adalah waktu yang akan datang. 

Adanya harapan memungkinkan kita melakukan yang 

terbaik dalam setiap kegiatan. Tataplah masa depan. 

Hiduplah dengan angan-angan sembari berusaha untuk 

mewujudkannya. 

Ingatlah satu hal. Tidak semua yang kita inginkan 

akan selalu terwujud. Adanya konflik, terjadi ketika 

kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ini kuncinya.  
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Jika dalam kenyataan konflik ini akan kita hindari 

sebisa mungkin, maka dalam fiksi, konflik adalah yang 

membuat pembaca menjadi tertarik. Jika dalam dunia 

realitas kita tidak pernah mau patah hati, namun dalam  

fiksi patah hati adalah hal yang lazim diderita tokoh 

utama. Para pembaca akan mengikuti bagaimana tokoh 

utama menghadapi belenggu patah hati.  

Yang kita yakini adalah setiap orang pasti 

mengharapkan yang terbaik. Semenyebalkannya orang tua 

misalnya, pastilah dia berharap yang terbaik buat anaknya. 

Yang perlu dicermati dalam membuat fiksi adalah kita 

sebagai penulis mencoba membenturkan harapan yang 

dibangun oleh tokoh dengan keadaan yang tidak 

mendukung. Cara yang paling mudah adalah dengan 

memunculkan tokoh antagonis. Peran dari tokoh tersebut 

adalah untuk menghalangi harapan tokoh utama.  

Ini realistis. Tidak semua yang kita inginkan, 

didukung oleh semua orang. Perbuatan baik kita, akan 

selalu ada yang mencibir. Tidak semua yang kita lakukan 

akan dinilai positif oleh orang lain. Jika hanya 

mengandalkan nilai kebaikan dari setiap mata manusia, 

mungkin itu adalah hal yang mustahil. 
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Misalnya kita empati kepada pengemis di pinggir 

jalan dan memberikan uang kita kepadanya. Apakah 

semua orang akan mendukung? Tidak! 

Sebagian orang akan menganggap bahwa kita hanya 

sok baik. Yang lain menganggap bahwa karena ada orang 

yang memberi maka lebih banyak lagi yang meminta-

minta. Dan lain sebagainya.  

Kita hanya perlu berimajinasi menjadi orang lain. 

Bagaimana jika kita adalah seorang antagonis. 

Berdialoglah secara imajiner dalam pikiran kita sebelum 

meluapkannya menjadi sebuah cerita. Buat penulis 

pemula, menghadirkan tokoh antagonis selalu yang jahat. 

Padahal tokoh antagonis tidak selalu seperti itu. Bisa saja 

dia adalah teman baik kita. Atau mungkin orang tua. 

Pasangan kita. Atau orang yang baru kita kenal. Atau 

mungkin diri kita sendiri. Sebab harapan kita tidak selalu 

sama. Kadang ingin A, kadang ingin B, dan lain 

sebagainya.  

Dengan menatap masa depan, kita akan berusaha yang 

terbaik pada hari ini. Kuliah misalnya, jika sudah tidak 

punya harapan, mustahil mau masuk kelas dan 

mengerjakan tugas. 
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Semakin banyak harapan yang kita inginkan, semakin 

banyak pula ide dalam menulis. Setelah lulus, apa yang 

Anda inginkan? Bekerja sebagai apa? Kapan mau 

menikah? Dan lain sebagainya.  

Mengekspresikan Perasaan 

Cara termudah dalam menulis adalah apa yang kita 

rasakan dalam hati. Ekspresikan rasa bahagia kita dengan 

tulisan, rasa cinta dengan tulisan, kerinduan dengan 

tulisan, kecewa dengan tulisan, patah hati dengan tulisan, 

dan apapun yang kita rasakan saat ini. 

Menulis adalah sarana mengekspresikan perasaan 

dengan efektif. Pernah tidak ketika kesal, kemudian 

setelah menulis, rasa kesal kita sedikit memudar? 

Jangankan yang hanya kesal atau kecewa, yang 

depresi dan mau bunuh diri bisa juga menjadikan menulis 

sebagai sarana pelampiasan emosi. Sebab, yang diinginkan 

oleh orang depresi bukanlah bunuh diri. Melainkan apa 

yang ingin diucapkannya didengar tanpa ada satu pun 

yang dibantah. Dengan meluapkannya menjadi tulisan, 

siapa yang akan membantah? 
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Dalam menulis prosa fiksi, kita dituntut untuk 

memiliki perasaan yang lebih peka. Sesuatu yang berasal 

dari hati, akan sampai ke hati pula.  

Ketika membuat tokoh misalnya, perasaan kita 

masukkan ke mereka. Jangan hanya tokoh utama, bahkan 

tokoh sampingan pun harus punya perasaan. Dan kita 

menitipkan perasaan kita kepada mereka.  

Kalau dicontohkan berempati kepada pengemis di 

pinggir jalan dan memberikan uang kita kepadanya, 

apakah pengemis tersebut tidak punya perasaan? Tentu 

saja punya! Gambarkan perasaan orang yang begitu 

bahagia ketika sudah lama tidak makan, ada yang 

memberi uang. Atau bisa pula gambarkan perasaan orang 

yang bangga bisa menipu orang lain, sebab ternyata 

banyak juga orang kaya yang berprofesi sebagai pengemis. 

Ada banyak kemungkinan yang bisa digali siapa orang 

yang mengemis tersebut, sehingga banyak pula perasaan 

yang bisa kita titipkan kepada mereka. 

Melambungkan Angan-Angan  

Berimajinasilah, sebab dia tidak terbatas. Bahkan kata 

Einstein, imajinasi lebih tinggi dari logika, sebab logika 
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terbatas. Imajinasi inilah yang kemudian menggerakkan 

cerita. Angan-angan tidak melulu tentang hal-hal yang 

mustahil, bahkan imajinasi ini yang bisa menggerakkan 

kehidupan zaman sekarang. 

Dongeng-dongeng masa lalu kebanyakan adalah 

cerita yang melambungkan angan-angan. Fabel misalnya, 

mengangankan binatang yang mampu berbicara dan 

berkomunikasi layaknya manusia. Legenda, imajinasi 

pendahulu kita yang menghubungkan dengan peristiwa 

alam. Epos, angan-angan mereka tentang wujud perang 

yang ideal. Mite, khayalan tentang dewa-dewa yang luar 

biasa dan sebagainya. 

Kita yang ingin belajar menulis, bisa saja 

menunjukkan angan-angan kita dalam wujud tulisan. 

Mungkin kita tahu Doraemon. Kartun Fujiko F. Fujio yang 

melambungkan angan-angan tentang robot di abad 21. 

Salah satu alat masa depan yang diceritakan adalah printer 

3 dimensi. Sekarang, alat tersebut nyatanya sudah bisa 

diwujudkan. 

Alih Wahana 
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Secara KBBI, wahana bisa kita artikan sebagai 

kendaraan. Sebuah karya sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan kendaraan. Seorang pengarang ingin 

menyampaikan sesuatu melalui kendaraan ini. Jangan 

percaya, jika suatu tulisan (tuturan) tidak punya sesuatu 

atas apa yang ingin disampaikan. Mengapa kita menulis 

status facebook misalnya, karena sebenarnya melalui 

status facebook itulah kita menyampaikan sesuatu 

tersebut. Sesuatu yang dimaksud bisa saja berupa 

perasaan, pengalaman, pemikiran, angan-angan, dan lain-

lain. Yang pasti, ada sesuatu-nya. 

Ketika kita melakukan perjalanan dengan wahana 

(kendaraan) yang berbeda, tentu saja jarak tempuh, waktu, 

bahan bakar, dan tenaga pasti berbeda. Misalnya kita akan 

pergi ke Jakarta dengan kereta, pasti berbeda jika kita 

bandingkan dengan menggunakan motor, mobil, ataupun 

bus. Padahal tujuan akhirnya sama, sama-sama di Jakarta. 

Kita akan mencoba mengalihwahanakan sebuah lirik 

lagu menjadi prosa fiksi, dalam hal ini adalah cerpen. Hal 

yang paling penting dalam alih wahana adalah 

menyampaikan “sesuatu” dengan kendaraan yang berbeda. 

Kita tahu bahwasanya yang diutamakan dalam lirik lagu 
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adalah aliterasi untuk menjadi bunyi ketika dinyanyikan. 

Berbeda dengan cerita pendek, yang paling penting adalah 

kisahan yang kita lakukan. Meski memiliki tujuan yang 

sama (yaitu menyampaikan sesuatu), tentu cara yang 

digunakan memiliki banyak perbedaan. 

Yang perlu dilakukan sebelum melakukan alih 

wahana adalah memaknai sesuatu yang diinginkan oleh 

naskah sumber. Bisa saja pemaknaan yang dilakukan oleh 

setiap orang dimaknai berbeda. Hal ini karena dalam karya 

sastra (maupun karya seni lainnya), bisa saja penikmat 

yang satu berbeda pemahaman dengan orang yang lain. 

Inilah yang kita maksud dengan resepsi sastra. Hal ini sah 

saja. Begitu pun dengan karya yang lain, bisa saja setiap 

apresiator  memiliki pandangan berbeda untuk satu karya. 

Ketika kita melakukan alih wahana, kita akan 

mengurangi, menambahkan, atau bahkan memodifikasi 

karya sumber menjadi karya alih wahana yang kita 

ciptakan. Pengurangan tersebut dilakukan karena kita 

merasa ada hal yang tidak perlu atau tidak penting pada 

naskah awal. Sehingga kita harus memotongnya. Kita juga 

bisa menambahkan sesuatu agar lebih dramatis dan 

menjadi lebih menarik misalnya. Bahkan kita juga boleh 
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memodifikasi naskah awal agar yang lebih dekat dengan 

apa yang kita inginkan. Sebagai penulis alih wahana, kita 

dibebaskan dalam hal tersebut.  

Keuntungan dalam membuat alih wahana adalah kita 

sudah mengerti dengan jelas konsep yang ingin 

disampaikan dari awal sampai akhir. Berbeda dengan 

menulis cerpen yang murni berasal dari imajinasi. Bisa 

saja setelah menulis banyak, namun stuck di tengah jalan. 

Dalam alih wahana, hal tersebut relatif tidak kita temukan. 

Namun kerugiannya, jika ada orang yang sangat menyukai 

karya awal, ketika menikmati karya alih wahana yang 

baru, sering mempunyai ekspektasi berlebih. Misalnya 

ketika novel dialihwahanakan menjadi film, banyak sekali 

orang-orang yang tidak puas dengan filmnya. Ini adalah 

hal yang wajar.  

Dekonstruksi 

Paham dekonstruksi ini berawal dari filsafat post 

modernisme. Jauh sebelum adanya zaman modern, para 

filsuf sudah berpikir apa yang akan terjadi setelah (post) 

zaman modern. Post modernisme ini lebih menekankan 

pada keragu-raguan. Misalnya seperti ini, ketika zaman 

modern sekarang ini dipermudah dengan berbagai 
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teknologi, para filsuf meragukan konteks dipermudah 

tersebut. Apakah benar transportasi menggunakan mobil 

itu hanya mempermudah? Ternyata tidak, ada polusi udara 

yang diciptakan oleh kendaraan bermotor. Atau apakah 

benar robot itu akan membantu pekerjaan manusia? 

Ternyata tidak, banyak manusia di-PHK gara-gara 

keberadaan robot tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang 

dipenuhi dengan keraguan membuat manusia kemudian 

berpikir kritis. 

Dekonstruksi terdiri atas dua kata, awalah de- yang 

berarti mengurangi dan konstruksi yang berarti bangunan. 

Misalnya ada sebuah bangunan (konstruksi) yang megah, 

kemudian kita hancurkan bangunan tersebut sampai ke 

bentuk partikel terkecil, lalu kemudian kita kembali 

membangun sebuah bangunan baru yang berbeda. Itulah 

dekonstruksi.  

 Kita mungkin masih bertanya apa itu teori 

dekonstruksi? Dekonstruksi susah untuk didefinisikan. 

Ada macam-macam definisi tentang dekonstruksi. Royle 

mendefinisikan bahwa dekonstruksi sebagai sesuatu yang 

bukan seperti yang dipikirkan orang banyak, cara berpikir 

untuk menggoyang apa yang sudah dianggap mapan, apa 
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yang membuat identitas bukan merupakan identitas, dan 

masa depan yang masih belum ada itu sendiri. 

Dalam hal kesusastraan, kita juga mengenal karya-

karya dekonstruksi. Bangunan (kontruksi) yang dimaksud 

berupa rangkaian cerita yang sudah dikenal banyak orang. 

Kemudian penulis mempertanyakan kembali pakem cerita 

tersebut, apakah benar seperti itu? Atau ada kemungkinan 

lain? Pertanyaan-pertanyaan kritis pada cerita tersebut 

membuat seorang penulis mampu merangkai cerita baru. 

Rangkaian cerita sebenarnya dibuat dari konstruksi yang 

dicacah. Kemudian ia memasukkan bahan-bahan lain 

sehingga menjadi cerita yang utuh.  

Cerita Ramayana-Mahabarata sering dijadikan 

sebagai bahan dekonstruksi oleh para penulis Indonesia. 

Cerita pakem Ramayana ditulis oleh Resi Valmiki dan 

Mahabarata ditulis Resi Vyasa. Dalam Ramayana kita tahu 

pakemnya, bahwa Rama adalah orang yang baik, 

sedangkan Rahwana adalah raksasa yang jahat karena 

menculik Shinta dari Rama. Namun penulis-penulis 

kemudian melakukan dekonstruksi, apakah benar seperti 

itu? Lalu kemudian muncullah buku “Rahvayana” dari 

Sudjiwo Tedjo, Rahuvana Tattwa dari Agus Sunyoto, 
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Rahwana Putih dari Sri Teddy Rusdy, semuanya 

menyatakan bahwa sebenarnya Rahwana tidak sejahat 

yang diklaim orang-orang.  

Masih banyak cerita-cerita yang kemudian 

didekonstruksi. Misalnya dongeng Tangkuban Perahu 

yang identik dengan “Sangkuriang”. Dalam cerita pakem 

Sangkuriang, Sangkuriang menghilang sewaktu kecil 

setelah dipukul kepalanya oleh ibunya (Dayang Sumbi) 

hingga berdarah. Kemudian Sangkuriang datang lagi 

setelah dewasa. Lantas ke mana dia selama waktu tersebut 

sampai bisa dibantu banyak jin ketika membuat perahu 

dan danau permintaan Dayang Sumbi? Kekosongan cerita 

tersebut kemudian menjadi lahan untuk membuat cerita 

dekonstruksi. 

Kisah Aladdin yang dibantu oleh jin dalam 

mendapatkan cinta dan harta pun adalah lahan untuk 

dekonstruksi. Hal ini pernah saya lakukan bersama Teater 

Leuwiliang pada tahun 2016. Yang menjadi pertanyaan 

besar saya adalah, bagaimana mungkin jin membantu 

manusia tanpa meminta imbalan? Kita mengenal yang 

namanya jin, akan sangat mudah membuat orang jatuh 

cinta (dengan ilmu pelet) atau memberikan kekayaan 
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(dengan ilmu pesugihan). Namun mustahil jin 

memberikan hal tersebut tanpa memberi imbalan. Karena 

itulah dalam pesugihan selalu adanya tumbal. Baik itu 

karyawannya sendiri ataupun anggota keluarganya. Di 

kisah “Si Aladdin” yang dipentaskan tersebut pun, jin 

membutuhkan tumbal. Tumbalnya adalah jiwa 

kemanusiaan itu sendiri.  

Banyak Membaca 

Yang paling penting setelah kita mampu meramu 

pengalaman, pemikiran, harapan, perasaan, dan angan-

angan, adalah asupan protein dari bacaan yang kita terima. 

Banyak membaca membuat kita tahu bagaimana tulisan 

penulis. Kita tidak usah mengikuti gaya mereka, sebab jika 

kita berusaha menjadi orang lain berarti kita sudah 

menyia-nyiakan diri kita. Nikmatilah tulisan mereka, 

dijamin tulisan kita sadar ataupun tidak akan memiliki 

kesamaan. 

Semakin sering membaca, semakin mudah pula kita 

menulis. Output bergantung dari input. Masalahnya 

sederhana, berapa banyak buku yang kita selesaikan bulan 

ini? Tiga, dua, satu, atau tidak sama sekali. 
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Ada orang yang mampu menyelesaikan novel setebal 

500 halaman dalam satu minggu. Atau bahkan kurang. 

Sayangnya setelah dia menyelesaikannya, enggan masuk 

ke novel selanjutnya. Lebih baik per bulan satu buku 

namun rutin, daripada hanya membaca ketika ingin. 

Biasakan dalam tas Anda membawa satu novel yang 

sedang Anda baca ke mana-mana. Membaca di tempat 

umum lebih baik daripada bermain gadget tanpa henti. 

Bermain game adalah kebiasaan yang tidak baik. Begitu 

juga scrolling media sosial yang tak pernah habis. Cobalah 

ganti dengan membaca novel. Dijamin akan lebih nikmat 

hidup ini. 

Ketika input hanya bacaan dari media sosial, maka 

output pun tidak jauh dari sana. Ketika kita sering 

menonton youtube, pasti suatu saat berpikir untuk 

membuat konten buat ditonton orang lain. Pun sama 

halnya dengan membaca novel, suatu saat Anda akan 

punya keinginan untuk menulis novel. 

Nikmati Tontonan 

Membaca akan membuat tulisan kita lebih enak 

dibaca. Bacaan pun banyak yang akhirnya diangkat 
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menjadi film. Salah satu alasannya adalah banyak orang 

yang malas membaca, namun senang menonton. Padahal 

jika Anda sudah membaca novel yang kemudian diangkat 

jadi film, akan ada banyak perbedaan. Dan pengelolaan 

film, banyak yang akhirnya mengecewakan para pembaca. 

 Dengan menonton film, ide dan imajinasi kita akan 

lebih liar. Jadikan menonton film adalah sebuah hobi yang 

menyenangkan. Jangan selalu terpaku pada sinetron yang 

tidak jelas ujungnya, cobalah biasakan mencari informasi 

dari film-film yang meraih penghargaan, Accademy Award 

misalnya. 

Memang banyak yang bilang film peraih penghargaan 

kadang tidak dimengerti oleh masyarakat. Salah satunya 

“Bird Man”. Banyak yang bilang aneh. Tapi kalau sudah 

tahu letak keseruannya, berulang kali menonton pun, tidak 

bosan.  

Untuk memulai petualangan imajinasi, menonton film 

adalah hal yang menarik. Lihatlah, bagaimana kita sebagai 

penonton masuk ke dalam dunia mereka. Jangan melulu 

film action, cobalah film drama. Dijamin, film ngobrol 

lebih seru daripada film berkelahi. 
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Diskusi 

Setelah banyak membaca, banyak pula menonton, 

akhirnya Anda harus banyak berdiskusi. Diskusi ini untuk 

tahu bagaimana perspektif orang lain. Hidup ini tidak 

selalu apa yang kita pikirkan. Pikirkan juga bagaimana 

orang lain menjalani hidupnya. 

Diskusi adalah hal yang tidak bisa kita lepaskan 

sebenarnya. Kita adalah makhluk sosial yang 

membutuhkan orang lain sebagai teman bicara. Jika kita 

berada pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk 

berbicara, dijamin kita akan lebih beresiko terkena stres.  

Mencari teman diskusi yang satu visi, satu tujuan, satu 

keyakinan akan membuat kita lebih jelas melihat ke 

depan. Ciptakan komunitas misalnya untuk 

mempermudahnya, hidup bersama-sama akan lebih 

membuat kita nyaman daripada hidup sendiri. Dunia ini 

masih luas untuk banyak orang. 

Mulailah Menulis 
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Sebanyak apapun teori menulis yang kita baca, kalau 

tidak dilakukan sesegera mungkin, hanya akan berada 

dalam kepala kita. Tuliskan, luangkan! Untuk membaca 

tulisan penulis, silakan kembali ke cerpen “Bayang 

Golek”. Namun berikut ini sengaja disajikan 6 halaman 

kosong. Andalah yang harus mengisi tulisannya! 
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D. Contoh Kritik Sastra 

Cara kita untuk mengkritik sastra sebenarnya sudah 

dibahas di bab sebelumnya. Di sini akan kita sampaikan 

contoh kritik sastra kemudian akan kita bahas bersama. 

Ada beberapa hal komponen utama dalam membuat kritik 

sastra. Berikut adalah penjelasannya. 

Pendahuluan 

Pendahuluan setidaknya berisi tentang latar belakang 

penelitian dan tujuannya. Latar belakang penelitian ini 

adalah hal yang perlu disimpan paling awal. Sebab 

sebelum jauh melangkah melakukan penelitian, kita harus 

mempertanyakan terlebih dahulu kepada diri sendiri 

dengan dua pertanyaan paling penting, “Mengapa 

mengambil penelitian ini? Apa tujuan penelitian ini?” 

Jawaban kita tidak boleh sebatas “menyelesaikan 

studi atau disuruh dosen”, tetapi harus lebih luas. Hasil 

penelitian kita harus bisa bermanfaat. Bertekadlah menjadi 

manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dengan 

penelitian kita, setidaknya kita sudah berusaha untuk 

membuat perubahan. 

Kesalahan yang sering dilakukan adalah banyaknya 

membeberkan masalah. Padahal bagi pembaca, yang lebih 
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penting itu adalah solusi atas masalah tersebut. Di sinilah, 

kita harus lebih banyak menceritakan tujuan dan manfaat 

penelitian. Bukan lagi sekadar memberikan poin-poin 

untuk menjawabnya, melainkan deskripsi-deskripsi 

peneliti dalam menghadapi persoalan tersebut. 

Mengaitkan permasalahan dengan yang terjadi secara 

aktual dan faktual, akan membuat penelitian lebih bernilai. 

Kita mengajak pembaca untuk menghadapi kenyataan 

yang tengah terjadi. Solusi yang kita tawarkan, bisa saja 

dipakai oleh pembaca. 

Misalnya saja kita ingin meneliti novel “Ronggeng 

Dukuh Paruk”. Pertanyaannya, mengapa novel tersebut? 

Jawabannya karena banyak diskriminasi yang didapat 

pada seorang perempuan. Tujuannya buat apa? Dengan 

mendeskripsikan diskriminasi, diharapkan pembaca 

berusaha untuk tidak melakukan diskriminasi serupa, 

misalnya. 

Landasan Teori 

Bagian selanjutnya adalah landasan teori. Ketika 

sudah punya fondasi tentang masalah yang perlu diteliti, 

ketika sudah memikirkan tujuan dan manfaat, kita harus 

melihat permasalahan tersebut dari sisi ilmiah. Teori-teori 

yang dipaparkan berfungsi sebagai landasan pemikiran  
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Juga sebagai pendukung kita dalam menganalisis data 

penelitian. 

Teori-teori yang dikutip haruslah berasal dari sumber 

yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Di internet 

sumber-sumber yang kita cari mudah ditemukan, namun 

dia tidak jelas. Kita tidak bisa merunut dari mana asalnya. 

Bisa saja orang yang menampilkan dokumen tersebut 

mengambilnya dari internet juga, begitu seterusnya. 

Berbeda halnya dengan buku. Adanya penulis di sana, 

merupakan semacam pertanggungjawaban. 

Misalnya, karena kita membicarakan diskriminasi 

terhadap perempuan, maka kita akan menggunakan teori 

paham feminisme.  

Pembahasan 

Data adalah hal terpenting untuk dibedah. Cara 

pemerolehan data dalam analisis novel tentu saja didapat 

dari teks novel tersebut. Tidak semua data perlu dianalisis, 

peneliti harus melakukan reduksi terhadap data yang 

dikumpulkan. 

Ciri khas dari penelitian sastra adalah menggunakan 

analisis deskriptif. Pada bagian ini paragraf yang 

digunakan bersifat deskriptif dan argumentatif. Peneliti 

mendeskripsikan data, kemudian menguraikan dan 
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menghubungkannya dengan landasan teori, kemudian 

mengaitkannya untuk menjawab pertanyaan pada latar 

belakang penelitian.  

Gunakan kutipan dalam mengambil data untuk 

menunjukkan permasalahan. Analisis data bersifat 

deskriptif. Kita wajib mendeskripsikannya, bukan semata 

mengutip. Paparkan gagasan Anda sejelas mungkin, 

jangan sampai argumentasi malah terbiaskan oleh kutipan-

kutipan dan teori. Argumentasi Anda adalah hal yang 

utama. Jangan sampai Anda hanya menunjukkan kutipan 

tanpa memasukkan gagasan. Sejatinya, bagian 

pembahasan memiliki ruang halaman yang jauh lebih 

banyak dari landasan teori. 

Penutup 

Meski simpulan memiliki porsi yang paling sedikit 

dibandingkan dengan bagian-bagian sebelumnya, namun 

simpulan wajib ada. Sebab ini akan menjadi acuan 

pembaca untuk melihat hasil akhir dari penelitian yang 

dilakukan. 

Saran dimaksudkan pada penelitian selanjutnya yang 

mungkin dilakukan oleh pembaca. Penelitian sama halnya 

dengan menulis, memiliki proses yang menarik jika 

dilakukan dengan benar-benar. Selama proses penelitian 
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terkadang kita mendapatkan ide-ide baru, namun begitu 

melenceng dan tidak bisa dilakukan pada penelitian yang 

tengah berjalan. Karena itulah kita boleh menyarankan 

orang lain untuk meneliti hal tersebut. Ini akan menjadi 

kesempatan bagi peneliti lain untuk memiliki isu baru 

yang mampu dikaji, bukan sekadar melengkapi penelitian 

yang telah kita lakukan. 

Daftar Pustaka 

Daftar pustaka ini adalah bentuk penghargaan dan 

rujukan terhadap buku apa yang kita baca. Teori-teori 

yang kita kutip wajib memiliki dasar yang kuat, daftar 

pustaka menjadi penjaminnya. Hasil penelitian-penelitian 

yang relevan adalah rujukan kita melanjutkan penelitian, 

sumbernya harus dicantumkan sehingga tidak membuat 

kita menjadi plagiator. 

Lebih disarankan kepada peneliti untuk menjelajahi 

dan mengunduh berbagai referensi di internet melalui 

jurnal yang terakreditasi, bukan sekadar tulisan yang entah 

siapa yang mengunggahnya. Ingatlah kata “Natajukopet”. 

Kepanjangannya adalah “Nama – tahun – judul buku – 

kota terbit – penerbit”.  

Berikut adalah contoh penulisan daftar pustaka yang 

berbentuk buku. 
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Tohari, Ahmad. (2011). Ronggeng Dukuh Paruk. Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama. 

 

Lampiran di bawah ini adalah pendekatan mimetik 

dengan analisis feminisme. Pendekatan mimetik adalah 

pendekatan yang menghubungkan karya dengan dunia 

nyata. Di sini akan kita gunakan pisau analisis feminisme, 

di mana pihak perempuan yang selalu menjadi korban 

ketertindasan laki-laki. Untuk lebih jelasnya silakan 

dibaca dulu untuk kemudian kita bahas bersama-sama. 
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Diskriminasi Peronggeng dalam Trilogi “Ronggeng 

Dukuh Paruk”: Sebuah Kajian Feminisme
 

 

Mukodas Sinatrya
 

 

PENDAHULUAN 

Membahas masalah perempuan tidak pernah habis 

dan selesai. Selalu ada banyak hal menarik. Salah satunya 

adalah peran perempuan yang hampir selalu menjadi objek 

diskriminasi. Sehebat apapun seorang istri, sebanyak 

apapun penghasilannya, tetap saja yang akan menjadi 

kepala keluarga adalah suaminya. Banyak sekali karya 

sastra yang membahas perempuan yang menjadi ide 

ceritanya. Salah satunya adalah “Ronggeng Dukuh Paruk”.  

Tujuan utama penulisan ini adalah dengan 

dibeberkannya diskriminasi terhadap perempuan, pembaca 

menjadi lebih bijak dan berusaha untuk tidak 

melanggengkan diskriminasi ini. 

Trilogi “Ronggeng Dukuh Paruk” ditulis oleh 

Ahmad Tohari. Terdiri atas “Ronggeng Dukuh Paruk”, 

“Lintang Kemukus Dini Hari”, dan “Jantera Bianglala”. 

Pada mulanya diterbitkan secara berkala pada tahun 1982, 

1984, dan 1985. Untuk terbitan-terbitan terbaru, trilogi ini 
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dibundel menjadi satu kesatuan utuh oleh Gramedia. 

“Ronggeng Dukuh Paruk” berfokus pada tokoh Srintil 

sebagai ronggeng di wilayah Dukuh Paruk.  

 

PAHAM FEMINISME  

Diskriminasi terhadap perempuan menjadi tema 

utama dalam setiap kritik feminisme. Eksploitasi tubuh 

wanita dalam setiap karya sastra adalah hal yang tak 

pernah sepi untuk dikaji. Tetapi sejauh mana batasan yang 

menjadi nilai feminisme itu sendiri, ini yang masih 

membuat pemahaman feminisme menjadi abu-abu. 

Isu feminisme mengalami perkembangan dan 

penyebaran yang pesat ke berbagai negara. Perkembangan 

dan penyebaran feminisme tersebut telah  memunculkan 

istilah feminisme gelombang pertama, feminisme 

gelombang kedua, feminisme gelombang ketiga. 

Feminisme tersebut dirincikan oleh Humm dan Madsen 

(dalam Wiyatmi, 2012:14) berdasarkan kelahiran dan 

perkembangan feminisme di Amerika dan Perancis.  

Gelombang pertama ini ditandai dengan adanya 

Konvensi Hak-hak Perempuan yang diadakan di Seneca 

Falls, New York pada 1848. pada 1890 dan membentuk 

National American Woman’s Suffrage Association, 
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menjadi gerakan perempuan untuk memperoleh hak pilih. 

Mereka percaya bahwa hanya dengan mendapatkan hak 

pilih, perempuan telah sungguh-sungguh setara dengan 

laki-laki (Tong dalam Wiyatmi, 2012:15). Dengan 

mengikuti peta pemikiran feminisme, dapat diketahui 

bahwa gagasan utama dari gerakan feminisme Amerika 

gelombang pertama pada dasarnya adalah ragam 

feminisme liberal abad ke-19. 

Feminisme Amerika gelombang kedua ditandai 

dengan berdirinya beberapa kelompok hak-hak perempuan 

lebih dikenal dengan sebutan Kelompok Pembebasan 

Perempuan (Tong dalam Wiyatmi, 2012:16) atau Gerakan 

Pembebasan Perempuan (Women’s Liberation Movement 

(WLM) (Humm dalam Wiyatmi, 2012:16). Semangat yang 

mereka miliki adalah semangat revolusioner kiri, yang 

tujuannya bukanlah untuk mereformasi apa yang dianggap 

sebagai sistem elitis, kapitalis, kompetitif, dan individual, 

melainkan untuk menggantikannya dengan sistem yang 

egaliter, sosialistis, kooperatif, komuniter, dan 

berdasarkan pada gagasan sisterhood is powerfull 

(persaudaraan perempuan yang kuat) (Tong dalam 

Wiyatmi, 2012:16). Perkembangan feminisme Amerika 

gelombang kedua, selanjutnya ditandai oleh kritik 
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terhadap arus „white‟ feminisme (feminisme kulit pulih) 

yang dilakukan oleh Angela Davis melalui Women, Race, 

and Class (1981) dan Ain’t I a Woman? (1981), serta 

feminis lesbian seperti Adrienne Rich dan Audre Lorde 

(Madsen dalam Wiyatmi, 2012:16).  

Feminisme gelombang ketiga, yang lebih dikenal 

sebagai feminisme posmodern atau feminisme Prancis, 

karena dipengaruhi pemikiran posmodernisme yang 

dikembangkan oleh para feminis berkebangsaan Prancis. 

Feminisme posmodern, seperti semua posmodernis, 

berusaha untuk menghindari setiap tindakan yang akan 

mengembalikan pemikiran falogosentrisme atau setiap 

gagasan yang mengacu kepada kata (logos) yang bergaya 

“laki-laki”.  

Kebebasan inilah yang diagung-agungkan oleh 

feminis barat. Mereka berpendapat bahwasanya budaya 

patriariki yang menjadi latar belakang adanya 

diskriminasi. Dalam “Si Parasit Lajang”, Ayu Utami 

mempropagandakan pandangannya mengenai masalah ini. 

Mungkin intinya seperti ini : Jika laki-laki dan perempuan 

saling mencintai dengan rasa yang sama, mengapa harus 

ada tingkatan tentang siapa yang lebih tinggi. 



Gerbang Fiksi – 139 
 

Pemikiran liberal inilah yang kemudian ingin 

menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Yang lebih 

ekstrem menurut Ramazanoglu (dalam Umar, 2002:66-

67), dia menyatakan bahwa bukan lagi menuntut 

persamaaan hak dengan laki-laki, tetapi persamaan seks 

dalam arti kepuasan seksual juga bisa diperoleh dari 

sesama perempuan, sehingga mentoleransi (memaklumi) 

praktek lesbian. 

 

ANALISIS FEMINIS  

Setidaknya karya sastra memiliki dua fungsi. 

Sebagai interpretasi kenyataan, dan yang kedua sebagai 

pemberontakan atas ketidakadilan. Novel “Ronggeng 

Dukuh Paruk” ini berfokus pada tokoh Srintil yang 

berprofesi sebagai Ronggeng di Dukuh Paruk. 

Diskriminasi-diskriminasi yang didapatnya, sehingga 

membuat seorang ronggeng tak lebih sebagai barang 

dagangan semata.  
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Latar Dukuh Paruk 

Untuk mengetahui alasan terjadinya diskriminasi 

terhadap kaum perempuan, latar merupakan langkah yang 

tidak bisa dilewati begitu saja. Keadaan religi masyarakat 

Dukuh Paruk diperkenalkan apik oleh penulis novel ini. 

Konon, moyang semua orang Dukuh Paruk adalah 

Ki Secamenggala, seorang bromocorah yang sengaja 

mencari daerah paling sunyi sebagai tempat menghabiskan 

riwayat keberandalannya. Di Dukuh Paruk inilah akhirnya 

Ki Secamenggala menitipkan darah dagingnya.   

Semua orang Dukuh Paruk tahu Ki Secamenggala, 

moyang mereka, dahulu menjadi musuh kehidupan 

masyarakat. Tetapi mereka memujanya. Kubur Ki 

Secamenggala yang terletak di punggung bukit kecil di 

tengah Dukuh Paruk menjadi kiblat kehidupan kebatinan 

mereka. Gumpalan abu kemenyan pada nisan kubur Ki 

Secamenggala membuktikan polah-tingkah kebatinan 

orang Dukuh Paruk berpusat di sana (Tohari, 2011:10). 

Dari penjabaran tersebut dapat diketahui 

bahwasanya Dukuh Paruk masih berada pada zaman 

jahiliyah dalam ranah kepercayaan. Di mana leluhurnya 

yang bernama Ki Secamenggala dijadikan sebagai berhala. 

Walaupun mereka tahu bahwa dia seorang bromocorah, 
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tetapi tetap saja dipuja-puja. Sehingga pantas saja yang 

namanya diskriminasi kepada perempuan dapat 

ditemukan. Malah merupakan sebuah kebanggaan 

tersendiri. 

Mengenai keadaan sosialnya, Tohari menuturkan: 

Gambaran tentang Dukuh Paruk dilengkapi oleh ucapan 

orang luar yang senang berkata misalnya, “Jangan 

mengabadikan kemelaratan seperti orang Dukuh Paruk.” 

Atau, “Hai, anak-anak, pergilah mandi. Kalau tidak, 

kupingmu mengalir nanah, kakimu kena kudis, seperti 

anak-anak Dukuh Paruk!” (Tohari, 2011:15-16). 

Mungkin sama seperti orang tua kita waktu kita 

masih kecil. “Jangan main sama orang itu, Bisulan! Awas 

tertular!” 

 

Diskriminasi Seorang Ronggeng 

Cerita dimulai ketika Srintil yang masih kecil menari 

ronggeng dengan lihainya, diiringi teman-teman 

bermainnya yang berlaga sebagai pengiring musik. “Siapa 

yang akan percaya, tak seorang pun pernah mengajari 

Srintil menari dan bertembang. Siapa yang akan percaya, 

belum sekali pun Srintil pernah melihat pentas ronggeng. 

Ronggeng terakhir di Dukuh Paruk mati ketika Srintil 
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masih bayi. Tetapi di depan Rasus, Warta dan Darsun, 

Srintil menari dengan baiknya.” (Tohari, 2011:13) 

Srintil dipercaya dirasuki roh indang (kepercayaan 

masyarakat dukuh paruk). Keinginan Srintil dan bakat 

yang dimilikinya sebagai penerus ronggeng yang telah 

lama punah mendapatkan dukungan dari sang kakek yang 

bernama Sakarya. Ronggeng Dukuh Paruk punah sejak 

peristiwa tempe bongkrek yang menewaskan hampir 

seluruh warganya itu. Sakarya setelah mengetahui bahwa 

roh indang ada dalam diri Srintil, maka ia kemudian 

membawa Srintil kepada Kartareja, seorang Dukun 

Ronggeng dan istrinya yang mantan ronggeng tetapi tidak 

laku pada zamannya. Pada saat itu seorang ronggeng 

adalah posisi paling dimuliakan oleh warga dukuh paruk. 

Ternyata, ada beberapa syarat yang harus dilewati 

sebelum seorang perempuan menjadi ronggeng yang sah. 

Inilah yang kemudian memunculkan diskriminasi pada 

seorang perempuan. Mengapa perempuan harus melewati 

proses ini, padahal laki-laki yang menjadi pengiring musik 

tidak pernah ada ritual khusus. Mereka biasa saja. Namun 

bagi perempuan, menjadi peronggeng wajib melewati 

beberapa upacara. 
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Pertama dia harus dimandikan dukun ronggeng, 

Kartareja. Acara pemandian Srintil ini dilakukan di dekat 

makam Ki Secamanggala dan ditonton oleh publik. 

Kegiatan mandi yang seharusnya ranah privasi, direnggut 

dan menjadi diskriminasi awal yang didapat Srintil. Siapa 

yang rela proses mandi dan bebersihnya menjadi konsumsi 

publik? Tidak ada, bahkan Srintil pun menolak. Namun 

dia tidak bisa apa-apa sebab ini adalah warisan budaya. 

Srintil harus merelakan tubuh dan virginitasnya hanya 

untuk menghormati leluhur yang disebut Ki 

Secamenggala.  

Mantra-mantra dibacakan oleh Nyai Kartareja, 

ditiupkan ke ubun-ubun Srintil. Kemudian tubuh perawan 

itu mulai diguyur air kembang, gayung demi gayung. 

Sementara itu orang-orang Dukuh paruk lainnya hanya 

menonton. Srintil menjadi pusat perhatian. (Tohari, 

2011:46). 

Ketika sedang dimandikan tersebut, Srintil tak kuasa 

atas apa-apa yang dilakukan dukun ronggeng. Sialnya, 

Kartareja sebagai dukun yang memandikan berbuat nakal 

dan aji mumpung. Laki-laki seakan-akan diwajarkan untuk 

meraba, mencium, dan menunjukkannya di depan umum. 
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Dia melakukan tindakan tidak terpuji kepada gadis belia 

tersebut. 

Kartareja menari makin menjadi-jadi. Berjoget dan 

melangkah makin mendekati Srintil. Tangan kirinya 

melingkari pinggang Srintil. Menyusul tangan kanannya 

yang kanan. Tiba-tiba dengan kekuatan yang 

mengherankan Kartareja mengangkat tubuh Srintil tinggi-

tinggi. Menurunkannya kembali dan menciumi ronggeng 

itu penuh berahi. Penonton bersorak. Mereka bertepuk 

tangan dengan gembira (Tohari, 2011:48).  

Yang membuat hal tersebut menjadi lebih gila 

adalah perlakuan masyarakat. Mereka malah bersorak-

sorai melihat Srintil jadi objek. Tidak ada yang berani 

melawan tradisi. Bahkan Rasus yang mencintai Srintil tak 

bisa apa-apa. Dia lebih memilih menjauh daripada melihat 

orang yang dia sayang menjadi objek diskriminasi. 

Ritual kedua lebih mengerikan daripada dimandikan, 

namanya adalah bukak-klambu. Acara bukak-klambu 

adalah acara mewisuda keperawanan Srintil. Siapapun 

boleh merenggut jika mampu memenuhi persyaratan yang 

dilontarkan oleh Sukarya. Srintil sendiri merasa ngeri, 

namun tak ada kekuatan dan keberanian untuk 
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menolaknya. Srintil telah larut dalam kekuasaan sebuah 

tradisi. 

Srintil mau tidak mau harus berhubungan badan 

dengan seseorang yang berani membayar mahar paling 

mahal. Namun bagi Srintil, dia sudah tidak peduli lagi 

dengan harta yang dibayarkan. Harta tak lagi menjadi 

sumber kebahagiaan bagi Srintil. Srintil hanya ingin 

menjadi seorang ronggeng sebenarnya, namun dia tidak 

bisa menjadi ronggeng jika tidak melewati tahap ini. Mau 

tidak mau, secara terpaksa, Srintil melepaskan 

keperawanannya sebagai bentuk diskriminasi yang harus 

dia terima. 

Srintil mengisak seorang diri. Baginya alangkah 

lambat waktu berjalan. Dia ingin hari segera menjelang 

pagi. Dia ingin segera menemukan dirinya telah selesai 

menjalani bukak-klambu. Tak terpikir lagi soal ringgit 

emas atau lainnya. Yang dirasakannya sekarang adalah 

perutnya yang bagai teriris-iris. Ronggeng itu tak 

menghentikan tangis karena binatang jantan lainya akan 

segera datang menyingkap kelambu dan mendengus. 

(Tohari, 2011:77-78) 

Setelah Srintil resmi menjadi penari ronggeng dan 

tampil di manapun, dia harus menerima jika ada yang 
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menyewanya. Acara penobatan untuk menjadi ronggeng 

saja Srintil harus berhubungan badan dan melepaskan 

keperawanan, apalagi ketika menjadi ronggeng setelah 

tidak lagi perawan. Harus rela. Sukarya dan istrinya, tak 

lebih menjadi mucikari yang memiliki Srintil sebagai 

karyawannya.  

Untuk mencegah resiko Srintil mengandung bayi, 

maka Sukarya meminta Nyi Kartareja yang sama-sama 

memiliki muslihat jahat. Dia memijat indung telur Srintil 

sebagai tubektomi paksaan. Sampai kapanpun Srintil tak 

akan bisa hamil. Ini dilakukan agar Srintil terus menjadi 

perempuan ronggeng. Sebab karir seorang ronggeng akan 

pupus ketika dia hamil untuk pertama kalinya. 

“Aku menduga keras Srintil mulai dihantui 

kesadaran bahwa Nyi Kertaraja telah memijat hingga 

mati indung telurnya, peranakannya. Suami isteri dukun 

ronggeng itu merasa perlu berbuat demikian sebab hukum 

Dukuh Paruk mengatakan karier seorang ronggeng 

terhenti sejak kehamilannya yang pertama,” (Tohari, 

2011:90). 

Pada waktu itu, ronggeng tak ubahnya sebagai 

seorang lacur. Hanya saja budaya di Dukuh Paruk tidak 

menyatakannya. Setiap laki-laki yang kemudian tidur 
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bersama Srintil, memiliki kebanggaan sendiri. Bahkan jika 

laki-laki sudah menikah, istrinya akan menyuruh untuk 

menyewa Srintil. Mereka tidak cemburu jika suaminya 

tidur dengan Srintil, malah merasa bangga. 

Ketika ia pertama diresmikan menjadi seorang 

ronggeng, Srintil berusia 12 tahun. Pada saat itu ia belum 

memahami arti sebagai seorang ronggeng. Ia hanya tunduk 

kepada nasihat-nasihat tetua adat di Dukuh Paruk. Akan 

tetapi, pada usia ke-18, Srintil baru menyadari hidup 

seorang ronggeng. Ronggeng tidak lain adalah sundal 

yang melayani laki-laki secara bergantian. Srintil sadar 

akan hal itu, akhirnya ia memutuskan untuk tidak 

melakoni hidup sebagai seorang ronggeng lagi.Sayangnya, 

Nyai Kartareja begitu lihai dalam memprovokasi Srintil. 

Sehingga ketetapan tekadnya untuk berhenti tak pernah 

terjadi. 

Srintil kemudian sadar bahwa ia adalah perempuan 

seperti pada umumnya. Dia ingin hidup normal, memiliki 

suami dan anak. Srintil pun bersikeras untuk tidak 

meronggeng karena ia sadar dengan usianya yang 

bertambah. Untuk menutupi kesendiriannya, Srintil 

mengasuh Goder. Bayi tetangganya. 
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Makin lama Srintil makin lekat dengan Goder, bayi 

tampi. Seringkali Srintil menyuruh, jelasnya, mengusir 

Tampi pulang bila Goder sudah di tangannya. Hasrat 

meneteki Goder telah berubah menjadi renjana jiwanya, 

renjana hatinya, dan renjana sistem ragawinya … Ketika 

kali pertama Srintil sadar teteknya mengeluarkan air susu 

maka dia berurai air mata. Namun semangat hidupnya 

bangkit segera (Tohari, 2011: 139). 

Selain menjadi peronggeng, seorang ronggeng 

kadang berprofesi pula sebagai pasangan perjaka yang 

tengah menggelar upacara Gowok. Upacara Gowok adalah 

upacara pematangan laki-laki sebelum memasuki masa 

pernikahan. Oleh karena itu, laki-laki harus diajarkan 

berhubungan seksual dan cara-cara mengatur rumah 

tangga. Pada masa ini, perempuan lagi-lagi dieksploitasi 

secara lebih dalam. Perempuan, Srintil, selain harus 

melayani laki-laki, ia juga harus mengajari laki-laki yang 

sedang diupacarai untuk berhubungan seksual. Pelajaran 

yang dilakukan Srintil kepada laki-laki itu dari cara 

merangkul, mencium, sampai berhubungan seks.  

Seorang gowok akan memberi pelajaran kepada 

anak laki-laki. Dari keperluan dapur sampai 
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mempersiapkan seorang perjaka agar tidak mendapat 

malu pada malam pengantin baru. (Tohari, 2011: 201)  

Gowok akan mengajari laki-laki yang belum 

memiliki pengalaman dalam mengarungi rumah tangga, 

terutama masalah seks. Waras adalah tokoh yang 

diceritakan sebagai tokoh remaja yang diupacarai. Waras 

belum memiliki wawasan tentang seks dan persetubuhan. 

Oleh karena itu, sebelum memasuki masa perkawinan, 

Waras harus diajarkan seorang Gowok, Srintil.  

“Tidak, Kang. Nanti malam kita hanya akan tidur 

berdua. Aku dan Kakang.” Waras bangkit memeluk 

Srintil, mendekapnya dan menciuminya. Srintil pasrah 

saja (Tohari, 2011: 214). 

Eksistensi seorang ronggeng adalah eksistensi 

sebuah budaya leluhur. Seorang ronggeng dalam 

pandangan masyarakat. Dukuh paruk adalah sosok yang 

begitu dielu-elukan dan dikagumi terutama bagi kaum 

laki-laki, dan diidam-idamkan oleh kaum wanita. Hal ini 

telah membentuk Srintil sebagai seorang perempuan yang 

memiliki eksistensi tinggi dalam  pandangan masyarakat 

terkait perannya sebagai ronggeng. 

 

PENUTUP 
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Novel trilogi ini menunjukkan kepiawaian 

pengarang dalam membuat karya sastra yang berbau 

feminisme, meskipun bukan seorang perempuan. 

Penciptaan karakter Srintil yang menjadi seorang 

ronggeng terasa nyata. Beberapa diskriminasi perempuan 

yang disampaikan di antaranya adalah upacara 

memandikan peronggeng di muka umum, bukak-klambu 

sebagai prosesi mewisuda keperawanan Srintil, peluruhan 

indung telur sebagai tubektomi alami, harus menerima 

siapapin yang lelaki yang menyewanya, juga menjadi 

seorang gowok. Diskriminasi terhadap seorang ronggeng, 

harus dihapuskan. Itu  
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Menulis 

Kembali, kami simpan 6 halaman kosong untuk Anda 

isi dengan penelitian yang Anda lakukan dalam 

menganalisis novel. 
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H. Rangkuman 

I. Evaluasi 
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Gerbang sudah Anda lewati. 

 

 

Petualangan Anda dalam memasuki dunia Prosa Fiksi 

baru saja dimulai. 
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