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Kata Pengantar Editor 

 

DISRUPSI: NGELI, TETAPI JANGAN SAMPAI KELI 

 

Filosofi Jawa mengajarkan kepada kita melalui adagium yang telah menyatu 

dengan kehidupan keseharian dari waktu ke waktu, yakni ngeli ning ora keli, ngeli 

tetapi jangan sampai keli, mengikuti arus tetapi jangan sampai hanyut. Adagium ini 

tidak sedikit yang memandangnya sebagai pernyataan seloroh, tetapi banyak pula yang 

memaknai dan memperlakukannya sebagai pandangan-dunia (wordview) yang 

merefleksikan sikap antisipatif terhadap beragam gejala perubahan, baik sosial maupun 

kultural.  

Filosofi Jawa ini dapat ditafsirkan sebagai representasi dari sikap kehati-hatian 

sekaligus mampu menyesuaikan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Karena, 

sebagaimana yang sering dinyatakan oleh para pakar futurisme (futurolog/futuris) tidak 

ada yang abadi kecuali perubahan. Artinya, segala sesuatu tidak akan konstan, tetapi 

selalu mengalami dinamika, dan perubahan telah menjadi keniscayaan. 

Ngeli ning ora keli menjadi folklor anonim yang mengkonstruksi pola pikir dan 

pola hidup guna mengantisipasi setiap perubahan yang sedang terjadi atau akan terjadi. 

Hal itu muncul dalam rentang historis mayarakat Jawa sejak masih berbentuk kerajaan, 

hingga teruji oleh ruang dan waktu, dan akhirnya tetap hadir dalam masyarakat modern 

kini. Masyarakat Jawa yang masih memegang teguh weluri (‘warisan budaya secara 

turun temurun’) leluhur, memaknainya secara positif dan konstruktif sebagai perangkat 

kultural dalam menyongsong, mengantisipasi, dan menjalani perubahan.  

Dalam buku terbarunya, Ngelmu Kahanan dan Manusia Jawa, Faruk (2020:49) 

memotret bahwa pemahaman umum tentang konsep ngeli, yakni mengalirkan diri 

mengikuti aliran air yang secara objektif berlangsung, bermuara pada pemaknaan bahwa 

orang Jawa senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya, 

tetapi dalam penyesuaian itu mereka berusaha untuk tidak “hanyut” atau tidak 

kehilangan jati diri mereka sendiri.  

Bagi Faruk (2020:50-51), konsep tersebut lebih dominan pada wilayah 

psikologis, bukan sosiologis, sehingga mengandung unsur subjektif dan tidak mudah 

untuk diidentifikasi. Meskipun demikian, guru besar ilmu sastra dari UGM ini memberi 

solusi yang bijak, dengan memposisikan terminologi ngeli pada ranah yang umum. 

Dalam posisi yang demikian, filosofi Jawa tersebut mengindikasikan bahwa orang Jawa 

sadar sepenuhnya terhadap risiko atas keterbukaan dan perubahan. Atau, yang juga 

disebut oleh Faruk sebagai “stabil dalam instabilitas.” 

Fenomena perubahan telah tergambar dalam khazanah kelisanan, yang mengenal 

tahapan peradaban, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks, yakni peradaban 

lisan, khirografik (tulisan), tipografik (cetakan), hingga elektronik (Ong, 1989). 

Keempat tahapan peradaban tersebut merupakan rangkaian yang integral dan tidak 

dapat dipisahkan secara definitif batas-batas yang menjadi pemisah antara peradaban 

yang satu dan peradaban berikutnya. Peradaban lisan ditandai dengan kelisanan 
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murni/primer (primary orality) yang mengandalkan ingatan dan diekspresikan dari 

mulut ke mulut. Untuk menopang ingatan, maka terbentuklah pola-pola formula yang 

paralelistik dan ritmis yang menyatu dalam komunikasi lisan. Bahkan Ong (1989:31) 

menekankan bahwa kata yang terucap memiliki kekuatan sekaligus merepresentasikan 

tindakan. 

Peradaban khirografik (tulisan) ditandai dengan maraknya tulisan, coretan, 

gambar, dan berbagai ragam aksara sebagai bentuk fisik dari ekspresi pikiran dan 

angan-angan kolektif. Tulisan-tulisan di prasasti, candi, daun lontar, dan berbagai benda 

arkeologis lain menjadi bukti sejarah atas catatan-catatan penting dari fragmen 

kehidupan masyarakat setempat. Catatan-catatan arkeologis tersebut lebih sebagai 

rekaman sejarah kehidupan, belum menjadi bagian penting dalam proses edukasi 

(pendidikan/pembelajaran). Hal mendasar yang ditekankan oleh Ong (1989:78) bahwa 

tulisan mampu mengubah struktur kesadaran.   

Peradaban tipografik (cetakan) menjadi tonggak berkembang dan booming-nya 

dunia pendidikan, karena telah berhasil dicetak secara massal wadah informasi yang 

menjadi penopang utama pendidikan, yakni buku, majalah, koran, dan berbagai media 

cetakan lainnya. Salah satu sumber informasi (ilmu) yang dapat diandalkan secara 

massal adalah produk cetakan. Dalam situasi semacam ini, ingatan bukan lagi menjadi 

satu-satunya cara untuk menyimpan informasi, sehingga generasi pada peradaban 

tipografik masih kalah kuat dibanding peradaban lisan dalam hal ingatan (memori). 

Perubahan signifikan dalam tahapan peradaban ini, menurut Ong (1989:117), terletak 

pada pergeseran dominasi, yakni dari dominasi pendengaran ke dominasi penglihatan.    

Peradaban elektronik menjadi muara kelisanan dengan penopang utama berupa 

perangkat elektronik sebagai representasi dari kebudayaan modern. Peradaban ini 

seakan menggantungkan seluruh sendi kehidupan pada perangkat teknologi, yang 

memiliki karakteristik praktis, cepat, dan massif. Maraknya radio, televisi, dan telepon 

pada masanya, menjadi penanda rangkaian peradaban sejak peradaban lisan, 

khirografik, dan tipografik, dengan puncak pada peradaban elektronik.  

Meskipun demikian, peradaban elektronik tidak dapat melepaskan diri dari 

residu kelisanan, sehingga membentuk kelisanan sekunder (secondary orality), yang 

memadukan cara lihat-dengar dengan teknologi audiovisual. Dalam konteks ini, Ong 

(1989:136) tetap optimis bahwa masih terdapat paralelisme antara kelisanan primer dan 

kelisanan sekunder, khususnya dalam hal participatory mystique, dukungan pada 

perasaan komunal, konsentrasi pada kekinian, dan penggunaan media bahasa dengan 

pola-pola formulaik. 

Gambaran tahapan peradaban tersebut menunjukkan keniscayaan dinamis, 

bahwa tidak ada keabadian kecuali perubahan itu sendiri. Semua sektor kehidupan 

berubah. Pola dan cara pandang masyarakat terhadap realitas juga berubah, seiring 

perangkat teknologi yang menjadi sarana dalam menopang kehidupan. Pola perubahan 

semacam ini paralel dengan kecenderungan dalam konteks dunia industri, atau yang 

dikenal dengan revolusi industri.  
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Sebagaimana yang telah menjadi topik perbincangan seru belakangan ini, 

revolusi industri telah memasuki tahap ke-4, yang lebih populer dengan sebutan revolusi 

industri 4.0. Sebagaimana perubahan dalam perspektif kelisanan yang telah diuraikan 

sebelumnya, tahapan revolusi industri dimulai dari tahap ke-1, yakni revolusi industri 

1.0, hingga kemudian berkembang sampai ke revolusi industri 4.0 sekarang ini. 

Dalam beberapa kajian (Lian, 2019; Warta Ekonomi, 2019) dijelaskan tentang 

tahapan revolusi industri dengan karakteristiknya. (1) Revolusi industri 1.0 atau 

revolusi industri pertama terjadi pada abad ke-18 ditandai dengan penemuan mesin 

uap, digunakan untuk proses produksi barang dan transportasi (khususnya 

transportasi laut). Revolusi industri memungkinkan bangsa Eropa mengirim kapal 

perang ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang singkat, negara-negara 

imperialis di Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika dan Asia, dan 

munculnya pencemaran lingkungan akibat asap mesin uap dan limbah-limbah 

pabrik lainnya. (2) Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20, ditandai dengan 

penemuan tenaga listrik, guna memperbaui tenaga mesin uap. Di akhir 1800-an, 

mobil mulai diproduksi secara massal. Revolusi industri ini juga berdampak pada 

kondisi militer pada Perang Dunia II. Ribuan tank, pesawat, dan senjata diciptakan. 

Hal ini terjadi karena adanya produksi massal. Perubahan telah terjadi, yakni dari 

masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. 

Sementara itu, tahapan revolusi berikutnya menekankan pada revolusi informasi 

dan teknologi siber. (3) Revolusi industri 3.0, manusia tidak lagi memegang peranan 

penting, sebagaimana tahapan revolusi sebelumnya. Pada revolusi industri ini, abad 

industri mulai berakhir dan kemudian digantikan oleh abad informasi. Revolusi 

industri ini bukan lagi digerakkan oleh mesin uap, atau listik, melainkan komputer 

dan robot. Teknologi komputer berkembang pesat, hingga ditemukan 

semikonduktor, transistor, dan kemudian integrated chip (IC) yang membuat 

komputer menjadi semakin canggih, dan bahkan mampu menggantikan manusia 

sebagai operator dan pengendali lini produksi. (4) Revolusi industri 4.0 menjadi 

tren di dunia industri, yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi 

siber. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi 

dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem siber-fisik, internet of things 

(IoT), cloud computing, dan cognitive computing. Tren ini telah menanamkan 

teknologi cerdas yang mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk 

ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Fenomena moda transportasi Gojek 

menjadi contoh nyata dari era revolusi industri 4.0. Dengan demikian, revolusi 

industri 4.0 bukanlah fenomena yang menakutkan, melainkan justru kesempatan 

untuk membuka peluang bagi kita untuk berkontribusi terhadap perekonomian 

nasional. 

Gambaran tahapan revolusi industri adalah potret perkembangan peradaban 

manusia, yang terkait dengan sarana teknologi. Semakin maju peradaban ditandai 

dengan semakin maju dan kompleksnya sarana teknologi yang menyertai kehidupan 

manusia. Era revolusi industri telah nyata dirasakan oleh masyarakat, sehingga kini 

https://www.wartaekonomi.co.id/tag20806/internet-of-things-iot.html
https://www.wartaekonomi.co.id/tag25982/cloud-computing.html
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perbincangan pun bergeser ke era disrupsi. Era disrupsi bukan kelanjutan secara 

linier dari era revolusi industri 4.0, melainkan semacam varian dari beragam 

dinamika yang muncul sacara internal pada industri 4.0. Maraknya perbincangan 

seputar era disrupsi telah menggeser trending topik tentang revolusi industri 4.0.  

Terminologi disrupsi sebenarnya bukan konsep baru, tetapi istilah ini menjadi  

begitu popular belakangan ini lantaran terbitnya buku The Innovator Dilemma (1997) 

karya guru besar Harvard Business School, Clayton M. Christensen, yang berisi paparan 

tentang strategi inovasi dalam persaingan bisnis. Christensen (Eriyanto, 2020) ingin 

menjawab pertanyaan penting, terkait fenomena gulung tikarnya perusahaan-perusahaan 

besar (incumbent) yang dikalahkan oleh perusahaan-perusahaan kecil, yang dalam 

segala hal sebenarnya dalam posisi yang kalah (kalah dalam hal dana dan sumber daya 

manusia). Jawabannya terletak pada perubahan besar yang dikenal dengan disrupsi. 

Jika ditelusuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kita akan 

menemukan pengertian kata disrupsi, yakni ‘hal tercerabut dari akarnya’. Pengertian 

semacam itu, kemudian dikaitkan dengan konteks sosialnya, sehingga kita dapat 

mengadopsi dari penjelasan Sabar (2020), bahwa era disrupsi dapat diartikan sebagai 

era atau zaman, yang pada zaman itu terjadi kekacauan dan ketercerabutan dari akarnya. 

Era atau zaman terjadinya perpindahan, dari kenyataan lama ke kenyataan baru, yaitu 

perpindahan kenyataan fisik, geografis, ke kenyataan dunia maya, mulai dari 

komunikasi, informasi, permainan, dan pemetaan. Pernyataan Sabar ini dapat kita 

refleksikan dalam realitas sosial belakangan ini yang senantiasa “bergantung” pada 

teknologi digital. 

Disrupsi dapat dipandang sebagai bagian integral dari perubahan yang positif 

dan konstruktif karena bebasis inovasi yang dinamis, dan menekankan pada faktor 

efektif, efisien, cepat, dan canggih. Karakteristik ini sejalan dengan tuntutan revolusi 

industri 4.0 yang cepat, canggih, dan inovatif. Disrupsi merambah ke beragam bidang, 

bukan hanya bidang ekonomi dan sosial-budaya, melainkkan juga bidang-bidang lain 

seperti hukum, pendidikan, kesehatan,  dan pemerintahan. 

Disrupsi bukanlah sekedar perubahan, tetapi perubahan besar yang mengubah 

tatanan. Eriyanto (2020) memberi catatan bahwa ada dua karakteristik penting dari 

disrupsi, yakni (1) perubahan itu sangat mendasar terkait dengan model bisnis. 

Perusahaan pemimpin pasar sebenarnya terus menerus melakukan inovasi, tetapi inovasi 

itu lebih ditujukan untuk mempertahankan pertumbuhan dan pasar. Sebaliknya 

perusahaan-perusahaan baru menawarkan sebuah model bisnis baru yang berbeda 

dengan sebelumnya. (2) Disrupsi selalu bermula pada pasar bawah (low-end) dengan 

menawarkan harga yang jauh lebih murah. Karena awalnya melayani pasar bawah, 

perusahaan ini tidak terdeteksi oleh pemimpin pasar yang lebih memfokuskan pada 

pasar atas (high-end). 

Sebagaimana yang telah disinggung bahwa disrupsi melanda berbagai bidang 

kehidupan, meskipun yang populer tampak dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi 

banyak menjadi sorotan terkait fenomena era disrupsi karena berimplikasi langsung dan 

eksplisit pada kehidupan keseharian. Bidang ekonomi menjadi bidang utama dan 
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pertama yang bertautan dengan hajat hidup orang banyak alias masyarakat umum. 

Banyak diskusi publik yang menyoal dinamika era disrupsi dalam implikasinya dengan 

kemanusiaan, diawali dengan perbincangan persoalan ekonomi. Rhenald Kasali yang 

telah menelorkan tiga buku seri disrupsi, yakni Disruption, Tomorrow is Today, dan 

#MO (singkatan dari Mobilisasi dan Orkestrasi), menguraikan betapa dahsyatnya era 

disrupsi ini, hingga perusahaan-perusahaan besar pun tumbang, dan digantikan oleh 

perusahaan-perusahaan kecil yang dikelola dengan inovasi dan kreativitas berbasis 

digital dan media sosial. Bahkan, di buku-buku tersebut dan juga di berbagai media 

ditekankannya bahwa teori ekonomi pun tidak berlaku lagi dalam konteks era disrupsi 

karena sudah tidak sesuai dengan dinamika di lapangan/masyarakat. 

Hal-hal penting terkait fenomena disrupsi, menurut Kasali (2017), dapat 

disarikan sebagai berikut. (1) Proses bisnis menjadi relatif simpel dengan mengandalkan 

perangkat digital dan media sosial, sehingga dapat menekan biaya operasional. Hal ini 

telah kita alami bersama, yakni dengan memanfaatkan aplikasi di smartphone, maka 

segala macam kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan cepat. (2)  Melonjaknya kualitas 

produk dan layanan lantaran adanya inovasi yang tiada henti, sehingga lebih praktis 

bagi semua kalangan. (3) Peluang potensial untuk menciptakan pasar baru, atau  

bergesernya pihak yang berposisi eksklusif menjadi inklusif, dengan memanfaatkan 

inovasi digital. Peluang semacam ini telah dimanfaatkan oleh Gojek dan diikuti oleh 

perusahaan semacamnya. (4) Relatif mudahnya untuk dijangkau atau diakses beragam 

produk atau jasa berbasis digital oleh pelanggan. Dengan demikian, setiap orang yang 

memiliki sarana digital atau smartphone, dapat memanfaatkannya dengan simpel. (5) 

Implikasi terhadap segala sesuatu yang senantiasa smart, pintar, efektif, efisien, cepat, 

dan berpresisi. Hal ini dapat menghemat segalanya, termasuk waktu dan biaya. 

Gambaran Kasali tentang disrupsi dapat digarisbawahi bahwa fenomena yang 

berkembang di tengah masyarakat saat ini cenderung menekankan mekanisme inovatif 

yang serba cepat, simpel, dan berpresisi, dengan basis digital. Fenomena semacam ini 

dapat dikatakan memanjakan pola hidup, yakni apa pun bisa didapat dengan cepat tanpa 

harus pergi ke mana-mana, karena telah diwakili oleh jari-jemari kita dengan cara klik-

klik di smartphone dan sesuatu yang kita inginkan pun segera datang di hadapan kita. 

Kenyataan semacam ini tidak terbayang dalam benak ketika kehidupan kita masih jauh 

dari sarana digital. Sarana digital saja tidak cukup, sehingga dilengkapi dengan media 

sosial sebagai sarana penyambung jaringan sosial. Kemudahan dan kepraktisan 

semacam ini bukan hanya terbatas untuk mendapatkan barang, melainkan juga fasilitas 

jasa. Bahkan secara sederhana atau secara umum dapat dikatakan bahwa apa pun bisa 

didapatkan dengan mudah dan cepat asalkan bermodal smartphone dan uang. 

Persoalan disrupsi tidak hanya berhenti pada persoalan perusahaan atau 

ekonomi, tetapi sebagaimana telah disinggung, juga terkait dengan persoalan-persoalan 

lain, seperti persoalan sosial-budaya, hukum, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. 

Sebagai insan sivitas akademika, kita perlu segera mencermati fenomena disrupsi dalam 

konteks pendidikan atau keilmuan, termasuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. 

Hal ini penting untuk segera dilakukan, karena cepat atau lambat, fenomena disrupsi 
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akan (atau bahkan telah) kita rasakan dalam ranah dunia akademik. Kehidupan kampus 

dengan beragam kegiatan akademiknya, tidak dapat menghidarkan diri dari gelombang 

disrupsi. Kita tidak perlu menghindar. Justru kita harus menyongsong, mengantisipasi, 

menjalani, dan mengkreasi sedemikian rupa sehingga kita dapat berjalan seiring dan 

seirama dengan gelombang disrupsi.  

Era disrupsi merupakan tahapan perubahan, sebagaimana tahapan perubahan 

peradaban dalam perspektif kelisanan atau dalam perspektif revolusi industri, sehingga 

fenomena disrupsi menjadi suatu keniscayaan. Perubahan adalah keniscayaan, sesuatu 

yang pasti akan terjadi. Tahapan peradaban dari peradaban kelisanan, khirografik, 

tipografik, hingga elektronik adalah keniscayaan. Perubahan dari revolusi industri 1.0 

ke revolusi berikutnya hingga revolusi industri 4.0 saat ini (di beberapa negara mulai 

berhembus munculnya revolusi industri 5.0), juga sebuah keniscayaan. Jika dtarik 

sejenak ke bagian awal tulisan ini, maka filosofi Jawa mengingatkan kepada kita untuk 

paham situasi, untuk pandai-pandai membaca gejala alam, dan untuk cermat memaknai 

segala perubahan. Oleh karena itu, filosofi tersebut menggiring kita untuk ngeli ning ora 

keli, mengikuti aliran arus tetapi tidak sampai hanyut, sehingga kita tetap dapat 

mengendalikan diri dan situasi. Kita tetap menjadi pengendali, bukan dikendalikan oleh 

situasi atau pihak lain. 

Dalam konteks akademik atau keilmuwan, era disrupsi akan berpengaruh 

terhadap kerja-kerja akademik, bukan hanya dalam proses pembelajaran, melainkan 

juga dalam konteks pengembangan ilmu berupa kegiatan riset atau penelitian. Kegiatan 

akademik harus selaras dengan dinamika era disrupsi. Dalam konteks ini, Ohoitimur 

(2018) memiliki catatan-catatan penting atas dasar hasil kajiannya. Digambarkannya 

bahwa dalam konteks ilmu pengetahuan, disrupsi berimplikasi positif pada 

pengembangan karakter inovatif yang antisipatif terhadap perubahan. Ohoitimur 

(2018:154—162) juga menjelaskan bahwa dimensi inovatif disrupsi mampu mendorong 

pemberontakan atas dogmatisme dan moralitas yang korup dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, menekankan dimensi nonkognitif, memberikan perhatian pada learning 

skill, serta mendorong kerja sama interdisipliner dan multikultural. Satu penekanan 

mendasar yang juga harus dicermati dari catatan Ohoitimur (2018:163), bahwa para 

akademisi dalam melakukan riset lebih diorientasikan pada masalah-masalah 

fundamental. 

Penyelenggaraan seminar dengan cakupan nasional ini juga sebagai upaya dalam 

merespons fenomena era disrupsi, dengan memanfaatkan perspektif ilmu-ilmu 

humaniora. Seminar Nasional yang diselenggarakan atas kerja sama antara Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Jember (FIB Unej), Himpunan Sarjana-Kesusastraan 

Indonesia Komisariat Jember (HISKI Jember), dan Asosiasi Tradisi Lisan Komisariat 

Jember (ATL Jember) ini menetapkan topik “Humaniora dan Era Disrupsi” sebagai 

wahana perbincangan. Tujuan dari seminar ini adalah mendiskusikan fenomena era 

disrupsi dalam relasinya dengan ranah keilmuwan humaniora, sehingga diharapkan 

muncul pemikiran dan penemuan baru dalam konteks pengembangan ilmu. Perspektif 
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yang digunakan para pemakalah dalam mengkaji fenomena era disrupsi, di antaranya 

perspektif sastra, bahasa, budaya, kelisanan, pendidikan/pembelajaran, dan sejarah.  

Tulisan yang masuk ke meja Editor berjumlah 64 makalah, tiga di antaranya 

adalah makalah undangan sebagai Pembicara Kunci. Makalah-makalah tersebut 

membicarakan fenomena era disrupsi atau isu-isu lain yang relevan dengan kacamata 

sesuai bidang ilmu masing-masing pemakalah, yang secara umum dapat dirinci menjadi 

enam perspektif, yakni perspektif sastra, bahasa, budaya, kelisanan, 

pendidikan/pembelajaran, dan sejarah. 

Dalam perspektif sastra dibahas berbagai karya, baik novel, puisi, naskah drama, 

syair lagu, maupun film. Masing-masing penulis menekankan perspektif teoretis dalam 

menganalisis substansi karya, mulai dari perspektif feminisme, sosiologi sastra, 

semiotika, hermeneutika, representasi, stilistika, cultural studies, strukturalisme genetik, 

antropologi sastra, botani sastra, hingga poskolonial. Kajian-kajian tersebut sebagian 

disarikan dari hasil penelitian yang lebih luas, sebagian didesiminasi dari skripsi, dan 

sebagian lain merupakan tulisan lepas yang tidak bersumber dari penelitian sebelumnya. 

Pada umumnya, kajian-kajian tersebut melakukan pemaknaan atau penafsiran substansi 

sastra dalam konteks sosial budaya kekinian, dengan tetap berpatokan pada konsep 

teoretis yang menjadi acuan. Sebagian yang lain melakukan pemaknaan atau penafsiran 

dalam konteks era disrupsi. 

Dalam perspektif bahasa muncul kajian-kajian yang terkait dengan perilaku  

berbahasa, kajian tentang bahasa iklan, tuturan bahasa, juga bahasa Jawa dalam konteks 

undha-usuk dan plesetan. Kajian-kajian tersebut muncul sebagai representasi atas 

fenomena kebahasaan yang ada di dalam masyarakat sebagai praktik komunikasi dalam 

keseharian. Beberapa kajian ini menunjukkan bahwa terdapat perkembangan atau 

pergeseran perilaku berbahasa, termasuk juga dalam konteks produksi iklan dalam 

mengikuti fenomena era disrupsi. Perilaku berbahasa menunjukkan posisi yang paralel 

dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman.   

Dalam perspektif budaya muncul tulisan-tulisan yang mengangkat potensialitas 

budaya lokal dalam menghadapi budaya global, bahkan termasuk era disrupsi. Beberapa 

budaya lokal yang dikaji, di antaranya seni tradisi janger, barong ider bumi, tradisi 

paraji, ekspresi kultural karya-karya yang berbasis lokalitas, stand-up comedy, tradisi 

mamacah, desa wisata, dan fenomena COVID-19 dalam konteks komunikasi. Kajian-

kajian tersebut secara umum menunjukkan bahwa potensi lokal mampu beradaptasi 

dengan perkembangan zaman, lokalitas bernegosiasi dengan arus globalitas. Lokalitas 

bukan lagi berada pada posisi subordinat atau inferior, tetapi dirinya telah mampu 

beradaptasi, bahkan bernegosiasi dengan nilai-nilai global.    

Dalam perspektif kelisanan muncul kajian tentang tuturan pencak silat, tentang 

mantra pengasihan, mantra dalam ritual hodo, tradisi mendongeng, legenda, berbagai 

mitos dan cerita rakyat. Selain itu, juga muncul kajian tentang permainan tradisional, 

mocoan lontar Yusuf, tradisi temu manten, industri kreatif, budaya vlogs, dan tradisi 

dalam masyarakat Samin. Kajia-kajian tersebut bukan sekedar menganalisis teks 

kelisanan, melainkan memaknainya dalam konteks masyarakat pemiliknya. Kajian teks 



x 

 

dan konteks mampu mengungkap, bukan saja substansi dari objek penelitian, melainkan 

juga makna komprehensif dari relasi antara teks dan konteksnya. Kajian-kajian yang 

mengarah pada pengungkapan sisi etnografis ini penting untuk dilakukan guna 

memahami intensi lokalitas dalam perspektif masyarakat lokal.   

Dalam perspektif pendidikan/pembelajaran muncul tulisan yang membahas 

tentang pembelajaran bahasa dan sastra dalam konteks era disrupsi, pembelajaran 

dengan media wayang, pembelajaran dengan model higher order thinking skils, 

pembelajaran dengan model koneksi estetik-eferen, dan fenomena pembelajaran daring 

akibat COVID-19. Kajian-kajian tersebut pada prinsipnya memberi gambaran tentang 

fenomena pembelajaran yang terjadi akibat kondisi sosial, sekaligus upaya untuk 

mencari solusi alternatif agar proses transfer ilmu dari pendidik ke peserta didik dapat 

berjalan efektif sehingga capaian pembelajaran dapat melampaui target. Kondisi era 

revolusi industri 4.0, era disrupsi, dan fenomena COVID-19 menjadi tantangan yang 

tidak mudah bagi proses pembelajaran, tetapi hal tersebut bukan berarti tidak dapat 

diatasi. Dengan strategi pembelajaran yang adaptif sesuai konteks situasi dan kondisi, 

maka diharapkan capaian pembelajaran dapat dijangkau, dengan tetap mengandalkan 

kesadaran penuh dari kedua belah pihak, yakni pendidik dan peserta didik.    

Dalam perspektif sejarah muncul tulisan-tulisan tentang sejarah lingkungan, 

fenomena historis desa penghasil kopi, kajian historis tentang kelompok tani, dan kajian 

tentang bupati-bupati di Madiun dan Panarukan. Kajian tentang lingkungan, pedesaan 

yang menjadi pusat kopi, dan kajian tentang kelompok tani mengungkap gambaran 

betapa pentingnya makna lingkungan bagi kehidupan masyarakat dan generasi 

berikutnya. Kajian-kajian tersebut menekankan bahwa kebijakan pemerintah, baik pusat 

maupun daerah, cukup signifikan dalam menjaga ekosistem lingkungan, bukan saja bagi 

lingkungan setempat, melainkan juga lingkungan lain yang menjadi hilirnya. Sementara 

itu, kajian historis tentang para bupati menekankan peran mereka dalam hal kekuasaan 

dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus gambaran tentang harmoni dalam regenerasi. 

Kajian-kajian historis tersebut menjadi potret masa lalu yang sangat bermanfaat bagi 

masa kini dan masa depan.      

Beragam kajian yang telah diuraikan, baik terkait dengan sastra, bahasa, budaya, 

kelisanan, pendidikan/pembelajaran, dan sejarah, menunjukkan keragaman fenomena 

sekaligus temuan ilmiah yang perlu didesiminasikan dalam forum ilmiah ini. Kajian-

kajian tersebut menjadi media dialogis dalam mencermati sekaligus menemukenali jalan 

keluar atas fenomena keilmuan yang muncul dalam momen keseharian. Dokumentasi 

berupa e-prosiding ini diharapkan mampu merekam sekaligus menyebarluaskan ke 

khalayak luas guna dijadikan bahan diskusi, pembelajaran, sekaligus sebagai salah satu 

solusi alternatif akademis. Semoga e-prosiding ini bermanfaat secara akademis bagi 

semua segmen pembaca.  

Dalam kesempatan ini, Panitia Seminar Nasional Pekan Chairil Anwar yang 

telah menyiapkan acara ini, atas fasilitas dari FIB Unej yang bekerja sama dengan 

HISKI Jember dan ATL Jember, mengucapkan terima kasih yang tulus kepada berbagai 
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pihak yang telah mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas 

terselenggaranya pertemuan ilmiah ini.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pembicara Kunci atau Narasumber atas 

sharing ilmu dan pengalaman akademisnya. Kepada Dr. Pudentia MPSS, M.Hum. 

(Ketua Umum ATL/Dosen UI), Dr. Mukhlis PaEni, M.A. (Sejarawan-

Budayawan/Dosen UI), Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum. (Ketua Umum 

HISKI/Dosen UNY), Prof. Dr. Bambang Wibisono, M.Pd. (Dosen FIB Unej), dan Dr. 

Sri Ana Handayani, M.Si. (Dosen FIB Unej), kami ucapkan banyak terima kasih. 

Semoga ilmu yang telah didiskusikan bermanfaat bagi khalayak.  

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pemakalah (dosen, 

peneliti, mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3, guru, dan alumni) atas 

partisipasinya dalam memeriahkan kegiatan akademik ini. Semoga dialektika keilmuan 

yang telah berlangsung dalam forum mampu menyisakan pertanyaan skeptis, sehingga 

akan mendorong kita untuk mempelajari secara lebih khidmat.     

Secara khusus, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan FIB Unej 

atas segala dukungan semangat dan fasilitas akademik, sehingga acara Seminar 

Nasional ini dapat berjalan sesuai rencana. Kami juga mengucapkan terima kasih 

kepada Ketua HISKI Jember dan Ketua ATL Jember atas dorongan dan dukungan 

akademisnya. Ucapan serupa kami sampaikan kepada Jember University Press (UPT 

Percetakan dan Penerbitan Unej) atas dukungan publikasinya, semoga mampu 

menyebarluaskan sebanyak mungkin ilmu yang bermanfaat.  

Sebagai penutup, kami meyakini bahwa di era yang senantiasa berubah, filosofi 

Jawa tetap relevan untuk kita terapkan, ngeli ning ora keli, pandai-pandailah membaca 

situasi, memaknai gerak simbolik dari setiap jengkal kehidupan, memaknainya dalam 

konteks kemanusiaan. Kita ngeli, bukan keli, sehingga tetap mampu menjaga diri, 

mengendalikan situasi, dan menjaga harmoni. Harmoni sosial senantiasa kita junjung 

tinggi agar hidup kita menjadi lebih bermakna bagi khalayak, sehingga ilmu kita juga 

bermanfaat untuk memperkokoh nilai-nilai yang humanistis.  

Tetap sehat. Tetap semangat. Semoga karya kecil ini bermanfaat bagi khalayak 

dan bagi pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. Selamat membaca! 
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Abstrak 

Tulisan ini membahas persoalan sastra dalam kaitannya dengan era disrupsi, dengan fokus 

pada botani sastra untuk menangkal fenomena era disrupsi. Salah satu penangkal itu adalah 

etnotarulata rempah sastra. Etnotarulata adalah penggambaran rempah sastra melalui 

pepohonan dan tumbuhan etnis, sedangkan rempah sastra adalah karya sastra tentang fito 

(tumbuhan) yang mampu menghangatkan suasana. Rempah sastra memuat tiga hal, yaitu: 

fitoterapi, sastra botani terapi, dan cermin sastra rempah. Di sisi lain, juga penting adanya 

fitoterapi etnobotani sastra rempah, yakni kolaborasi antara fitoterapi, etnologi, botani, 

sastra, dan rempah. Gabungan beberapa istilah ini, kata kuncinnya tetap pada sastra. Era 

disrupsi itu bisa jadi tantangan dan sekaligus peluang bagi pembelajaran fitoterapi 

etnobotani sastra rempah. Sebagai tantangan, pembelajaran dan pengkajian sastra harus 

mengalami rekayasa, yang kadang-kadang tidak mencapai esensi. Sebagai peluang, 

menurut hemat saya lebih pada pencarian data cepat, pengorbitan sastra serba cepat, dan 

memenuhi selera kaum milenial. 

 

Kata kunci: botani sastra, etnotarulata, fitoterapi etnobotani, filosofi gastrobotani, ekonomi 

kreatif 

 

ETNOTARULATA REMPAH SASTRA 

Etnotarulata adalah penggambaran rempah sastra melalui pepohonan dan 

tumbuhan etnis. Etnotarulata berasal dari kata etnologi dan tarulata. Etnologi adalah 

ilmu tentang bangsa-bangsa. Tarulata berarti tumbuhan. Setiap etnik biasanya memiliki 

tumbuhan khas. Tumbuhan itu sering menjadi wahana sastrawan berekspresi. Itulah 

sebabnya, beragam etnotarulata dapat bermanfaat sebagai rempah sastra. Terlebih lagi 

di era disrupsi yang serba digital.  

Era disrupsi yang serba jungkir balik, sering menciptakan hubungan sosio-

kultural serba ‘dingin’. Yang terjadi adalah hubungan maya, sebatas permainan jari. 

Maka perlu rempah sastra, yang mampu mengusir sunyi di era disrupsi yang khayali. 

Istilah rempah, berasal dari gagasan Evisal (2013:2), yaitu sejenis tanaman obat, yang 

menghasilkan kehangatan. Menurut dia, tanaman lada (Piper nigrum) lebih dikenal 

sebagai penghasil rempah bahkan disebut “The King of Spices” daripada tanaman obat. 

Beragam tumbuhan rempah, apabila diolah sastrawan kreatif akan mampu melahirkan 

rempah sastra.  

mailto:suwardi_endraswara@yahoo.co
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Rempah sastra merupakan wujud etnotarulata yang berguna sebagai penangkal 

era disrupsi. Etnotarulata termasuk kelompok etnobotani, yaitu tumbuhan etnik yang 

memiliki khasiat khusus. Robi, dkk. (2019:130) menjelaskan bahwa etnobotani 

merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia baik etnik atau pun 

kelompok masyarakat dan interaksinya dengan tumbuhan. Salah satu bentuk interaksi, 

yaitu kreativitas sastrawan untuk mengolah etnobotani atau etnotarulata menjadi karya 

sastra. Di mata orang Jawa sering kita dengar istilah tarulata dalam pewayangan. Ketika 

dalang melakukan janturan selalu menyebut istilah tarulata. Biter (Endraswara, 2018:6) 

menyebut tarulata sebagai tuwuhan. Tuwuhan biasanya ada kekuatan tertentu. Tuwuhan 

(tarulata) adalah gambaran tumbuhan yang khas, yang menjadi simbol harapan dan 

spiritualitas Jawa.  

Koesalah Soebagyo Toer (2011:6) menulis pantun khusus tentang etnotrulata 

rempah sastra. Pantun berikut ini memberikan lukisan bahwa tumbuhan etnik, ternyata 

mampu memantik estetika penyair. Pantun ini juga telah banyak diekspos melalui media 

sosial, yang sedang viral di era disrupsi ini. Ternyata hidup ini membutuhkan rempah, 

agar tubuh dan jiwa selalu hangat bersinergi. 

(1)  

Kunir kuning temu ireng, 

Temu lawak jamu galian; 

Lencir kuning dhasar ngganteng, 

Kapan awak jajar lenggahan. 

Terjemahan: 

Kunyit kuning dan temu hitam, 

Temu lawak jamu galian; 

Kuning semampai dasar tampan, 

Kapan kubisa duduk berdampingan. 

(2)  

Jeruk ya jeruk, 

Ning aja diirisi; 

Njaluk ya njaluk, 

Ning aja karo nangisi. 

Terjemahan: 

Jeruk, ya bolehlah, 

Tapi jangan pula diiris; 

Minta, ya bolehlah, 

Tapi jangan sambil menangis 

 

Pantun (1) telah memnfaatkan rempah sastra, yaitu kunyit dan temu lawak. 

Keduanya sebagai pembangun suasana estetis, sekaligus penghangat suasana harapan. 

Harapan seorang cewek yang melihat pria ganteng, tentu ingin berjajar atau bersanding. 

Erotika memang muncul lewat rempah sastra. Erotika merupakan penghangat sastra. 

Begitu juga bait (2), memuat beragam tafsir tentang erotika rempah sastra. Konteks 

botani atau tarulata menggunakan jeruk, sesungguhnya juga sebuah obat, terlebih lagi 

jeruk nipis. Tumbuhan etnis memang mudah dikenal oleh banyak orang. Tumbuhan 

etnik yang membangun karya sastra disebut etnobotani sastra (Endraswara, 2020:199). 
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Etnobotani sastra merupakan kajian teks sastra yang memperhatikan aspek tumbuhan. 

Tubuhan selalu dekat dengan manusia. 

Siapa yang tidak kenal tumbuhan. Tumbuhan sebagai etnotarulata, akan 

memberikan sumber penghangat tubuh, yang saya sebut dengan istilah rempah sastra. 

Karya-karya sastra yang memuat tumbuhan etnik tersebut, apabila berkiblat pada 

Hymes (Anoegrajekti, 2020:231) boleh disebut etnosastra. Karya semacam ini termasuk 

golongan sastra etnografi. Maka rempah sastra yang berarti penghangat itu termasuk 

sastra etnografi. Rempah juga berarti energi penghangat. Etnotarulata rempah sastra, 

termasuk karya sastra tentang tumbuhan etnis yang menghangatkan suasana. Berolah 

sastra itu butuh kehangatan, membutuhkan rempah-rempah sastra. Berikut karya puisi 

yang memberikan sugesti rempah sastra. Puisi ini sekaligus memberikan ajaran 

berharga agar pembaca atau pendengar mau mengkonsumsi rempah sastra berupa 

etnotrulata yang membuat badan sehat. 

E Jamune oleh Waljinah 

Pr : E jamu jamune badan sehat, Awak kuat yen di ombe 

Lk : Mbakyu mbakyu sampeyan mriki kula tumbasi 

Pr : Mangga-mangga sing pait pa sing legi 

Lk : Legi wae tambah eseme bakule 

Pr : Ja sembrana mas dadi gawe, Bisa bengkok mas wekasane 

 

Pr : E jamu jamune cabe puyeng, awak mriang bisa ilang 

Lk : Mbakyu mabkyu tambah malih cabene puyang yu 

Pr : Mangga-mangga janji ora ndadak nganyang 

Lk : Nganyang wae wong pengin nyandhing bakule 

Pr : Aj ngono mas ra prayoga, ora jodho mas dadi lara 

 

reff : 

Pr : E jamu jamune jamu kates, Awak ethes luwih treges 

Lk : Mbakyu mbakyu tambah malih jamune kates 

Pr : Jamu kates wong urip wajib sing bares 

Lk : Bares wae wong naksir karo bakule 

Pr : Aja ngono mas ra ndrawasi, yen mengkono mas didukani 

 

Pr : E jamu jamune beras kencur, Awak kujur dadi mujur 

Lk : Mbakyu mbakyu tambah malih berase kencur yu 

Pr : Mangga-mangga manise kaya wong anggur 

Lk : Yen kanggoku sing manis kuwi sliramu 

Pr : Apa tenan mas ngendikamu, yen guyonan mas aja seru ser 

 

Rempah sastra tersebut memuat puisi dialogis. Tawar-menawar jamu yang 

berasal dari rempah, akan menciptakan suasana hangat. Hubungan antara laki-laki dan 

perempuan yang bermain puisi dialogis, akan merasa mendapat tawaran jamu berasal 

dari rempah-rempah. Jamu cabe puyang, beras kencur, daun kates, merupakan rempah-

rempah yang mampu menghangatkan suasana. Begitulah dunia rempah sastra, sebagai 
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fitoterapi bagi siapa saja. Rempah sastra adalah karya sastra fito (tumbuhan) yang 

mampu memberikan pengobatan.  

Rempah sastra adalah karya sastra tentang fito yang mampu menghangatkan 

suasana. Istilah ini lebih konsisten sebagai ilmu pemahaman sastra, analog dengan 

antropologi sastra, botani sastra, wisata sastra zoology sastra, dan gastronomi sastra. 

Kalau begitu, sastra rempah itu hanya bagian dari rempah sastra. Rempah sastra berarti 

ilmu atau perspektif memahami karya-karya sastra yang mampu menghangatkan tubuh 

dan jiwa. Era disrupsi itu sebuah era dingin, sebab sastra hanya diotak-atik dengan jari. 

Sastra dipelototi dengan mata, dijawab menggunakan olahan jari, sehingga kehangatan 

semakin terkikis. Itulah sebabnya, membutuhkan rempah sastra agar suasana hangat dan 

produktif. 

Menurut hemat saya, rempah sastra memuat tiga hal, yaitu: (1) fitoterapi, yaitu 

teks-teks sastra untuk penghangatan, stimulasi, dan penyembuhan, (2) sastra botani 

terapi, berarti pembacaan sastra untuk pengobatan, healing, serta penyembuhan, dan (3) 

cermin sastra rempah, artinya refleksi karya-karya sastra yang memuat pesan rempah-

rempah. Perlu direnungkan bahwa era disrupsi yang di depan mata ini, membutuhkan 

rekayasa kultural dalam pembelajaran sastra. Hal ini, sejalan pernyataan Suwandi 

(2018:2) bahwa pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dimungkinkan 

juga akan terjadi disrupsi. Dengan terbukanya arus informasi dan komunikasi saat ini, 

pengembangan pola pembelajaran campuran (blended learning) merupakan suatu 

alternatif yang dapat dipilih dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi dan 

informasi.  

Sekarang gara-gara disrupsi, dibumbui gelagat corona yang semakin kacau, 

pembelajaran sastra pun harus berkelit. Sebab, orang hanya dikejar-kejar ‘setoran’ 

berupa aplod (upload) tugas. Paling tidak, sekarang di era disrupsi telah mengenal tiga 

jalur alternatif belajar sastra, yaitu: (1) pembelajaran sastra yang mengandalkan daring, 

sehingga hasilnya pun kering, (2) pembelajaran blanded learning, yang berkolaborasi 

antara tatap muka dengan daring, dan (3) pembelajaran sastra murni luring, untuk 

subjek didik yang susah sinyal. Untuk dapat membelajarkan sastra dengan 

menggunakan pembelajaran campuran, seorang pengajar perlu memiliki pengetahuan 

teknologi (technological knowledge), yakni pengetahuan tentang bagaimana 

menggunakan hardware dan software dan menghubungkan antara keduanya.  

Pembelajaran sastra di era disrupsi, apabila kurang tips yang jitu, akan terasa 

dingin. Pembelajaran sastra seolah hanya satu arah. Padahal hakikat belajar sastra 

sesungguhnya komunikasi. Sastra itu sebuah komunikasi. Situasi demikian, perlu 

rempah sastra, yaitu pembelajaran sastra yang menghangatkan suasana. Dalam tarulata 

Jawa ada tumbuhan yang sering ditanam sebagai obat dan ada pula sebagai buah. Temu 

lawak dan jambu ternyata dapat menjadi rempah sastra. Tumbuhan ini jika digarap 

menjadi puisi, jadilah rempah sastra. Artinya sastra yang mampu menghangatkan 

suasana. Rempah sastra ini mampu menjadi pengobatan orang yang dilanda stress. 

Dalam nyanyian atau puisi Jawa yang tergambar sebagai berikut. 
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LIRIK LAGU SEKONYONG-KONYONG KODHER 

Didi Kempot 

Cintaku sekonyong-konyong kodher 

Karo kowe cah ayu sing bakul lemper 

Lempermu pancen super resik tur anti laler 

Yen ra pethuk sedina neng sirah nggliyer 

Cintaku sekonyong-konyong kodher 

Paribasan durung ndemok wani panjer 

Modhal bensin seliter montorku tak setater 

Tak ampiri arep tak ajak muter-muter 

Tiwas aku dandan mlipit 

Rambutku tak ulet ngangge pomit 

Malah kowe lunga plencing 

Ora pamitmit..mit..mit.mit..miiit 

 

Bir temu lawak sing tak pikir neng awak marahi rusak 

Rusak njaba njero sing tak pikir jebule kaya ngono 

 

Kembang jambu gogrok dipangan uler 

Cintaku sekonyong konyong kodher 

Uler keket mlakune klogat kloget 

Walah jabang bayi juebul aku kena pelet 

 

Puisi tersebut melukiskan laki-laki yang jatuh cinta pada perempuan. Puisi itu 

berupa monolog, yang mengungkapkan rasa. Pemanfaatan etnotarulata berupa temu 

lawak, sekaligus memberikan tawaran rempah sastra. Begitu juga penggunaan 

etnotarulata berupa bunga jambu, telah memoles suasana semakin ritmis. Puisi itu 

sekaligus dapat menjadi obat penawar di era disrupsi, ketika suasana kehidupan serba 

tidak menentu. Era disrupsi dalam hal ini harus dimaknai sebagai peluang dan disikapi 

dalam kacamata yang optimis. Hal yang perlu aware diperhatikan untuk membuat 

peluang budaya lokal mampu survive bahkan level up dalam menghadapi era disrupsi 

dewasa ini adalah sebagaimana disebutkan Clayton M. Christensen (Sihombing, 

2020:3), pencetus istilah disrupsi (dalam iMagz, 2018) yang menyebutkan bahwa: "The 

concept of disruption is about competitive response; it is not a theory of growth. It's 

adjacent to growth. But it's not about growth." Dalam artian sederhananya, jika 

dikaitkan dengan kebudayaan, maka "level daya saing" merupakan sebuah keniscayaan 

bagi kebudayaan untuk dapat bertarung dalam era disrupsi yang berlangsung saat ini. 

Hal ini juga berlaku pada sastra, membutuhkan keunggulan kompetitif. Daya saing 

setiap pengembangan sastra, apa salahnya menyongsong era disrupsi menggunakan 

etnotarulata rempah sastra. Pemberdayaan tumbuhan-tumbuhan etnik, sebagai refleksi 

berolah sastra, saya kira justru akan memberikan suasana hangat. Berolah sastra itu 

memerlukan suntikan kehangatan. 

Dengan demikian, hal ini akan mengamini pendapat Rhenald Kasali 

(Sihombing, 2020:5) yang mengemukakan bahwa: "Bagi masyarakat yang merayakan 

perubahan, disrupsi adalah masa depan. Namun, bagi mereka yang sudah nyaman 
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dengan keadaan sekarang dan takut dengan perubahan, mereka akan berpikir bahwa ini 

adalah awal kepunahan". Lantas, apakah era disrupsi akan menjadi ancaman serius bagi 

ketahanan budaya lokal bangsa? Atau, peluang baik bagi budaya lokal untuk unjuk gigi 

dan level up di mata dunia? Jawabannya ada pada kita.  

Ketika era disrupsi dipandang sebagai sebuah peluang baik menuju masa depan, 

maka kita perlu untuk menentukan strategi untuk memaksimalkan peluang yang ada. 

Oleh karena itu, setiap diri kita harus mampu menjadi avant-garde (garda-depan) 

pemajuan budaya. Siapa tahu etnotarulata rempah sastra justru menjadi karya yang 

bertajuk masa depan. Era disrupsi, bukanlah zaman yang harus ditangisi, melainkan 

perlu siasat jitu.  

 

FITOTERAPI ETNOBOTANI SASTRA REMPAH 

Fitoterapi etnobotani sastra rempah memang jarang dibicarakan. Istilah ini 

merupakan kolaborasi antara fitoterapi, etnologi, botani, sastra, dan rempah. Gabungan 

beberapa istilah ini, kata kuncinnya tetap pada sastra. Sastra rempah artinya karya sastra 

tentang rempah. Rempah, yaitu tumbuhan yang menghasilkan beragam khasiat untuk 

pengobatan. Rempah juga berarti kehangatan. Kehadiran sastra rempah, akan memberi 

alternatif melitas era disrupsi yang banyak mengebiri pembelajaran sastra. Era disrupsi 

adalah suasana gaduh, riuh, dan nyaris konyol. Fitoterapi etnobotani sastra rempah, 

sepertinya menjadi sebuah tawaran klinis sastra.  

Era disrupsi itu bisa jadi tantangan dan sekaligus peluang bagi pembelajaran 

fitoterapi etnobotani sastra rempah. Sebagai tantangan, pembelajaran dan pengkajian 

sastra harus mengalami rekayasa, yang kadang-kadang tidak mencapai esensi. Sebagai 

peluang, menurut hemat saya lebih pada pencarian data cepat, pengorbitan sstra serba 

cepat, dan memenuhi selera kaum milenial. Kaum milenial menyukai digital dan 

revolusi industri yang canggih. Suwandi (2018:17) menyimpulkan bahwa penggunaan 

daya komputasi dan data yang tidak terbatas di era Revolusi Industri 4.0 akibat 

perkembangan internet dan teknologi digital menyebabkan segala hal menjadi tanpa 

batas. Era ini diyakini akan mendisrupsi banyak bidang, tanpa kecuali bidang 

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Simpulan ini, mengisyaratkan bahwa disrupsi 

itu sebuah gangguan. Disrupsi itu suasana yang ‘nggrecoki’. Akibatnya, banyak 

tantangan yang muncul dalam pembelajaran sastra. Yang jelas, saya setuju bahwa era 

disrupsi ini perlu model pembelajaran sastra yang bersifat tiga hal, yaitu: (1) adaptif, (2) 

rekreatif, dan (3) spekulatif. 

Fitoterapi etnobotani sastra rempah menjadi sebuah tawaran. Tidak berlebihan 

apabila saya nyatakan, era disrupsi itu ‘zaman sakit’, sehingga butuh obat mujarab. Obat 

yang berasal dari rempah, seperti lada, pala, cengkih, dan empon-empon akan 

menghasilkan kehangatan. Era disrupsi itu memasuki zaman yang igin serba cepat. 

Pembelajaran sastra di sekolah kembali ditarik-tarik seperti belajar tidak manusiawi. 

Soal-soal ujian sastra mulai dipoles pilihan ganda, yang kurang apresiatif. Itulah 

sebabnya, sastra rempah mencoba menawarkan gagasan, agar belajar sastra tetap 

hangat.  
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Fitoterapi berasal dari kata fito dan terapi. Fito artinya tumbuhan, terapi artinya 

pengobatan. Widyastuti, dkk.  (2013:1) meyatakan bahwa fitoteraphy yang merupakan 

pengobatan dengan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan. Biasanya 

tumbuhan etnik atau etnobotani telah terangkum dalam naskah kuna yang memuat 

rempah sastra. Tumbuhan yang tergolong rempah, telah diyakini oleh nenek moyang 

kita memiliki khasiat untuk penyembuhan. Sukenti dkk (2020:89) telah meneliti karya 

sastra besar berjudul Serat Centhini, yang memuat etnobotani. Tumbuhan yang dapat 

berpotensi sebagai fitoterapi berjumlah 74 buah tanaman. Hal ini berarti banyak 

endapan pengalaman pujangga, yang telah memikirkan berbagai penyakit, termasuk 

wabah penyakit. Berbagai wabah penyakit, ternyata dapat diobati menggunakan 

fitoterapi. Terlebih lagi sekarang sedang wabah corona, bersamaan era disrupsi yang 

semakin sulit ditebak, pengobatan rempah penting dilakukan. Pengobatan rempah 

seringkali juga tidak hanya menarik golongaan tradisional, melainkan juga kaum 

modern. Bahkan dunia kesehtan dan kedokteran pun mulai melirik fitoterapi rempah itu.  

Jadi, fitoterapi adalah pengobatan dengan menggunakan bahan-bahan yang 

berasal dari tumbuhan (Widyastuti, 2013:55). Tumbuhan rempah itu sangat banyak 

jumlahnya, tumbuhan rempah awalnya telah melahirkan pengobatan berup cekok, jamu 

gendhong, dan jamu godhog. Intinya pengobatan rempah itu ada yang menganggap efek 

sampingnya jauh lebih kecil. Realitas fenomena rempah ini, ternyata juga menarik para 

sastrawan. Sastrawan telah banyak yang mencoba berintuisi, bagaimana mengolah 

imajinasi rempah menjadi karya sastra yang berbobot. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, fitoterapi etnobotani sastra rempah boleh 

saya sebut sebagai perspektif pemahaman sastra. Perspektif ini berusaha mengungkap 

ragam fitoterapi yang berasal dari tumbuhan etnis tertentu. Tumbuhan etnis pun banyak 

menyimpan energi positif bagi kesehtan. Sastrawan sering membidik inspirasi rempah-

rempah di sekelilingnya sebagai pengobatan herbal yang berkhasiat. Istilah lain untuk 

fitoterapi adalah pengobatan herbal. Pengobatan herbal adalah bentuk pengobatan 

alternatif yang mencakup penggunaan tanaman atau ekstrak tanaman yang berbeda. 

Herbal ini sering disebut jamu, obat botani, atau jamu medis (Widyastuti, 2013:5). 

Tumbuhan herbal sebagian besar berupa rempah, yang berfungsi untuk pengobatan. 

Maka sastrawan juga sekaligus sebagai medium pengenalan rempah, di era disrupsi 

yang serba maya ini.  

Banyak rempah yang berasal dari etnis tertentu, juga menarik bagi sastrawan 

baik tingkat lokal maupun nasional. Saya mendengar kata rempah-rempah sejak sekolah 

SD. Pelajaran IPS, yang sekarang menjadi bidang sejarah. Yang saya dengar dari guru, 

saat bercerita, rempah-rempah itu menggiurkan penjajah. Rempah-rempah juga 

menghangatkan badan. Menurut (Widyastuti, 2013:29) terdapat Layang Ngelmu 

Tetuwuhan yang tersimpan di Museum Sanabudaya Yogyakarta pantas mendapat 

apresiasi sebagai karya yang memuat rempah. Tumbuhn pun menurut naskah ini 

menawarkan sebuah ilmu pengobatan. Pengobatan yang berasal dari rempah, dipandang 

lebih efektif dan higienis. 
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Sastra rempah-rempah, fitoterapi, dan rempah sastra tidak dapat dilepaskan dari 

sejarah bangsa Indonesia. Rempah-rempah adalah alasan utama bangsa Eropa berambisi 

menguasai nusantara. Komoditi yang menjadi primadona pada masa itu adalah lada, 

pala, jahe, cengkeh, dan kayu manis. Lewat tangan sastrawan, saat itu sastra rempah dan 

rempah sastra muncul. Sastra rempah sebagai refleksi zaman yang mendambakan 

rempah. Rempah sastra, pada saat penjajahan untuk membakar, menghangatkan suasana 

melawan penjajah. Rempah sastra, lebih banyak memuat sastra perjuangan mengguakan 

simbol tumbuhan. Pada masa lampau cengkeh, pala, dan bunga pala lebih berharga 

daripada emas, sehingga memantik sastrawan berkelana ke dunia rempah. Mereka 

mahal karena dianggap tumbuhan surga. Orang baru dianggap naik derajatnya kalau 

sudah mengonsumsi rempah. Tentu di era disrupsi yang serba digital ini, sastra rempah 

dan rempah sastra dapat jauh lebih berkembang. Paling tidak penawaran dapat melalui 

media yang segera sampai ke tangan orang yang berkepentingan. 

Sebelum era disrupsi berdenyut, menurut Buku Primbon Jampi Jawi 

(Widyastuti, 2009; 2013:40-43) terdapat bergam etnobotani sastra rempah yang telah 

mewarnai jagad teks sastra. Di era disrupsi ini, memang masih banyak yang mencibir, 

bahwa sastra rempah dan rempah sastra itu memiliki khasiat yang luar biasa. Realitas 

era disrupsi ini, sebenarnya membuka peluang pengenalan sastra rempah dan rempah 

sastra. Berikut ini, beberapa pengetahuan sastra rempah yang dapat digunakan sebagai 

fitoterapi. 

[I] Bab tåmbå untu 

1. Punikå tåmbå lårå untu, walulang kidang, gosongêna laju kinaryå sisig. 

2. Tåmbå lårå untu malih, dêlingo lan lêngå kalêntik, pimanggang dijan, 

mangêt-mangêt hanuli cinakal. 

3. Tåmbå untu lårå malih, gêtih pålå susuna untune kang lårå. 

Laré cacingên 

1. Tåmbå laré cacingen, ojodé êmpu-êmpu dêlingo bênglé, bawang putih. 

2. Tåmbå cacing malih, hinggu, brambang, binênêm, lumut adas, pulåsari, 

rinajah, iki rajahé 

3. Tåmbå bocah cacingên, jahé, dlingo, bawang putih, jamoknå têngahé latar. 

Tåmbå sawan utåwå ngising gêtih 

1. Tåmbå sawan utåwå ngising gêtih, atiné kaju garu, pucuk majakan, klåpå iju 

hujupnå. 

2. Tåmbå laré ngising gêtih, jintên irêng rolas samah, godong kêmaragan, 

kunir, asêm, ujah arêng, ujupnå. 

3. Tåmbå ngisingakên gêtih umbêl, padisari, murmak daging, lêmpujang 

mêntah matêng tigang iris, kêsikan kang pating palêlêt lan pålå binakar, 

kunir, asêm lan harêng huntalnå. 

4. Tåmbå ngisingakên gêtih malih utåwå ngujuhakên gêtih, godong ringin, 

katumbar, mungsi, hujah, harêng. 

Tåmbå panas 

1. Tåmbå awak panas bangêt, mêrsah sawit, lang brambang. 

2. Tåmbå panas tis, godong jambé patang puluh, cokak, bênglé tigang iris, sari 

jintên borèhna, sêmburnå lan malih godong katirah, ganti, mêsoji, mataning 

laos, mataning lêmpujang, mênjan madu, sêmburnå ing hati. 
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3. Tåmbå lårå ngêlu panas tis, kêtan gajih, kinêla kuwali wåjå, klåpå ijo, 

cêndånå rajahên, iki rajahé 

Kuwåjå 

1. Tåmbå kuwåjå, tutup kang lèng, maricå, mungsi, bawang lan wêrak hujupnå. 

2. Tåmbå ngêlu, kunci kuning, ganti, mêsoji, jintên, [II] cêndånå pilisnå. 

3. Tåmbå ngêlu malih, jêruk purut, lêgundi, bênglé, tinojan wêrak, 

mangêtmangêt 

kanjampêlakên. 

Lêsu 

1. Tåmbå awak lêsu, dêgan, kêmbang suruh, dêdês, råsåmålå, adas, jintên, 

kêncur, bêras bang binorèhakên. 

2. Tåmbå mêdalakén kringêt, suruh têmu nênêm, binakar lan ujah, toja dubang, 

tapêlnå wêtêngé. 

3. Tåmbå awak panas, lêgundi, dadap srêp, banjune laos. 

Wêtêng 

1. Tåmbå wêtêng sakit, lêmpujang, hatiné kêncur, kunci, mêsoji, kunci, mêsoji, 

jêruk lilang, lêngå klêntik. 

Måtå 

1. Tåmbå måtå hungis, kulit tålå jamur, kêmiri, lêmpujang, hadas, pulåsari, 

pupuhênå. 

2. Tåmbå lårå måtå, gåndåruså pinilisakên. 

3. Tåmbå måtå malêtis, bawang kalih sijung, lêmpujang dimamah, ujah tigang 

wuku, pupuhênå. 

4. Tåmbå wutå, wuni lanang tigang lêmbar, jêruk lilang pupuhênå. 

5. Tåmbå måtå dumuh, sajané jambé hênom, banju hojot widuri lan sénté 

hirêng raupnå. 

Lêsu 

Tåmbå lêsu, lêgundi, sunti, kunir, jêruk lilang, asêm irêng. 

Tuli 

Tåmbå tuli, bung glagah, mungsi, adas pupuhênå 

Bisu 

Tåmbå bisu, jêruk purut, godong gajam, lêngå klêntang, mricå, dlingo, bawang 

putih, dèn hurutnå hing wangé. 

Sêngkalorên 

Tåmbå sêngkalorên, lêmpujang, cêngkèh, kêmukus, tétéga, kêncur tigang iris, 

pucuk majakan, laos, jêlang pålå, dlingo, bawang putih, jambé, sêmburnå. 

[III] Hampêg 

1. Tåmbå hampêg, sêkar pépé, jahé, bênglé, hadas, wêdaknå. 
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2. Tåmbå hampêg malih, godong pépé, lawé lan sêlasih irêng, pidasbari, 

murmakdaging, lêmpujang, têmu giring, brambang, kêmiri, gêpak jêndul 

binakar, gulå såkå hantup, tapêlnå. 

Bèsèr 

Tåmbå bèsèr, lêmpujang tigang iris, mricå, pitung glintir, sêlasih, banjuné 

wêdak 

hujupnå. 
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Dari beragam rempah dan penyakit yang menguntit manusia di atas, berarti 

sastra rempah itu memang telah berkembang. Para pujangga yang umumnya anonim, 

mungkin telah menerapkan sastra rempah untuk fitoterapi. Ilmu titen yang digunakan 

sebagai sandaran para pujangga atau pengarang masa silam. Mereka memahami betapa 

beratnya penyakit bagi manusia. Namun, obat pun ternyata ada pada botani di sekitar 

manusia. Botani adalah ilmu tumbuhan, yang membahas beragam rempah. Seperti 

halnya cengkeh adalah tanaman yang berasal dari Maluku, ternyata juga berfungsi untuk 

pengobatan sakit gigi. Namun sebutan 'cengkeh' bukanlah berasal dari bahasa daerah di 

mana rempah ini tumbuh. Nama cengkeh diambil dari nama orang Tionghoa karena 

bangsa Tionghoa adalah pedagang perantara rempah di samping bangsa Arab. 

Diriwayatkan, Raja Cina selalu mensyaratkan setiap orang yang akan menghadapnya 

harus mengunyah cengkeh dahulu supaya wangi. "Cengkeh berfungsi sebagai semacam 

aromaterapi, sekaligus menghangatkan suasana. Era disrupsi ini, cengkeh sering 

mewarnai rokok.  

Rempah-rempah juga mewarnai karya sastra Tanah Air. Namun sastra Indonesia 

dianggap lambat dalam mendokumentasikan kekayaan rempah. Cerita mengenai 

rempah-rempah terutama cengkeh dan pala dapat ditemui dalam Mirah dari Banda 

karya Hanna Rambe. Romo Mangunwidjaya juga mengangkat cengkeh dalam novel 

sejarah berjudul Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa. Pramoedya Ananta Toer menuangkan kisah 

bagaimana bangsa Eropa datang dan mengambil alih rempah di nusantara dalam 

bukunya, Arus Balik. "Eropa dan Arab sudah lebih dulu mendokumentasikan rempah-

rempah dalam karya sastra. 

Bandung (2019) menyatakan bahwa buku serial di akhir 1918 dan awal 1919 

berjudul Sair Rempah-Rempah, sebuah dokumentasi sastra rempah awal yang 

berharga.  Buku diterbitkan oleh NV Sinar Djawa, Semarang. Sekian puisi terbit dahulu 

di Sinar Hindia dengan menanggung masalah-masalah politis. Penerbitan Sair Rempah-

Rempah masih jarang menjadi minat para pengamat sejarah atau kritikus sastra. Sair 

Rempah-Rempah tersingkir dari studi atau amatan untuk menguak sejarah (sastra) 

Indonesia di “zaman bergerak”. Buku itu semakin lama telantar, tidak mendapat tatapan 

keseriusan para sarjana sastra untuk ditempatkan dalam arus sejarah perpuisian di 

Indonesia bersinggungan politik melawan kolonialisme.  

Sumpah melawan kolonial ada di puisi-puisi dimuat dalam Sair Rempah-

Rempah. Marco Kartodikromo cenderung menginginkan puisi-puisi memberi bara tidak 

pernah padam ketimbang sibuk mengurusi estetika. Pilihan penggubahan puisi-puisi 

dimuat di Sair Rempah-Rempah dengan bahasa “terang” dan melawan itu mungkin 

dijadikan dalih bagi kalangan sarjana dan kritikus sastra enggan menempatkan Marco 

Kartodikromo di sejarah perpuisian Indonesia. Tentu banyak lagi puisi-puisi rempah, 

fiksi rempah, dan drama rempah yang masih perlu diungkap. Yang jelas, era disrupsi 

telah membuka mata kita untuk melakukan jungkir balik situasi, agar sastra tetap 

berguna. 

 

https://republika.co.id/tag/cengkeh
https://republika.co.id/tag/karya-sastra
https://www.berdikaribook.red/bandung-mawardi
https://www.berdikaribook.red/mas-marco-kartodikromo.html
https://www.berdikaribook.red/mas-marco-kartodikromo.html
https://www.berdikaribook.red/mas-marco-kartodikromo.html
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FILOSOFI GASTROBOTANI SASTRA  

Filosofi gastrobotani sastra memang unik, sekaligus mujarab untuk menghadapi 

gempuran era disrupsi. Yakni, sebuah era yang serba aneh. Disrupsi saya maknai era 

yang serba silang sengkarut. Haryani (2019:615) menegaskan bahwa fase keempat (4.0) 

telah menghadirkan digitalisasi dan otomatisasi perpaduan internet dengan manufaktur. 

Buah dari revolusi industri 4.0 adalah munculnya fenomena disruptive innovation. 

Dampak dari fenomena ini telah menjalar di segala bidang kehidupan. Mulai industri, 

ekonomi, pendidikan, politik, dan sebagainya. Fenomena ini juga telah berhasil 

menggeser gaya hidup (life style) dan pola pikir (mindset) masyarakat dunia. 

Era disrupsi memang khayal, sehingga tidak perlu dirisaukan. Karya sastra 

memang sarat dengan muatan filsafat. Karya sastra banyak yang memantulkan filsafat 

hidup manusia. filosofi hidup itu boleh dikatakan menjadi ruh karya sastra. Untuk 

menghadapi era disrupsi memerlukan filosofi hidup yang senantiasa luhur pada sang 

sumber hidup. Salah satu ‘senjata’ untuk menghadapi arus disrupsi yaitu filosofi 

gastrobotani sastra. Soal botani sastra ini pernah saya bahas pula di Salatiga, sebelum 

pandemik corona bermuara ‘gila’ (Endraswara, 2018:1-3). Waktu itu banyak tanggapan, 

bahwa manusia memang sering mengabadikan tradisi botani itu dalam sastra. Maka 

sastra pun sering melukiskan kehebatan botani, terutama dari sisi filosofi dan 

spiritualitas. Makanan yang berasal dari botani, yaitu tumbuhn atau sayuran justru 

banyak menarik para sastrawan. Ekspresi sastrawan banyak yang mengolah botani di 

era disrupsi. Sebuah era yang mereka tanggapi positif pula untuk pengenalan beragam 

botani yang menjadi sumber hayati. 

Djiwandono (2019:2) mengisyaratkan bahwa ungkapan Making Indonesia 4.0 

adalah sebuah peta jalan pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi untuk 

menyambut revolusi industri 4.0. Peta jalan ini berfokus pada industri makanan dan 

minuman, tekstil, otomotif, elektronik dan kimia (Jadikan Making Indonesia 4.0 sebagai 

Agenda Nasional, 2018). Persoalan makanan atau gastronomi, ternyata banyak menarik 

para sastrawan untuk menemukan identitas kultural. Hal ini mengingat bahwa ke depan 

ihwal makanan pun telah terjadi disrupsi, orang harus memesan makanan botani lewat 

dunia maya. Saya menjadi ingat, saat tiba-tiba menerima kiriman paket makanan botani. 

Konon, hanya sebuah bungkusan pecel, namun karena kesukaanku kulahap habis itu. 

Hal ini mengingatkan pada sebuah cerpen berjudul Pecel karya Kartika Catur Pelita 

(Suara Merdeka, 24 Juni 2018). Cerpen ini kental dengan aroma gastronomi, yang 

memanfaatkan botani, yaitu makanan yang berasal dari tumbuhan. Pecel merupakan 

makanan khas yang memuat beragam tumbuhan sayuran, seperti bayam, kenikir, bunga 

turi, dan diguyur bumbu kacang tanah. Berikut ini kutipan cerpen yang naratif, 

melukiskan filosofi gastrobotani sastra.  

Hampir saban hari suaminya makan pecel. Tiada hari tanpa makan pecel. 

Suaminya sangat suka makan pecel. Konon, karena sejak kecil ia tinggal di desa 

bersama ibunya yang berjualan pecel demi menghidupi kedelapan anaknya. 

Yang menarik, cerpen gastrobotani ini mampu menyuarakan kehebatan pecel.  
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Cerpen ini telah mengantarkan suami seorang penjual pecel hingga berpangkat 

kolonel. Bahkan delapan anaknya pun dihantarkan lewat pecel hingga berhasil studinya. 

Pecel memang memiliki filosofi tersendiri. Pecel itu memuat dedaunan botani, aroma 

khas, jika telah menyatu dalam bungkusan daun pisang terasa menyejukkan. Pecel 

memuat filosofi kesederhanaan. Namun, gastronomi ini juga dapat menjadi menu di 

restoran dan hotel berbintang. Era disrupsi ini, sepertinya perlu ditanggapi 

menggunakan filosofi pecel, yaitu sederhana, murah, menyehatkan, menyegarkan dan 

membakar semangat atau gairah makan. 

Era disrupsi adalah fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas 

yang awalnya dilakukan di dunia nyata berlaih ke dunia maya. Pecel, merupakan simbol 

botani, saat mampu membungkus sayuran menggunakan daun pisang, makanan terasa 

sejuk beraroma lezat. Melalui cerpen di atas, menunjukkan bahwa era disrupsi pun tidak 

perlu ditanggapi secara eforia, melainkan perlu kesederhanaan. Dari bumbu pecel kita 

dapat mengambil sebuah pesan yang menarik dan sarat makna. Bahwa kebanyakan dari 

kita berasal dari kalangan orang biasa yang memulai segala sesuatu dari bawah. 

Dibekali dari perawatan kasih sayang keluarga serta didikan leluhur sekitar, kita siap 

untuk terjun keluar. Dengan bekal semangat dan niat kita siap diolah untuk lebih 

berkualitas. Digeprek diuleni dengan berbagai bumbu pengalaman pahit asem pedes 

manis, hingga terciptalah rasa manusia yang luar biasa. Sederhana namun bermanfaat. 

Biasa namun memberi arti sekitar.  

Dalam sepincuk nasi pecel menggunakan daun pisan hijau, 

terkandung filosofi kesederhanaan, keragaman, dan makanan yang sederhana namun 

kaya bermanfaat, sebagai makna jati diri dari bangsa. Setiap orang punya favorit 

pecelnya masing-masing. Perbedaan itu tidak menjadi masalah. Esensi filosofi dari nasi 

pecel adalah “keserbabolehan”. Tidak ada campuran yang salah, semua dapat 

ditafsirkan. Berbagai sajian nasi pecel nusantara menunjukkan betapa keragaman telah 

menjadi kekayaan bangsa ini. Keragaman, kesederhanaan, keserbabolehan, dan 

kemauan menerima perbedaan, adalah filosofi dari sepiring nasi pecel. Dari sepiring 

nasi pecel, kita belajar kehidupan. Dari sepiring nasi pecel, kita menyadari hakikat diri 

kita sebagai bangsa. Bahwa bangsa ini adalah bangsa agraris yang sederhana, namun 

kaya makna. Oleh karenanya, dalam membangun bangsa, kiranya kita harus melandasi 

diri pada esensi dasar kekuatan bangsa ini, bangsa agraris yang kerakyatan.  

Ayu Miftakhul Husna (Tribun.com, 9 September 2020) menyatakan bahwa 

menurut Babad Tanah Jawi, pecel asal muasalnya diceritakan, dihidangkan di daerah 

Yogyakarta. Dipecel berarti daun-daunan yang direbus kemudian dibuang airnya 

dengan diperas. Pada Babad Tanah Jawi, dikisahkan saat tengah hari Sunan Kalijaga 

bertemu dengan Ki Gede Pemanahan di pinggir sungai. Menurut Babad Tanah Jawi 

pecel asal muasalnya diceritakan, dihidangkan di daerah Yogyakarta. Dipecel berarti 

daun-daunan yang direbus kemudian dibuang airnya dengan diperas. Di era 

disrupsi yang ditandai perkembangan pesat teknologi informasi telah merubah banyak 

tatanan sosial budaya. Hadirnya era disrupsi yang salah satunya ditandai dengan 

semakin derasnya distribusi budaya lintas negara menjadi 'ancaman' sekaligus 'peluang' 

tersendiri bagi bangsa Indonesia.  
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Bagi sastra, era disrupsi justru sebuah panggilan zaman. Apabila sastra tetap 

berjiwa pecel, sederhana, penuh vitamin botani, saya kira akan tetap menjadi 

gastronomi atau kuliner yang luar biasa. Era disrupsi yang disebut juga sebagai era 

digitalisasi (digital age) membebaskan setiap orang untuk bertukar ide, nilai, ideologi 

dan budaya tanpa mengenal sekat atau batas-batas wilayah, akan nyaman apabila insan 

sastra berjiwa gastrobotani. Selain akan tetap sehat, hidup juga semakin segar. Era 

disrupsi adalah fenomena yang tidak terelakkan lagi oleh setiap umat manusia.  

Semua golongan, suka atau tidak suka, harus menerima kenyataan bahwa era 

disrupsi merupakan sebuah virus mematikan yang dapat berpengaruh buruk pada 

pudarnya eksistensi budaya-budaya lokal. Dalam konteks kebudayaan saat ini, era 

disrupsi di satu sisi dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan budaya lokal 

Indonesia ke mata dunia, namun di sisi lain era disrupsi dapat menjadi ancaman serius 

bagi kelestarian nilai-nilai budaya lokal yang ada. Momentum itu boleh meneladani 

filosofi gastrobotani sastra. Karya sastra tentang pecel di atas, telah memberikan olahan 

makna hidup menghadapi era disrupsi yang serba cepat, instan, dan maya. Pecel 

menjadi sebuah kuliner yang menurut perspektif filosofi gastrobotani sastra mampu 

mensugestikan manusia agar tetap hidup sederhana, manis, sejuk, beragam, dan 

semangat sehat. 

Filosofi gastrobotani sastra tersebut mengaitkan tentang gastronomi, yaitu ilmu 

makanan. Khususnya makanan yang berasal dari tumbuhan berupa sayuran. Sayuran itu 

gastronomi, sebagai makanan khas, di era disrupsi yang masih bertahan pada lokalitas. 

Lokalitas nasi pecel, ternyata mempunyai makna tersendiri bagi sastrawan. Cerpenis 

mampu mengolah imajinasi yang bersifat filosofi dari nasi pecel. Kelezatan pecel secara 

alami, telah memantik estetika sastra, yakni hidup di era disrupsi tetaplah sederhana, 

mampu memahami keberagaman. 

 

DISRUPSI DAN EKONOMI KREATIF ETNOBOTANI SASTRA 

Disrupsi dan ekonomi kreatif etnobotani sastra bisa berjalan seiring. Era disrupsi 

sebenarnya menantang bagi komunitas ekonomi kratif etnobotani sastra. Para kreator, 

dapat memanfaatkan etnobotani sastra, yakni tumbuhan etnik tertentu sebagai modal 

yang bernilai ekonomi. Artinya, di era disrupsi ini para kreator dapat mengolah gagasan 

yang mampu menghasilkan uang.  

Ohoitimur (2018:144) menyatakan bahwa kata-kata seperti disruption, 

disruptive innovation, disruptive technology, disruptive mindset, disruptive leader, dan 

seterusnya kian menjadi begitu populer dalam kalangan pendidikan tinggi dan 

masyarakat luas. Seperti diuraikan secara luas oleh Rhenald Kasali dalam bukunya 

Disruption, istilah “disruption” mula-mula muncul dalam konteks bisnis, investasi dan 

keuangan. Tetapi kemudian meluas pengaruhnya dalam banyak bidang kehidupan: 

politik, dunia hiburan, pemerintahan, sosial, kepemimpinan, dan pendidikan. Bisnis, 

berarti dunia ekonomi yang butuh penciptaan kreasi. Ekonomi kreatif, yang 

memanfaatkan etnobotani sastra tentu akan menghasilkan devisa. Beragam tumbuhan 

etnik, dapat dikreasi sehingga memiliki nilai ekonomi sekaligus estetis. 
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Di antara tumbuhan etnik yang penuh tantangan kreatif, yaitu kopi. Kopi 

memiliki daya stimulasi tingkat tinggi. Kopi itu mampu memancing intuisi, hingga 

melahirkan inspirasi sastra. Banyak inspirasi lahir setelah menyeduh kopi panas. Alunan 

kepul asap sering memunculkan berjuta intuisi sastra. Sambil memandang taman, 

perkebunan, dan sejumlah pepohonan biasanya akan lahir fenomena imajinatif yang 

berharga. Siapa yang tidak mengenal kopi. Kopi, selalu menjadi tawaran makanan di 

sebuah warung, berbaur dengan teh dan es. Kopi termasuk gastrobotani yang penuh 

sensasi. Konteks ini, sekaligus mengingatkan cerpen gastrobotani berjudul Kopi karya 

Joko Pinurbo (Kompas, 09 Desember 2018), kutipan berikut memberikan aroma sesegar 

harum kopi. 

Kedai kopi bermunculan di mana-mana, tetapi warung kopi Bu Trinil tetap 

menjadi favorit saya. Kopi bikinan Bu Trinil tetap paling jos rasanya; saya sudah 

merasakan khasiatnya bagi kesehatan jiwa saya. 

Cerpen yang berkisah kedai kopi, selalu terkait dengan cita rasa. Cerpen tentang 

kopi, termasuk memut filosofi gastrobotni sastra sebab memuat aspek minuman. 

Minuman termasuk teman makanan berasal dari olahan tentang tumbuhan. Filosofi 

gastrobotani sastra berkaitan dengan tanaman kopi, juga mampu menjadi tawaran 

menghadapi era disrupsi. Kopi di mata orang Jawa memiliki kekhasan. Kopi memiliki 

makna khas bagi orang Jawa. Kopi termasuk tumbuhan gastrobotani. Selain sebagai 

minuman hangat orang Jawa, kopi juga memuat berbagai konteks kultural. Dalam 

pandangan filosofi gastrobotani sastra, kopi memuat hubungan kosmis antara manusia 

dengan alam semesta. Puisi berikut menggambarkan pengalaman estetis, inspiratif, 

melalui minuman kopi sebagai gastrobotani sastra. 

 

KOPI DI HARI MINGGU 

Arman Syarif 

Aku termangu di serambi pagi 

merelakan mentari yang cepat berlalu 

seraya mengamati butiran kopi berlomba memanjat dinding gelas 

butiran kopi bukannya jenuh 

bukannya kepanasan di dalam gelas 

tapi memang karena sejak semalam telah merindukan bibirku 

 

Oh Tuhan, 

mantap sekali rasa kopi ini... 

bukan karena akhir pekan 

ini hanyalah rasa sementara 

yang meruah di akhir pekan 

untuk mengakhiri sejenak 

perjalanan mimpi dalam sepekan 

 

Kopi di hari minggu 

adalah kopi yang dirindukan 

kopi senyuman, kopi anti galau 

kopi di hari minggu 
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adalah kopi leha-leha 

sambil halo-halo sahabat, 

keluarga yang mungkin telah diabaikan 

Gowa 24 september 2019 

 

Lewat puisi kopi itu getaran ispiratif dan intuitif gastrobotani sangat terasa. Kopi 

di hari Minggu, ternyata selain untuk memupuk persahabatan, juga sebuah getaran 

perjalanan hidup. Penyair melukiskan bahwa ada keterkaitan imajinasi tentang mimpi 

hidup melalui perjalanan kopi dalam gelas. Kopi yang diolah dengan personifikasi, telah 

memberikan endapan pengalaman berharga. Kopi itu ada berasal dari tanah (pertiwi), 

tumbuh, dan berubah warna, berproses, itu sebuah ekspresi filosofi gastrobotani sastra. 

Kopi dan tanah menandai hubungan kosmis. Kosmologi ini dapat disebut spiritualitas 

gastrobotani.  

Religi Jawa itu lebih banyak menempa rasa. Yang diolah rasa, agar orang Jawa 

semakin berwatak sabar menghadapi hidup. Lewat kopi, orang Jawa belajar hidup 

kesemestaan. Parikan atau pantun Jawa berbunyi; kembang kopi disebar ing meja, kopi 

ing meja gulane Jawa, ayo kanca sing waspada, virus corona trus ngancam nyawa. 

Artinya, marilah teman waspada sebab virus corona selalu membawa korban nyawa. 

Tiga filosofi kopi: (1) Kopi merupakan karya yang bernilai, dihasilkan dari sebuah 

proses yang panjang dan bukan instan, (2) Kopi merupakan penyemangat, (3) Kopi 

merupakan pengikat rasa, setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda-beda. 

Bagaimana kita mengambil hikmah kehidupan dari perjalanan secangkir kopi.  

Perjalanan kopi hingga akhirnya terseduh dalam satu cangkir tidaklah melalui 

proses yang instan. Dari biji kopi yang dihaluskan lalu dibuat dalam bentuk bubuk, 

hingga kemudian menjadi minuman yang nikmat membutuhkan proses yang butuh 

kesabaran. Bahkan beda tangan, akan menghasilkan beda cita rasa. Kopi pun memiliki 

beragam jenis yang dapat menghasilkan cita rasa dan kenikmatan yang berbeda-beda. 

Bahkan kopi pun dapat disajikan dengan sederhana layaknya kopi tubruk atau dapat 

menjadi minuman berkelas dengan tampilan yang wah seperti kita temukan di kafe-

kafe. Itulah keunikan kopi. 

Dari keunikan itu kita dapat belajar tentang kehidupan. Layaknya kopi, manusia 

pun memiliki keunikannya masing-masing. Kita tidak dapat menyamaratakan semua 

manusia. Kita harus mampu menghargai tiap perbedaan yang ada. Pola asuh yang 

berbeda pun akan menghasilkan karakter-karakter manusia yang berbeda. Lingkungan 

tumbuh besar yang berbeda akan menghasilkan manusia-manusia yang berbeda. 

Manusia, masterpiece Tuhan yang maha kuasa dan kopi adalah masterpiece para 

pengolahnya. Makna hidup dari secangkir kopi lainnya adalah penghargaan kita 

terhadap sebuah kerja keras dan proses yang tidak sebentar. Seperti yang kita tahu untuk 

menghasilkan secangkir kopi yang nikmat, ada perjalanan panjang yang harus 

dilaluinya. Perjalanan dan proses yang panjang tersebut tidak akan mengkhianati hasil 

yang didapat. Begitu juga kehidupan kita. Jika kita terus bersantai-santai dalam 

kehidupan, apakah semua impian mampu kita wujudkan? Dalam hidup kita pun perlu 
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kerja keras serta cerdas untuk dapat menggapai impian. Untuk mencapainya kita pun 

butuh proses yang tidak instan. 

Ketika semangat sedang turun, seduhlah secangkir kopi. Saat era disrupsi 

semakin khayal, tidak karuan, dan merepotkan banyak pihak belajarlah filosofi kopi 

darinya, nikmati aroma dan cecap rasanya. Saat itu semangat yang tadinya hampir 

lenyap akan kembali terisi sempurna. Jika kopi saja butuh perjalanan yang tidak sekedar 

satu dua hari, apalagi kita dalam mencapai mimpi. Tanaman kopi dihasilkan dari 

berbagai tempat. Beda tempat akan menghasilkan jenis biji kopi yang berbeda. Biji kopi 

yang berbeda akan menghasilkan cita rasa yang berbeda pula. Tidak ada yang lebih 

nikmat, semua memiliki kenikmatannya masing-masing. Kembali pada selera 

penikmatnya, lebih suka jenis kopi yang seperti apa. Begitulah hidup, setiap manusia 

memiliki jalan hidupnya masing-masing. Bagi orang lain bisa jadi hidup kita terasa 

ringan, namun bagi kita terlihat sangat menyedihkan. Bagi kita masalah orang lain 

terlihat begitu mudah, sedang bagi mereka yang menjalaninya terasa begitu sulit. Semua 

kembali pada sudut pandang dan cara menjalaninya. Penikmat kopi biasanya adalah 

orang-orang yang dapat menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Maka tidak heran, 

kopi dapat menjadi pengikat rasa bagi mereka yang berkumpul di sebuah ruangan yang 

sama. Secangkir kopi dapat menjadi pembuka obrolan yang hangat bagi orang-orang 

yang baru saja saling bertemu atau telah lama terpisah sekian tahun. 

Fiksi berjudul Filosofi Kopi yang ditulis Dewi Lestari memang hits. Ketika 

kisahnya kemudian diadaptasi ke film, lalu menjelma nyata di kehidupan sehari-hari, 

maka rasanya wajar jika penggemar cerita ini. Para penggemar baru yang lahir karena 

film adaptasinya menjadi begitu antusias lalu berbondong-bondong datang ke kedai 

yang kini diusahakan oleh Rio Dewanto, Chicco Jerikho, dan beberapa pembuat filmnya 

ini. Seperti para penggemar film yang kegirangan dan tenggelam dalam imajinasi saat 

mengunjungi set aslinya, mungkin seperti itu jugalah sensasi yang dirasakan para 

penggemar yang datang ke sini. Sebagian lagi, mungkin datang karena kedai ini 

memang sedang hyped, istilahnya “kalau mau dicap anak gaul, nongkronglah di kedai 

ini”.  

Ketika datang, Kedai Filosofi Kopi terlihat begitu ramai. Ternyata—menurut 

mas Baristanya—sedang ada press conference film yang diproduseri Glenn Fredly di 

situ. Panteslah. Glenn Fredly di belakang pintu sedang dikerumuni wartawan-wartawan 

yang memegang perekam sambil bercerita panjang lebar, mungkin tentang filmnya. 

Ketiga teman saya duduk menyempil di sudut yang agak lowong, walaupun tidak ada 

spasi yang benar-benar lapang di dalam kedai itu. Sambil menunggu antrean, mata saya 

menyapu seluruh ruangan. 

Kedai Filosofi Kopi yang juga bekas tempat syuting filmnya ini terlihat 

cukup artsy. Kesan rustic bercampur sedikit industrial langsung menyembul ketika 

pandangan saya menjelajahi isi ruangannya. Sebagian besar furniturnya 

bergaya rusty, poster-poster kontemporer—yang temanya masih tidak jauh-jauh dari 

barista dan kopi—menggantung di satu dinding, sementara di dinding seberangnya 

sebuah poster besar dari film Filosofi Kopi dipajang sebagai signature wall. 
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Novel tersebut memiliki beberapa makna yang tersirat di dalamnya seperti 

makna persahabatan, perjuangan yang memiliki arti dalam hidup agar tidak boleh putus 

asa dalam menjalani kehidupan harus berusaha keras agar mendapatkan hasil yang 

maksimal. Makna kopi yang memiliki unsur tersendiri bahwa hidup tidak selamanya 

selalu pahit seperti kopi tiwus yang mempunyai arti “Walau tidak ada yang sempurna, 

hidup ini indah begini adanya.” 

Seperti peringatan yang sudah “diwanti-wanti” di depan pintu: “No 

WiFi”, maka kita pun tidak akan bisa mendapatkan internet gratis dari kedai ini. 

Anehnya saya sedikit senang dengan konsep itu karena memang sudah jarang sekali ada 

kedai kopi modern yang tidak menyediakan wifi. Dugaan saya, mungkin peringatan itu 

mengandung filosofi, “Jika datang ke sini, ya nikmatilah waktu kamu selagi di sini. 

Talk to friends next to you and enjoy your coffee!” 

Fenomena fiksi yang diolah ekonomi kreatif, telah menghasilkan kepekaan kultural. 

Realitas kopi memang sumber inspirasi bagi tangan-tangan kreatif di era disrupsi yang 

serba maya. Kemayaan itulah yang mengundang wajah ekonomi kreatif. Tumbuhan 

etnobotani itu memang unik. Inspirasi sastra bisa lahir dari suasana kopi. 

 

SIMPULAN 

Fenomena era disrupsi tidak dapat dipungkiri. Ia tidak perlu dihindari, tetapi 

harus dihadapi, bahkan kita siapkan penangkalnya. Salah satu penangkal itu adalah 

etnotarulata rempah sastra, yakni penggambaran rempah sastra melalui pepohonan dan 

tumbuhan etnis, juga rempah sastra, yakni karya sastra tentang fito (tumbuhan) yang 

mampu menghangatkan suasana. Rempah sastra memuat tiga hal, yaitu: fitoterapi, 

sastra botani terapi, dan cermin sastra rempah. Rempah sastra menjadi penting sebagai 

upaya untuk menghangatkan suasana dan juga kreativitas. Rempah sastra menjadi 

kecenderungan baru yang harus kita dorong dan dukung. Di sisi lain, juga penting 

adanya fitoterapi etnobotani sastra rempah, yakni kolaborasi antara fitoterapi, etnologi, 

botani, sastra, dan rempah. Gabungan beberapa istilah ini, kata kuncinnya tetap pada 

sastra. Era disrupsi itu bisa jadi tantangan dan sekaligus peluang bagi pembelajaran 

fitoterapi etnobotani sastra rempah. Sebagai tantangan, pembelajaran dan pengkajian 

sastra harus mengalami rekayasa, yang kadang-kadang tidak mencapai esensi. Sebagai 

peluang, menurut hemat saya lebih pada pencarian data cepat, pengorbitan sastra serba 

cepat, dan memenuhi selera kaum milenial. 

Hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah filosofi gastrobotani sastra, karena 

memiliki keunikan sekaligus mujarab untuk menghadapi gempuran era disrupsi.  

Filosofi gastrobotani sastra dapat digunakan sebagai “senjata” untuk menghadapi arus 

disrupsi. Di sisi lain, ekspresi sastrawan banyak yang mengolah botani di era disrupsi. 

Sebuah era yang mereka tanggapi positif pula untuk pengenalan beragam botani yang 

menjadi sumber hayati. Disrupsi dan ekonomi kreatif etnobotani sastra bisa berjalan 

seiring. Era disrupsi sebenarnya menantang bagi komunitas ekonomi kratif etnobotani 

sastra. Para kreator, dapat memanfaatkan etnobotani sastra, yakni tumbuhan etnik 

tertentu sebagai modal yang bernilai ekonomi. 
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Abstrak 

Perkembangan teknologi perlu disikapi dengan hati-hati, karena teknologi memiliki dua sisi 

yang saling bertentangan, di satu sisi teknologi sebagai sahabat manusia, di sisi lain 

teknologi dapat menghancurkan manusia. Permasalahannya perkembangan teknologi 

merupakan hasil dari kreasi dan inovasi manusia juga. Secara historis, dunia mengalami 

revolusi teknologi secara bertahap. Revolusi teknologi gelombang pertama terjadi karena 

diketemukannya mesin uap, gelombang kedua diketemukannya mesin tenaga listrik,  

revolusi teknologi gelombang 3.0 dan 4.0 terjadi dengan diketemukannya digital, semua 

kehidupan manusia berbasis digital. Secara sosiologis, revolusi teknologi mengubah tatanan 

masyarakat. Perubahan yang terjadi dari setiap revolusi industri berbeda. Era teknologi 

generasi ke 4.0, menempatkan manusia pada posisi yang berbeda dengan sebelumnya, 

karena manusia menghadapi tantangan kehidupan dalam dalam ruang dan waktu yang tidak 

lagi berjarak. Untuk bertahan sebagai suatu bangsa, maka Indonesia harus mampu 

menjawab tantangan serta mengisi peluang yang terjadi di era disrupsi teknologi 

gelombang 4.0.  Kreativitas, inovasi, serta fondasi spiritual dan agama yang kuat mutlak 

diperlukan. 

Kata kunci: disrupsi, teknologi, kreativitas, inovasi 

 

PENDAHULUAN 

 Akhir-akhir ini, istilah disrupsi menjadi fokus perhatian utama- sejalan dengan 

kemajuan tekologi media masa secara online- dibandingkan dengan istilah humaniora, 

dan sejarah. Istilah humaniora dan sejarah lebih dahulu lahir, akan tetapi istilah disrupsi 

semakin banyak dipergunakan sejalan dengan kemajuan teknologi gelombang 4.0. 

Dalam era revolusi teknologi gelombang 4.0, manusia berinteraksi tanpa jarak dalam 

ruang dan waktu (Khasali, 2017). Disrupsi mengakibatkan adanya perubahan yang 

sangat mendasar bagi kehidupan manusia. 

 Dalam era disrupsi, terjadi perubahan gaya hidup yang sangat mendasar di 

seluruh dunia. Disrupsi revolusi teknologi gelombang ke 4.0 semakin menarik untuk 
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dikaji, karena adanya penyebaran virus korona yang mematikan. Penyebaran Virus 

korona yang menakutkan manusia, mengakibatkan terjadi pandemi COVID-19 ke 

seluruh dunia. Akibatnya, masyarakat di seluruh dunia mulai dari bekerja, belajar, serta 

bergaul melalui dunia maya bukan dunia nyata. Pada awalnya, disrupsi sering dikaitkan 

dengan perubahan di bidang ekonomi dan komunikasi karena penggunaan teknologi 

digital, pada akhirnya mempengaruhi seluruh gaya hidup manusia yang sangat 

mendasar bukan hanya di bidang ekonomi saja, melainkan juga sosial, budaya dan 

politik. 

 Bagaimana masyarakat dunia menyikapi kemajuan teknologi gelombang 4.0 di 

tengah maraknya pandemi COVID-19. Masyarakat dunia memperlihatkan sisi ketakutan 

terhadap virus korona di tengah kekuatan teknologi digital. Bagaimana Indonesia 

menyikapi serta merespons disrupsi? Disrupsi bukan hanya sekedar perubahan, 

melainkan juga mengubah tatanan masyarakat yang mendasar, terutama dunia 

pendidikan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, nilai, dan moral 

bangsa. 

 Secara historis, dalam setiap perkembangan teknologi, tatanan masyarakat 

mengalami perubahan, karena teknologi baru dapat mengubah pola perilaku serta 

berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dunia tergerus dengan 

kemajuan teknologi. Teknologi merupakan dua sisi wajah yang berlawanan, di satu sisi 

merupakan sahabat manusia, di sisi lain merupakan musuh yang dapat mengikis rasa 

humanis manusia.  

 Disrupsi yang berkaitan dengan teknologi digital berbasis online, memiliki 

karakter perubahan secara cepat, luas, mendalam, sistemik, dan berbeda secara 

signifikan dengan situasi sebelumnya (Sobari, 2020). Sementara masyarakat belum 

begitu siap untuk menjalankan kegiatan yang beroreintasi digital, seperti pendidikan, 

pelayanan kesehatan, administrasi, ekonomi, dan sebagainya. Bagaimana bangsa 

Indonesia menyikapi suatu perubahan dengan tetap tidak menghilangkan sisi 

kemanusiaan manusianya. Suatu tantangan bagi bangsa Indonesia dalam merespons 

kebutuhan digital, tanpa menghilangkan rasa  kemanusian yang adil dan beradab, seperti 

yang tercantum dalam baris ke dua Pancasila, Bhineka Tunggal Ika sebagai lambang 

persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana kita menyikapi humanisme di era disrupsi 

dengan tatanan masyarakat industri generasi ke-4 yang dikenal sebagai generasi 

milenial? 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemahaman: Humaniora, Disrupsi, dan Sejarah 

 Humanisme berkaitan dengan keunggulan ontologis manusia di hadapan Tuhan, 

juga berkaitan dengan renaissans dan pencarian nilai-nilai klasik dan humanis abad ke-

18 dalam Yunani kuno (Lash, 2000) 

 Secara sederhana humanisme dilukiskan sebagai paham yang menempatkan 

manusia sebagai fokus utama, yaitu sebagai pusat sumber segala makna dan nilai, juga 
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sebagai aktor utama perubahan sejarah (Heryanto, 1994). Humaniora berkaitan dengan 

sisi kemanusiaan manusia, ada dalam rasa. Manusia menemukan bentuk hidupnya 

bukan ditentukan oleh naluri semata-mata, melainkan sesuai dengan tuntutan iklim 

sekitarnya, dan mampu meningkatkan serta menyempurnakannya dengan baik 

(Peospowardojo, 1978). Manusia membentuk kebudayaan, di mana kebudayaan adalah 

pelaksana proses humanisasi, karena budaya di satu pihak bersifat membebaskan 

manusia dari setiap bentuk aleansi, suatu emansipasi dengan tujuan membebaskan 

manusia dari kemiskinan dan ketidakadilan, di pihak lain mengisi arti kebebasan 

manusia dalam rangka meningkatkan taraf dan mutu kehidupan manusia 

(Pusponegoro,1978). Humanisme menjadi fokus yang penting bagi manusia yang hidup 

di zaman modern. 

 Istilah humaniora mulai merebak, pada saat Eropa Barat mengalami pergolakan 

sosial politik dari abad pertengahan ke abad modern, melalui tahapan renaissance, 

aufklarung, dan reformasi.  Dalam tahapan tersebut, terjadi pergulatan pemikiran orang 

Eropa Barat dari yang bersifat pemikiran teologis (Tuhan sebagai pusat segalanya) 

digantikan oleh pemikiran antropos (manusia sebagai pusat segalanya). Dalam 

pergulatan tersebut, terjadi perubahan pandangan masyarakat Eropa Barat, dari yang 

bersifat rohani (agama sebagai pusat segalanya) menjadi sekuler (materialime) 

(Kartodirdjo, 1990). Tumbuh berbagai aliran ilmu pengetahuan yang membicarakan 

tentang manusia. 

 Istilah disrupsi mulai dipopulerkan akhir abad ke-20 dalam dunia bisnis, di mana 

perusahaan besar mengalami kemunduran sebagai akibat kreativitas dan inovasi dari 

perusahaan kecil melaui bisnis digital. Hal ini di luar dugaan sebelumnya. Kemunduran 

perusahan besar oleh perusahaan kecil dalam persaingan bisnis disebut sebagai disrupsi 

(Christenssen, 1997). Sejak itu istilah disrupsi sering menjadi fokus perhatian para 

ekonom, walaupun sebelumnya istilah disrupsi sudah ada. Dengan adanya 

perkembangan digital, maka bisnis baru tumbuh, di mana perusahaan-perusaahan kecil, 

dapat mengalahkan perusahaan besar yang sudah mapan. Pada awalnya istilah disrupsi 

masih mejadi topik hangat di kalangan ekonom, karena disrupsi selalu dihubungkan 

dengan konteks bisnis, investasi, dan keuangan. Sejalan dengan kemajuan digital yang 

merambah ke arah kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan manusia, maka 

teori disrupsi dipergunakan untuk menjelaskan berbagai perubahan besar dan mendasar 

bukan hanya di dunia bisnis saja, melainkan juga bidang kehidupan lainnya, yaitu  

sosial, budaya, dan politik. 

 Disrupsi menjadi instrumen konseptual untuk memahami perubahan yang terjadi 

karena perkembangan inovasi dan kreativitas masyarakat. Teori disrupsi membantu 

mengidentifikasikan kondisi aktual dunia dan masyarakat di era teknologi informasi 

yang bersifat digital (Ohitimur, 2018).  

 Sejarah berkaitan dengan rekonstruksi peristiwa (history as past actuality) dan 

kisah (history as written) masa lalu, melalui metode yang sudah baku. Penceritaan 

kembali peristiwa masa lalu, memerlukan suatu elaborasi dan kolaborasi yang sangat 

luas, agar peristiwa yang diungkapkan tidak dangkal dan kering. Sejarawan dituntut 
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bekerja ekstra keras untuk merekontruksikan masa lalu agar dapat dipahami, dan secara 

faktual peristiwa yang direkontruksikan menjadi bernilai bagi kehidupan masyarakat. 

 Bagaimana kaitannya disrupsi dengan sejarah? Sejarah dan disrupsi akan saling 

melengkapi, disrupsi tanpa sejarah akan kehilangan gambaran kreativitas dan inovasi 

dalam setiap lompatan perubahan. Demikian juga sejarah, tanpa disrupsi akan 

kehilangan peran dan konstribusinya dalam merekonstruksi dan memaknai masa lalu 

(Dienaputra, 2018). 

 

Menjelajah Jejak Perubahan Teknologi yang Mengglobal 

 Kehidupan manusia selalu dihadapkan pada masyarakat, lingkungan serta dunia 

alamnya. Manusia merupakan mahluk yang serba butuh, adapun   

lingkungan dan alam menyediakan kebutuhan manusia. Hanya saja lingkungan dan 

alam perlu diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia.  Untuk memenuhi kebutuhan 

hidup maka manusia membentuk suatu budaya. Menurut Soerjanto Puspowardojo 

(1978), kebudayaan merupakan dimensi dalam hidup dan tingkah laku manusia, 

sehingga kebudayaan menentukan kehidupan manusia. Bagaimana manusia mengolah 

alam yang buas menjadi bernilai bagi hidupnya, salah satu caranya adalah 

mengembangkan teknologi. 

 Secara historis, teknologi mengalami kemajuan, dalam perkembangannya 

teknologi dapat mengubah wajah dunia. Teknologi melahirkan suatu revolusi, dimana 

revolusi teknologi berhasil menunjukkan perubahan yang terjadi pada manusia dalam 

melakukan proses produksinya. 

 Dalam sejarah teknologi dunia, terjadi empat gelombang revulosi teknologi. 

Pertama revolusi teknologi gelombang atau generasi 1, ke-2, 3, serta ke-4 yang 

mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan manusia. 

 Revolusi teknologi gelombang 1.0, diperkirakan berlangsung dari tahun 1750-an 

sampai tahun 1850-an. Dengan diketemukannya mesin uap terjadi perubahan dalam 

tenaga kerja. Tenaga kerja yang menggunakan tenaga manusia dan khewan diganti 

dengan mesin. Kekuatan air dan uap mengganti kekuatan manusia dan khewan, 

sehingga produksi mekanis selalu dapat menyediakan produksi massa bagi pasaran 

secara luas. Sejak adanya revolusi teknologi gelombang 1.0, maka pertanian yang 

tadinya sebagai basis masyarakat menjadi kecil perananannya, sementara mesin sebagai 

basis industri semakin luas.   Perubahan terjadi secara besar-besaran, baik di bidang 

ekonomi yang berkaitan dengan produksi, transportasi, pertambangan, bahkan 

pelayaran. Perubahan tersebut berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik 

masyarakat Eropa (Kartodirdjo, 1990). Babakan baru dimulai, di mana masyarakat 

Eropa memasuki era modern.  Budaya Masyarakat terbelah menjadi budaya agraris 

yang bersifat statis, dan budaya industri yang bersifat dinamis. 

 Revolusi industri yang terjadi di Inggris, berakar pada kepentingan politik dan 

ekonomi. Zaman modern dimulai, di mana tenaga mesin mengubah tatanan masyarakat, 

dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Era teknologi mesin ini, 

mempermudah transportasi karena jarak tempuh semakin pendek, memperbanyak 
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produksi, hasil produksi yang diolah oleh mesin lebih tinggi baik kualitas maupun 

kuantitasnya dibandingkan dengan produksi yang dihasilkan oleh tangan manusia. 

Pelayaran semakin lancar, karena teknologi navigasi dapat mengatasi tantangan di laut. 

Dampaknya adanya kemajuan materil bagi masyarakat perkotaan.  

 Dengan kemajuan teknologi, penduduk Eropa mengalami perkembangan jumlah 

penduduk dari 180 juta menjadi 450 juta penduduk dalam kurun waktu satu abad 

(Kartodirdjo, 1990). Kehidupan masyarakatm mengalami perubahan yang pesat, kota-

kota menjadi lebih besar dan teratur, gaya hidup lebih eksklusif, makanan berlimpah. 

Dapat dikatakan hidup menjadi lebih menyenangkan (Kartodirdjo, 1990). 

 Kemajuan teknologi mempunyai efek negatif juga, mengakibatkan bencana bagi 

manusia, baik bencana sosial maupun alam. Bagi masyarakat kota menimbulkan 

kesenjangan sosial dan ekonomi di antara masyarakat, terutama antara buruh dengan 

pemilik modal, tumbuh problem-problem sosial seperti kurangnya hubungan antara 

warga. Bencana alam terjadi karena eksploitasi alam yang tidak terukur, demi 

kebutuhan manusia, menyebabkan keseimbangan terganggu, sangat sering adalah 

bencana banjir dan longsor, kekeringan berkepanjangan yang menyebabkan kelaparan.  

  Di sisi lain, terjadi juga perubahan perilaku manusia, perubahan dari masyarakat 

agraris menjadi masyarakat industri. Terjadi kesenjangan sosial, antara masyarakat 

golongan bawah dengan masyarakat golongan atas. Perubahan pola perilaku antara 

masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan. Dalam revolusi teknologi gelombang 1 

ini, kehidupan masyarakat menjadi perhatian para ilmuwan, yang pada akhirnya dapat 

mengembangkan ilmu sosial, terutama sosiologi, yang mempelajari pola prilaku serta 

sistem dan hubungan sosial masyarakat di perkotaan yang dianggap telah modern. Isu-

isu yang berkaitan dengan kebebasan individu, cita-cita humanitas, ide tentang martabat 

manusia terjelma di bidang ilmu sosial. Ide liberalisme dan nasionalisme berjalan 

beriringan, Di samping menginginkan kebebasan perorangan, orang juga berusaha 

menyatukan penduduk yang bebas ke dalam wiyah kekuasaan yang dinamakan negara. 

 Kemajuan teknologi yang mengakibatkan kemakmuran ekonomi bagi 

masyarakat Eropa, membuka lembaran sejarah baru bagi orang Eropa. Mereka dapat 

mengembangkan ekspansi ke luar Eropa. Dengan latar belakang ekonomi yang bersifat 

markentalisme, mereka mencari daerah baru untuk mendapat bahan mentah bagi 

industrinya. Pada akhirnya bukan hanya sekedar ekspansi wilayah semata-mata, tetapi 

juga melakukan eksploitasi sumber daya alam dan manusia di koloni baru, yang pada 

akirnya menjadi daerah jajahan mereka (Kartodirdjo, 1987). 

 Ekspansi dan eksploitasi dalam bentuk imperialisme dan kolonialisme orang 

Eropa ke benua lain, sangat kuat sampai akhir abad XVIII. Wilayah Afrika dan Asia, 

menjadi wilayah yang diperebutkan oleh negara Eropa. Kekuatan imperialisme dan 

kolonialme orang Eropa di Asia, mengakibatkan kemunduran sosial, ekonomi, dan 

politik negara-negara di Asia dan Afrika.  

 Bersamaan dengan kemunduran ekonomi dunia Timur, tumbuh permasalahan 

perbedaan derajat manusia berdasarkan ras (biologis, anatara kulit putih dengan kulit 

berwarna), yang pada akhirnya kulit berwarna berada sebagai masyarakat subordinat 
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dari masyarakat kulit putih. Pada akhirnya, masyarakat dunia terpilah dalam konsep 

kebudayaan Barat dan Timur. Kemudian dalam konteks politik dan sosial, kebudayaan 

Barat identik dengan kemajuan (modern) adapun budaya Timur identik dengan 

keterbelakangan (tradisional). Dalam konteks ini, masyarakat Barat (kulit putih) 

dikategorikan sebagai bangsa yang superior, sedangkan masyarakat Timur (kulit 

berwarna) menjadi masyarakat yang imperior. 

 Dalam konteks seperti ini, humanisme disikapi berbeda oleh bangsa Eropa, di 

mana pemikiran humanis tumbuh dalam rangka memperoleh kebebasan berpikir, 

berbicara, dan hak bersuara dalam pemerintahan melalui parlemen, tidak diberlakukan 

dalam masyarakat jajahan mereka. Humanisme yang mereka dengungkan dalam rangka 

memutus pemikiran abad pertengahan ke arah pemikiran modern, tidak berlaku bagi 

bangsa-bangsa yang berada di area dunia Timur. Pada akhirnya konteks humanis, 

dipahami secara Barat bagi orang kulit putih, sementara dunia Timur memahami 

humanis secara tradisional, yang kemudian lebih dikenal sebagai kearipan lokal (untuk 

menentang istilah keterbelakangan). Dalam konteks ini liberalisme dan kolonialisme 

berkonotasi negatif bagi bangsa di luar Eropa pada waktu itu. Negara Eropa sebagai 

kolonial, dan negara di luar Eropa sebagai koloni dengan status negara jajahan. 

 Revolusi teknologi gelombang 2.0, diperkirakan terjadi tahun 1870-an sampai 

engan 1914-an. Revolusi gelombang 2.0 ini ditandai dengan ditemukannya pembangkit 

tenaga listrik dan motor menggantikan kekuatan mesin uap. Dengan penemuan 

pembangkit tenaga listrik, maka manusia menciptakan alat transportasi yang semakin 

canggih, seperti kereta api, pesawat terbang, komunikasi yang semakin cepat juga 

melalui telegram, media cetak, dan sebagainya. Revolusi teknologi generasi 2.0, 

membuat dunia semakin mendekat dalam ruang dan waktu. Dapat dikatakan revolusi 

gelombang 2.0 mengubah dunia secara signifikan. 

 Awal abad ke-20, dunia dipenuhi dengan berbagai pertentangan antara negara 

terjajah dengan yang dijajah, kesadaran masyarakat yang dijajah dengan berbagai aspek 

yang menandakan keinferiorannya, mulai dipertanyakan, mengapa terjadi hal ini? 

Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi yang sangat cepat mempengaruhi 

masyarakat dunia pada awal abad XX? 

 Perbedaan konsep dunia Timur dan Barat membawa dampak yang sangat dalam 

bagi negara-negara yang berada di bawah kekuasaan negara kolonial. Akan tetapi berkat 

kemajuan alat-alat cetak dalam media, perubahan terjadi pada pola pikir masyarakat 

bumiputera, di mana melalui pendidikan dan informasi media cetak, timbul wawasan 

baru, yatu cakrawala berpikir ke arah kemajuan (Alfian, 1982). Berbagai konsep dan 

isme-isme mulai dapat dicerna, mengakibatkan timbul perasaan ketidakadilan sebagai 

bangsa yang dijajah.  

 Pendidikan dan informasi dari media cetak memberikan kesadaran baru. Isme-

isme dipelajari, kemudian membentuk embrio kesadaran manusia baru sebagai warga 

negara. Emansipasi di segala bidang menjadi topik utama dalam berbagai pergerakkan 

masyarakat terjajah. Nasionalisme yang mempunyai pengertian bakti perorangan bagi 

masyarakat dan negara bangsanya sebagai satu kesatuan wilayah atau negara berubah, 
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karena konteks nasionalisme bagi orang-orang Asia dan afrika merupakan anti tesis dari 

penjajah yang kapitalis, liberalis. dan imperialis. Revolusi ini telah membangkitkan 

semangat orang-orang Asia dan Afrika untuk membebaskan diri dari kekuatan 

imperialisme dan kapitalisme Barat. 

 Sekitar awal abad XX, bangsa Indonesia belum terbentuk, tetapi embrio manusia 

baru Indonesia sudah mulai terbentuk melalui kesepakatann bersama yang dinamakan 

ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Respons yang berkaitan dengan pemahaman 

humanisme Barat dalam konteks tradisi berbagai etnis di Hindia Belanda, seperti Jawa, 

Minangkabau, dan sebagainya. Pemikiran baru bumiputera dituangkan dalam berbagai 

tulisan, seperti  Ki Hadjar Dewantara dalam masalah pendidikan, dalam bidang budaya 

ada angkatan pujangga  lama dan pujangga baru, dalam bidang politik ada tulisan dari  

Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, dan lain sebagainya (Alfian, 1982).  

 Setelah perang dunia ke-2, maka dunia memasuki era revolusi teknologi 

gelombang 3.0, manusia memasuki budaya digitalisasi. Mesin semakin canggih, dan 

proses ruang dan waktu semakin terkompresi, semakin dekat dan seakan-akan tidak 

berjarak, semakin mempersempit ruang dan waktu. 

 Konsep dunia yang berkaitan dengan politik idologi, berubah. Ilmu sosial yang 

tadinya terkotak-kotak dalam paradigmanya masing-masing, pada akhirnya berusaha 

untuk bahu membahu mengatasi permasalahan dunia. Berkat kemajuan teknologi, 

melalui media massa, seolah-lah tidak ada berita yang dapat luput dari perhatian dunia, 

bagaimana masyarakat dunia dapat melihat perang secarang langsung di rumah melalui 

layar kaca televisi. Bagaimana kondisi ekonomi negara berkembang langsung terpuruk 

diakhir tahun 1990-an, dunia memasuki masa resesi yang relatif menggoyahkan pondasi 

keuangan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Lahir berbagai teori untuk 

mengatasi berbagai permasalahan manusia, terutama teori ilmu sosial,   dari teori dunia 

ketiga, teori ketergantungan, sampai postmodern. 

 Post modernis merupakan suatu bentuk pemikiran dekonstruksi untuk 

rekonstruksi. Dekonstruksi merupakan suatu strategi baru unuk memeriksa sejauh mana 

struktur-struktur yang terbentuk senantiasa dimapankan batas-batasnya dan 

ditunggalkan pengertiannya (Nirwan Dewanto, 1994, lihat juga Turner, 2000). Dunia 

akademis diramaikan dengan diskusi berbagai teori modernisasi dan postmodernis. 

Pemikiran ilmu sosial, khususnya postmodernis, membantu dunia akademis dalam 

memahami berbagai istilah yang lahir dewasa ini, seperti lian, discoursus, kearifan 

lokal, politik identitas, multietnis, multikulturalisme.  Dalam Konteks bahasa 

discourse mempunyai arti yang beragam. Secara sederhana discourse diartikan sebagai 

kegiatan bergaul atau berbahasa di antara orang-orang yang nyata dalam suatu 

kesempatan yang terbatas. Dalam discourse hanya penutur dan pembacanya yang 

mempunyai asumsi bersama (Heryanto, 1994). 

 Kecepatan perkembangan digital, membawa era revolusi teknologi generasi ke 

4.0. Koneksi digital relatif tanpa batas memperluas akses dan mereduksi ketergantungan 

warga dengan pemerintah. Perkembangan digital pada akhirnya justru 

memporakporandakan suatu perusahaan besar yang sudah mapan, karena tradisi bisnis 
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dunia mengalami perubahan. Dalam masa revolusi teknologi gelombang ke 4.0 inilah 

manusia dihadapkan dengan berbagai permasalahan, yang awalnya hanya permasalahan 

ekonomi, akhirnya berkembang kepermasalahan sosial, budaya, dan politik. 

Permasalahan ekonomi yang mendasar, adalah terpuruknya perusahaan besar oleh 

perusahaan kecil yang mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam berbisnis, 

sehingga perusahaan kecil ini dapat meraih keberhasilan dan berkembang dengan cepat 

(Khasali, 2017). Manusia memasuki era budaya digital yang mengusung konsep 

kebaruan atau kekinian. 

 Era digital merupakan era berbasis daring atau internet, di mana aktivitas dunia 

nyata dipindah ke dunia maya. Fenomena yang sedang ngetren antara lahirnya berbagai 

aplikasi yang dapat diakses melalui hand phone mempermudah manusia melakukan 

aktivitas, aplikasi transportasi melahirkan grab, gojek, KAI, daring belanja secara 

online, buka lapak, toko pedia, bidang kesehatan, melalui halo dok, dan sebagainya. 

Transaksi berlangsung melalui uang virtual. Gejala ini mengubah pola perilaku 

berbisnis, dan hubungan sosial. 

 Di bidang ekonomi, terpaan revolusi teknologi generasi 4.0 semakin kuat. Dunia 

usaha dan sebagian masyarakat sudah merasakan kecepatan dan dampak sistemik 

perubahan akibat terobosan teknologi berbasis digital (Sobari, 2020). Menurut 

pengukuran kesiapan produksi masa depan, Indonesia belum memiliki kesiapan 

menghadapi tantangan revolusi teknologi generasi 4.0 (Sobari, 2020).  

 Fenomna dunia dalam era digital dipercepat dengan adanya serangan virus 

korona atau COVID 19, yang dengan cepat menumbuhkan ketakutan akan kematian. 

Era disrupsi semakin kompleks. Disrupi semakin meluas, buaan saja di bidang bisnis 

dan keuangan, tetapi juga dibidang sosial budaya. Hampir setiap negara, 

pemimpinannya sepakat menerapkan peraturanprotokoler dunia yang ketat untuk 

mengatasi serangan virus yang mematikan ini. Dunia mengalami perubahan dalam 

hubungan sosial, dengan adanya pembatasan sosial (social distance) dan interaksi fisik 

(physical distancing). Lahir istilah bekerja dari rumah (work from home). Akhirnya, 

aktivitas manusia bergantung pada digital. Disrupsi karena pandemi korona telah 

menghancurkan sendi-sendi ekonomi keluarga dan negara. 

 Untuk mengatasi pandemi Covid 19, pemerintah Indonesia akhirnya 

menjalankan pembatasan sosial dan pembatasan interaksi fisik, sehingga interaksi sosial 

dam fisik dilakukan melalui daring. Termasuk dunia pendidikan, kesehatan dan 

pelayanan publik lainnya. Tantangan masyarakat dan pemerintah di era pandemi Covid-

19 adalah penggunaan teknologi informasi yang masif. 

 Aktivitas manusia yang biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka 

menjadi daring, merupakan perubahan yang sangat dramatis, dan ini berdampak pada 

berbagai bidang organisasi maupun perusahaan. 

 Fenomena digital, pada akhirnya harus diserap oleh dunia pendidikan. Sistem 

mengajar yang ideal melalui tatap muka, menjadi hilang, karena dunia pendidikan 

mengikuti peraturan protokol kesehatan dunia untuk melakukan pembelajaran melalui 
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daring. Demikian juga instansi lainnya, seperti kesehatan, transportasi, bisnis, bank, 

mall, administrasi pemerintahan, parawisata, dan lainnya.  

 Bisa dicermati secara khusus, dalam konteks perkuliahan, khususnya di 

Universitas Jember yang sudah menggunakan Sister dalam sistem perkuliahan. Sampai 

akhir tahun 2019 kuliah tatap muka diwajibkan 70 %  dan online hanya 30% dari 

keseluruhan perkuliahan. Sejak ada pandemi Covid-19, pertemuan dilakukan melalui 

online. Pada awal kuliah online terjadi gegar budaya, baik dosen maupun mahasiswa, 

banyak kendala yang perlu di atasi dalam perkuliahan online. Tantangan adalah 

bagaimana menggantikan experiental learning dengan cara-cara digital?  

 Seiring dengan berjalannya waktu, maka setahap demi setahap, mahasiswa dan 

dosen dapat mengatasi kegagapan teknologi dalam kuliah.Jadi bagimana cara 

beradaptasi dengan kondisi yang baru? Jalan keluarnya adalah dengan cara yang cermat 

dan cerdas dalam penggunakan teknologi, mempermudah mengoperasikan perkuliahan 

daring. Lahir budaya baru dalam pendidikan karena kuliah, ujian, seminar, dan kegiatan 

lainnya dilakukan melalui daring. Seminar dengan webinar melalui zoom, skype, 

youtube, menjadi suatu hal yang biasa. Bahkan, sistem pembelajaran secara daring 

menjadi populer, walaupun masih banyak kendala dalam pelaksanaan baik dari 

mahasiswa, dosen, maupun jaringan internet.  

 Di bidang ekonomi, pembatasan sosial dan interaksi fisik mendorong 

masyarakat menggunakan e-dagang dan e-dompet secara masif. Perubahan platform 

bisnis yang mengedepankan penggunaan dunia maya telah berkembang sebelum 

pandemi, akan tetapi semakin pesat setelah adanya pandemi Covid-19. Terjadi 

perubahan pola perilaku masyarakat dalam konsumsi, tabungan, maupun transaksi, 

karena kegiatan ini bergeser dari sistem konvensional ke platform digital, karena semua 

transaksi harus dikerjakan secara mobile (Sumarto, 2020). Dalam era revolusi teknologi 

gelombang 4.0, disrupsi selalu menuju kepada konsep kebaruan. 

 Menurut Sumarto (2020), masa pandemi Covid-19 telah menggeser pola 

perilaku masyarakat terhadap digital, terutama era kenormalan baru, di mana pola 

perilaku masyarakat berubah dari cara-cara konvensional dan tradisional menjadi digital 

yang dilakukan di dunia maya. 

 Memang kemajuan digital menumbuhkan disrupsi teknologi, yang 

mempengaruhi kehidupan manusia. Ini menumbuhkan teori disrupsi. Dinamika 

masyarakat dalam menjawab tantangan disrupsi, harus mendudukkan manusia sebagai 

subyek dari perubahan itu sendiri. Kemajuan teknologi tidak dimaksudkan untuk 

kepentingan pemilik teknologi dan negara maju saja, akan tetapi kemajuan teknologi 

merupakan bagian dari kehidupan manusia yang menunjang tatanan masyarakat baru 

dan bersandarkan pada filosofi manusia 

 Revolusi teknologi gelombang ke 4.0 mempengaruhi sistem ekonomi, sosial 

budaya, dan politik pada dasarnya secara sosiologis mempengaruhi tatanan dan relasi 

sosial. Dengan berkembangnya digital, orang-orang seakan-akan asyik dengan dunianya 

sendiri, tidak peduli lagi dengan situasi sekitar, bahkan teknologi dapat dijadikan 

sebagai alat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Bagaimana caranya 
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mengatasi dampak negatif dari kemajuan digital ini?  Dalam hal ini, manusia harus arif, 

meletakkan manusia dalam kapasitas manusia sebagai mahluk biologis dan mahluk 

sosial.  Pengertian sebagai mahluk biologis, menyadarkan manusia akan kodratnya yang 

dapat menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Mahluk sosial menumbuhkan kesadaran 

akan pengorganisasian manusia sebagai modal sosial, Jadi kemajuan teknologi perlu 

diimbangi dengan pemahaman manusia sebagai mahluk biologis yang sada akan 

kodratnya dan manusia sebagai mahluk sosial yang sadar untuk membentuk tatanan 

sosial (Fukuyama, 1999). 

 Secara sosiologis dalam era disrupsi akan membentuk budaya baru kekinian, 

melahirkan pemikiran-pemikiran kebaruan. Sekarang konsep dan teori disrupsi 

mengambil tempat. Masyarakat Indonesia harus dapat mengatasi berbagai tantangan dan 

kendala dalam era digital di segala bidang kehidupan. 

 

Tantangan dan Peluang dalam Era Disrupsi 

 Revolusi teknologi gelombang 4.0 mendorong terjadinya disrupsi dalam 

berbagai bidang kehidupan yang pada dasarnya memberi tantangan sekaligus peluang 

bagi manusia untuk tetap eksis. Tren perkembangan teknologi di era digital ini 

mengubah tatanan hidup masyarakat, karena digital merajai ekosistem dan ekonomi 

dunia.  

 Dalam era digital, semua aktivitas dalam bisnis, transaksi, belanja, interaksi 

sosial, transportasi, dan semua segi kehidupan dapat dilakukan melalui digital, yang 

lambat laun akan menghilangkan sisi kemanusiaan manusianya itu sendiri.Bagaimana 

masyarakat terutama generasi muda Indonesia menghadapi tantangan dan peluang dari 

disrupsi teknologi? 

 Dari konteks historis, ternyata teknologi sudah mengubah wajah dunia, dan 

sampai sekarang manusia tetap dapat eksis dengan bebagai aktivitasnya. Pelajaran apa 

yang dapat dipetik dari perjalanan sejarah manusia dalam menjawab tantangan disrupsi 

teknologi? Ternyata kreativitas dan inovasi, dan membaca peluang dari manusia 

berhasil mengatasi tantangan disrupsi dari waktu ke waktu. Menurut Christenssen 

(1997) perubahan melalui inovasi menjadi sebuah keniscayaan yang mutlak harus 

dilakukan. 

 Kreativitas dan inovasi diikiuti dengan kearifan digital serta menempatkan 

manusia sebagai fokus utama menjadi tujuan dalam membentuk budaya baru. 

Membentuk budaya baru dengan nilai kejujuran, karakter yang kuat sebagai suatu 

bangsa, juga meletakkan fondasi spritual dan agama yang berkaitan dengan moral dan 

nilai kebangsaan Indonesia sebagai modal sosial, diharapkan akan berhasil menghadapi 

tantangan disrupsi teknologi generasi 4.0.  

  

SIMPULAN 

 Secara historis, teknologi berhasil. Hal ini menandakan bahwa teknologi sebagai 

ciptaan dan hasil kreasi manusia selalu menumbuhkan tantangan dan peluang bagi 
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kemajuan kehidupan manusia. Namun demikian, kemajuan teknologi tidak seiring 

dengan rasa keadilan manusia dalam konteks sosial. 

  Secara sosiologis, dalam setiap perkembangan teknologi, manusia mengalami 

perubahan yang sekarang dikenal dengan disrupsi. Disrupsi teknologi ini membawa 

perubahan di semua aspek kehidupan manusia, yang berdampak pada perubahan tatanan 

sosial secara struktural. 

 Dalam perubahan terjadi tantangan dan peluang manusia untuk menuju ke arah 

kehidupan yang lebih baik. Bagaimana manusia menyikapi perubahan ini melahirkan 

berbagai konsep-konsep sosial, yang menandakan bahwa perubahan itu menjadi suatu 

bentuk keniscayaan yang harus dihadapi terus menerus. 

 Pendidikan merupakan proses pembentukan kebudayaan. Pendidikan 

mengandung unsur pembentukan karakter, moral, dan nilai bangsa.  Modal sosial yang 

sudah terbentuk seperti gotong royong, kekeluarga, kejujuran perlu ditekankan dalam 

era digital. Pondasi spiritual dalam membentuk budaya baru di era digital ini perlu terus 

menerus disosialisasikan. 
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Abstrak 

Perilaku berbahasa berkembang sesuai zaman. Dalam makalah ini dibahas implikasi era 

disrupsi terhadap perilaku berbahasa, terutama perilaku berbahasa kaum milenial, dan 

tantangan yang dihadapi oleh para linguis. Pada era disrupsi ini telah terjadi perubahan 

perilaku berbahasa, dari perilaku berbahasa secara verbal ke perilaku berbahasa secara 

digital. Generasi gitital tidak lagi bertanya tentang arah, tujuan, tentang jalur, dan tentang 

ongkos, jika mereka naik taksi dan memesan makanan, secara lisan. Dalam era disrupsi ini, 

ucapan terima kasih secara lisan cenderung diganti dengan menekan tombol bintang 

penanda rating. Oleh karena itu, para linguis ditantang untuk memformulaiskan kembali 

prinsip-prinsip berbahasa, terutama kesantunan berbahasa, dan objek kajian linguistik. Para 

guru bahasa juga ditantang untuk memformulasikan kembali materi pembelajaran bahasa 

dan pendekatan yang digunakan. 

 

Kata kunci: disrupsi, milenial, perilaku berbahasa 

  

 

PENDAHULUAN 

 Sekarang ini kita berada pada satu zaman (era), yang oleh beberapa orang, 

misalnya, oleh Kasali (2017); dan Sabar (2020) disebut sebagai era disrupsi. Secara 

etimologis, kata ini dipinjam dari bahasa Inggris disruption, disesuaikan penulisannya 

menjadi disrupsi. Kata disruption, menurut Echols dan Sadily (1986) adalah kata benda, 

yang berarti ‘gangguan’, ‘kekacauan’. Misalnya, tampak pada frasa disruption of power 

servive (gangguan tenaga listrik). Oleh Salim (2002), disruption diartikan sebagai: (1) 

gangguan, (2) kekacauan, dan (3) perpecahan. Kata kerjanya adalah disrupt, berarti 

mengganggu, mengacaukan. Misalnya, dalam kalimat John kept talking so that he 

disrupted the whole class (John terus berbicara sehingga mengganggu seluruh kelas). 

Selain berarti mengganggu kata disrupt berarti memecahkan. Contoh, dalam kalimat 

The quarrels of the different political parties seemed likely to disrupt the state 

(Perselisihan antara partai-partai politik yang berbeda itu kemungkinan besar akan 

menjerumuskan negara ke dalam perpecahan). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) kata disrupsi diartikan sebagai ‘hal tercerabut dari akarnya’.  

Dengan demikian, era disrupsi dapat diartikan sebagai era atau zaman, yang 

pada zaman itu terjadi kekacauan dan ketercerabutan dari akarnya. Era atau zaman 

mailto:bangwib@yahoo.co.id
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terjadinya perpindaha, dari kenyataan lama ke kenyataan baru, yaitu perpindahan 

kenyataan fisik, geografis, ke kenyataan dunia maya, mulai dari komunikasi, informasi, 

permainan, dan pemetaan (Sabar, 2020); Era disrupsi adalah era, yang menurut James 

Mittelman (dalam Rakhman, 2020) adalah era the compresses the time and space 

aspects of social relations (mengompres aspek ruang dan waktu dalam hubungan 

sosial), akibat perkembangan teknologi informasi pada revolusi industri 4.0. Akibat 

perkembangan teknologi informasi yang dahsyat, era ini telah membuat yang jauh 

menjadi dekat. Era ini telah menghadirkan para kawan dan lawan yang tidak tampak. 

Mereka seolah-olah tidak ada, tetapi ada. Dalam peperangan, tidak ada lagi bambu 

runcing, pedang, senjata berkaliber M82A1, ataupun rudal mematikan, namun hanya 

dengan sekali klik, semuanya binasa. Itulah perang pada zaman disrupsi. Para lawan 

tidak terlihat berkeliaran di mana-mana, tetapi ada di mana-mana, yang sulit dideteksi, 

ditebak apalagi ditangkap, sebab pada mereka ada malaikat dan juga setan. Seperti 

malaikat karena mereka pandai membaca peluang, kreatif, inovatif dan futuristik. 

Seperti setan karena mereka menggusur lapangan kerja, mengurangi keuntungan, dan 

menghilangkan harapan para incumbent atau pemain-pemain konvensional yang pernah 

mapan (Sabar, 2020). Masih segar dalam ingatan kita tentang melejitnya prodak Nokia 

yang pada periode lalu mengusai pasar global, dan hanya beberapa tahun berselang 

prodak Black Berry pun melejit sekaligus menekan dan bahkan menghapus produk 

Nokia dari panggung pasar global. Namun, Black Berry nyatanya hanya dapat bertahan 

untuk sementara waktu saja, setelah smartphone super canggih dari produk Apple 

diluncurkan dalam arena pasar global. Era disrupsi tidak muncul tiba-tiba, tetapi muncul 

dari sejarah panjang peradaban manusia.  

 Disrupsi terjadi, ditengarai, sejak Steven Sasson menemukan kamera digital 

(1975-1976) yang dilakukan untuk memenuhi munculnya teknologi memori, yaitu 

Change Complex Device (CCD). Pemicu utama era disrupsi ini adalah hadirnya internet 

di bidang teknologi informasi. Peter H. Diamandis (dalam Rakhman, 2020) 

mengemukankan bahwa disrupsi tidaklah berdiri sendiri dalam ruang yang vakum. 

Terjadinya revolusi informasi yang ditandai oleh lahirnya era teknologi digital telah 

berhasil mengubah seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang politik, 

ekonomi, sosial, budaya, maupun dalam bidang pertahanan keamanan. Hal tersebut, 

salah satunya adalah ditemukan dan berkembangnya internet.  

Perkembangan internet, paling tidak, dapat dibagi ke dalam tiga gelombang 

perkembangan. Gelombang pertama (1985-1999), adalah From Zero to One. Pada 

gelombang ini, terinspirasi oleh pemikiran Toffler, para tokoh dunia, seperti, Jobs, 

Gates, Case, Moore, Scott Mc Nearly, dan Grove bergerak dan mengerahkan segala 

upaya untuk membuka dan mewujudkan konektivitas internet. Mereka berusaha 

menghasilkan produk-produk untuk membuka akses, seperti menghasilkan modem, 

mikroprosesor, perangkat keras, dan jejaring yang memugkinkan terhubungnya internet. 

Gelombang kedua (2000-2015), adalah aplikasi dan komersialisasi. Pada 

gelombang ini konektivitas internet terbentuk. Kemunculan mesin pencari “google” 

bukan saja mematikan Yellow Pages, tetapi juga memperkuat komunitas dunia dalam 
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mengorganisasi realitas, membentuk identitas, mencari teman, kekasih, barang, hiburan, 

tempat, informasi, dan lain-lain. Pada gelombang ini, muncul produk-produk yang 

membuat manusia dapat berpindah dari alam fisik geografisnya ke dunia maya, mulai 

berpindahnya menonton pertunjukan secara langsung beralih ke menonton via video, 

bermain di alam nyata beralih ke alam maya, dari melakukan pemetaan secara langsung 

di lapangan, beralih ke pemetaan menggunakan alat (dron), dan sarana komunikasi. 

Tokoh-tokoh dalam gelombang ini adalah Mark Zuckerberg, Lary Page, Jack Ma, Steve 

Chang, Jawed Karim, dan Sergey Brin. 

Gelombang ketiga (2016), adalah zaman Internet of Things. Inilah saatnya 

internet hidup mandiri dan tidak lagi sekadar menjadi milik perusahaan-perusahaan 

perintis internet. Dengan internet memungkinkan tercapainya kemajuan dalam bidang 

kesehatan, pendidikan, transportasi, pelayanan publik, keagamaan, perdagangan yang 

lebih sehat, dan masih banyak lagi. Pada era ini, perdagangan melalui dunia maya 

menjadi semakin intens, membuat para pendatang baru menantang korporasi-korporasi 

besar dan para incumbentyang sudah mapan. 

Era disrupsi adalah suatu era yang tidak dapat dihindarkan. Perubahan adalah 

suatu keharusan. Oleh karena itu, era “Zero to One” sudah berakhir, dan saat ini kita 

berada pada era gelombang ketiga internet yang bergerak luar biasa cepat, eksponensial, 

dan sulit dikejar oleh mereka yang mendiamkannya. Intinya, internet dapat membuat 

semua yang menempel pada tubuh manusia, pakaian, rumah, mobil, kota, industri dan 

sebagainya, menjadi amat cerdas karena terhubung dengan sensor internet. Internet telah 

berhasil mengubah gaya hidup masyarakat, transportasi, industri ekonomi, sosial, dan 

budaya, serta tatanan sosial. Dalam tatanan sosial, misalnya, terbentuk masyarakat 

jejaring (networking society), yang memaksa orang bekerja dan berpikir lebih cepat, 

dengan disruptive mindset, yaitu cara berpikir yang memungkinkan orang bergerak 

tanpa batasan ruang dan waktu (Kasali, 2017; Sabar, 2020; Rakhman, 2020). Pada era 

disrupsi perubahan terjadi sangat pesat.  

 Sesuai dengan judul makalah dan tema seminar ini, yang perlu dipertanyakan 

adalah: (1) apakah implikasi era ini terhadap perubahan perilaku berbahasa, terutama 

perilaku berbahasa kaum milenial?; (2) tantangan apa yang dihadapi oleh para linguis?; 

(3) haruskah ada pendekatan baru dalam kajian linguistik dan pembelajaran bahasa? 

Persoalan ini menarik untuk didiskusikan pada seminar ini. Adapun perilaku berbahasa 

yang dimaksud adalah aktivitas bertutur yang dilakukan oleh seseorang ketika 

dihadapkan pada situasi komunikasi tertentu (lihat Fishman, 1972; Hamers dan Blanc, 

1995; Sumarsono dan Paina, 2002; Holmes 1997; Nababan, 1986; Chaer dan Leoni, 

1995; dan Wibisono, 2007). 

 

BAHASA, PERILAKU BERBAHASA, DAN ZAMANNYA 

 Perkembangan bahasa dan perilaku berbahasa mengikuti zamannya, sehingga 

dari bahasa yang digunakan dapat diterka terjadi pada zaman apa dan dikemukakan oleh 

siapa. Hal ini dikarenakan zaman ditandai oleh bahasa dan perilaku berbahasa. Apa lagi 

jika dikaitkan dengan adagium, slogan (baca: jargon) yang digunakan oleh kelompok 
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masyarakat, terutama kelompok penguasa. Pada hampir setiap zaman ada jargon yang 

dipopulerkan oleh kelompok masyarakatnya, terutama oleh kelompok orang yang 

sedang memegang kekuasaan (the ruling class). Untuk membuktikannya, coba kita 

terka ini bahasa atau pernyataan siapa, pada zaman apa? Pernyataannya adalah, (1) 

“Saudara-saudara, ini adalah tahun Vivere pericoloso. Pernyataan selanjutnya, adalah, 

(2) “Saudara-saudara, menghadapi masa yang semangkin sulit ini, marilah kita 

mengencangken ikat pinggang kita”, atau “Piye kabare, isih enak zamanku to?” (3), 

“Saudara-saudara, agar kita bisa take off kita harus kembangkan teknologi canggih 

kita”, (4) “Kita harus perangi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, karena KKN adalah 

musuh kita bersama”, (5) “Ah, gitu aja kok repot”.   Demikian juga halnya dengan 

penggunaan adagium. Adagium “merdeka atau mati” sangat popular ketika Indonesia 

berusaha memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Adagium, 

“pembangunan” dan “mengentaskan kemisiknan” sangat popular ketika Indonesia 

berjuang mewujudkan swasembada pangan, dan adagium “perangi KKN” sangat 

popular ketika Indonesia berusaha berjuang menuju zaman reformasi. Begitulah bahasa, 

yang dalam perspektif sosiolinguistik, bahasa adalah cermin masyarakat, yang dalam 

perspektif budaya, bahasa adalah unsur budaya dan parktik budaya, yang dalam 

perspektif psikolinguistik, bahasa adalah ekspresi fenomena kejiwaan penuturnya 

(Chaika, 1986; Duranti, 2000; Wierzbicka, 1992).    

Berkaiatan dengan perilaku berbahasa yang terjadi pada era disrupsi saat ini, 

minimal ada dua model perilaku berbahasa yang ada di masyarakat, yaitu perilaku 

berbahasa model aplikasi digital atau semi-digital dan model perilaku berbahasa non-

aplikasi digital yang biasanya dilakukan oleh makhluk pra-digital. Perilaku berbahasa 

model aplikasi digital dilakukan oleh anggota masyarakat yang melek atau semi melek 

digital, terutama oleh kaum milenial, dan perilaku berbahasa model pra-digital 

dilakukan oleh anggota masyarakat yang belum melek digital, biasanya kaum tua. 

Pelan-pelan, tetapi pasti model perilaku berbahasa menggunakan aplikasi digital akan 

menggantikan model perilaku berbahasa non-aplikasi digital. Model perilaku berbahasa 

non-aplikasi digital dan aplikasi digital itu tampak pada contoh berikut ini. 

Model 1 (perilaku berbahasa yang partisipan tuturnya tidak menggunakan 

aplikasi digital):  

Konteks: topik tuturan adalah mengantarkan penumpang pergi ke terminal 

Tawang Alun. Pelaku tutur:  tukang ojek konvensional (A) dan penumpangnya 

(B). B meminta kepada A untuk diantarkan ke terminal bus Tawang Alun, dari 

Kampus Tegalboto. Setelah bertemu di pangkalan ojek, pojok bundaran DPRD, 

A bertanya kepada B. B menjawab pertanyaan A. Tuturan dan urutan tindak 

tuturnya sebagai berikut. 

Tuturan:    

A: Ojek Pak? Mari. Mau ke mana sampeyan? 

B: Ke Terminal Tawang Alun. Sanapa? 
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A: Biasa, telok poloh.  

B: Abeh, mak ongge. Berik segomek. Segomek gih? 

A: Gih pon, segomek. 

(Setelah mereka saling memakai helm, mereka lalu menaiki sepeda motor 

berdua menuju terminal Tawang Alun. Akan tetapi, setelah sampai di Jalan 

Trunojoyo, lalu lintas padat merayap, karena bersamaan dengan waktu pulang 

anak sekolah, B bertutur kepada A). 

B: Lho, kok macet? Carikan jalur yang tidak padat ya? 

A: Ya, kita belok kiri masuk GNI lalu ke kanan, nanti ke kiri lagi, ke kanan lagi, 

sampai Kaliwates. Bebas macet, kalau lewat situ. Lewat Pasar Tanjung, macet. 

Ndak sampai-sampai nanti.  

B: Ya. Lewat jalur situ saja.  

(Setelah berhasil melewati kemacetan di Jalan Trunojoyo dan Pasar Tanjung, 

mereka sampai Jalan Gadjah Mada, Kaliwates. Di tengah jalan mereka saling 

bercerita lagi tentang kemacetan yang terjadi di kota Jember setelah ada Lippo 

Plaza dan Tran’s Mart). 

A: Dulu, tidak pernah ada macet. Lancar saja perjalanan ke terminal. Sekarang, 

setelah ada Lipo dan Tranmart, jadi macet. Lebih-lebih ketika malam Minggu. 

Banyak macetnya di sini. 

B: Ya. Dulu tidak ada ceritanyan Jember macet ya? 

A: Ya, tidak ada ceritanya. Kok sekarang pas begini. Tambah maju tambah 

macet. Gimana cara mengatasinya ya? Jalan tidak tambah lebar. Kendaraan 

tambah terus.  

(Perjalanan sudah hampir sampai di tujuan. Sudah hampir sampai terminal bus 

Tawang Alun. Sebelum sampai tempat tujuan, A bertanya kepada B). 

A: Nanti turun mana? Di dalam atau di luar? 

B: Di luar saja, dekat pintu keluar bus. 

A: Akan ke mana sampeyan? 

B: Surabaya.  

A: Lebih enak turun situ. Langsung naik. Di situ saja ya turunnya? 

B: Ya. 

(Setelah sampai di tempat penurunan, B memberikan uang ongkos perjalanan 

sambil bertutur kepada A) 

B: Tadi dua lima, ini tiga puluh, bonusnya 5 ribu. Terima kasih ya. 
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A: Lho, mak bennyak? Terima kasih ya.  

B: Ma-sama.  

Model 2 (perilaku berbahasa yang partisipan tuturnya menggunakan aplikasi 

digital): 

Konteks: topik tuturan adalah mengantarkan penumpang pergi ke terminal 

Tawang Alun. Pelaku tutur:  tukang ojol (ojek online) (A) dan penumpang (B). 

B meminta kepada A untuk diantarkan ke terminal bus Tawang Alun, dari 

Kampus Tegalboto. Setelah B melakukan aplikasi gojek di gawainya, B 

dijemput oleh Mas Ojol (A). A bertanya kepada B. B menjawab pertanyaan A. 

Tuturan dan urutan tindak tuturnya adalah sebagai berikut. 

A: Pak Bambang? 

B: Ya. Mas Ijal? 

A: Siap. 

(Setelah mereka saling memakai helm, mereka lalu menaiki sepeda motor 

berdua menuju terminal Tawang Alun. Sampai di tempat tujuan, mereka lalu 

saling mengucapkan terima kasih. Tidak ada lagi pertanyaan tentang ongkos 

gojeknya berapa, turun di mana, akan pergi ke mana, jika jalur utama macet 

alternatifnya lewat jalur mana, dan seterusnya. Sampai-sampai, seperti tidak 

tampak bahwa B membayar ongkos pengantaran kepada A, karena sudah 

dibayar via OPO). 

Kita perhatikan dan kita bandingkan perilaku berbahasa yang terdapat dalam 

peristiwa tutur model 1 dan model 2 tersebut. Tujuan tutur model 1 dan model 2 sama, 

yaitu perihal pengantaran ke terminal Tawang Alun, Jember. Pada model 1 tampak 

bahwa jumlah kalimat yang dituturkan oleh partisipan tutur lebih banyak daripada yang 

dituturkan oleh partisipan tutur model 2. Artinya, perilaku verbal (baca: perilaku lisan) 

pada model 1 lebih banyak daripada perilaku verbal yang diperagakan oleh komunikasi 

model 2. Pertuturan model 1 diawali oleh pertanyaan B kepada A bahwa B hendak pergi 

ke mana dan A disuruh mengantarkan B ke mana. B mengatakan bahwa ia akan pergi ke 

terminal bus Tawang Alun, dan meminta A untuk mengantarkannya. Setelah itu, B 

bertanya kepada A, jika bersedia mengantarkan B ke terminal Tawang Alun, ongkosnya 

berapa.  A meminta ongkos 30 ribu rupiah untuk jasanya mengantarkan B. Akan tetapi, 

B mengatakan bahwa berdasarakan pengalaman sebelumnya, ongkosnya adalah 25 ribu 

rupiah. B mencoba menawar ongkos pengantaran, tidak 30 ribu, tetapi 25 ribu rupiah. A 

memenuhi keinginan dan penawaran B. Setelah mereka bersepakat tentang harga, 

mereka lalu melakukan kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan pengantaran ke terminal 

Tawang Alun. Sampai di Jalan Trunojoyo terjebak macet. Agar cepat sampai di tempat 

tujuan, mereka berunding tentang jalan alternatif yang dapat dilalui. A mengajukan 

alternatif melalui jalur tikus, yaitu pertigaan Golden Maret belok kiri, GNI belok kanan, 

Talang Sari belok kiri, sebelum jembatan belok kanan, melewati Hotel Aston, belok 
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kanan, keluar jalan utama, lalu ke terminal Tawang Alun. Setelah berhasil melewati 

kemacetan di Jalan Trunojoyo dan Pasar Tanjung, mereka sampai di Jalan Gadjah 

Mada, Kaliwates. Di tengah jalan mereka saling bercerita lagi tentang kemacetan yang 

terjadi di kota Jember setelah ada Lippo Plaza dan Tran’sMart. Setelah perjalanan sudah 

hampir sampai di tempat tujuan, A bertanya kepada B, bahwa A menghendaki 

diturunkan di Tawang Alun bagian mana, di dalam terminal atau di luar terminal. B 

meminta diturunkan di luar terminal, tepatnya dekat pintu keluar bus.  

Pada model 2 tampak bahwa jumlah kalimat yang dituturkan oleh partisipan 

tutur lebih sedikit daripada yang dituturkan oleh partisipan tutur pada model 1. Artinya, 

perilaku verbal (baca: perilaku lisan) pada model 2 lebih singkat daripada perilaku 

verbal yang diperagakan pada model 1, yaitu hanya terdiri atas 3 tuturan, yaitu 

pertanyaan A, jawaban B dan pernyataan A. 

 Perilaku berbahasa yang tampak berbeda antara model 1 dan model 2 adalah 

jika pada model 1 masih ada pertanyaan bermacam-macam. Tidak demikian halnya 

dengan yang ada pada model 2. Pada model 2 sudah tidak ada lagi pertanyaan tentang 

tujuan, tentang ongkos, perbincangan tentang alternatif jika jalur utama macet, dan 

tentang tempat diturunkan. Sampai-sampai, seperti tidak tampak bahwa B membayar 

ongkos pengantaran kepada A, karena sudah dibayar via OPO. Ucapan terima kasih 

disampaikan dengan sangat singkat, karena dalam aplikasi gawai yang mereka gunakan 

sudah ada perintah tekan tombol bintang sebagai penganti penilaian B atas pelayanan 

yang telah diberikan oleh A. Mengapa perilaku verbal (baca: perilaku lisan) pada model 

2 lebih singkat daripada perilaku verbal yang diperagakan pada model 1, yaitu hanya 

terdiri atas 3 tuturan? Hal ini disebabkan, sebelum B meminta A untuk 

mengantarkannya ke terminal, B sudah melakukan komunikasi tertulis kepada A 

melalui aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi Gojek. Dalam aplikasi tersebut B sudah 

harus menyebutkan bahwa tempat B ada di mana, dan B akan pergi ke mana, B 

dijemput di mana, dan ongkos pengantarannya berapa, lalu jika mau membayarkan 

ongkos dibayarkan secara tunai atau melalui e-money (go-pay). 

Dari perbandingan antarkedua model tersebut diketahui bahwa ada 

kecenderungan perilaku berbahasa secara lisan digantikan oleh perilaku berbahasa tulis. 

Akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini ada kecenderungan 

perilaku berbahasa secara bersemuka (face-to-face) tergantikan oleh perilaku berbahasa 

secara virtual. Kini berkomunikasi tidak hanya terjadi secara tatap muka, namun juga 

bermedia komputer atau dikenal dengan istilah computer mediated communication 

(CMC). Jika dulu proses komunikasi hanya terjadi secara off-line (tatap muka), kini 

dapat berlangsung secara on-line atau virtual (melalui penggunaan jaringan internet). 

Lebih-lebih, setelah hadirnya banyak platform yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas 

maya untuk berkomunikasi, seperti facebook, twitter, instagram dan lainnya. Melalui 

media-media itu kita tidak hanya dapat bercakap-cakap, tetapi juga dapat melakukan 

aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, panggilan video dan 

pesan suara. Pada aplikasi-aplikasi tersebut terdapat beragam sticker atau emoticon yang 

dapat mewakili perasaan penggunanya. Dengan demikian, pada saat ini sedang dan 
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telah terjadi perubahan perilaku berbahasa yang diperagakan oleh masyarakat. Belum 

lagi, jika kita simak perkembangan penggunaan kosa kata yang digunakan oleh kaum 

milenial dalam berkomunikasi saat ini. Dalam bahasa Indonesia, kaum milenial sering 

kali menggunakan kosa kata baru yang menurut mereka seperti merupakan tanda 

kekinian. 

Kata kepo, kuy, kane, takis sekarang ini seperti sudah tidak asing lagi di telinga 

masyarakat. Generasi milenial memiliki kreativitas yang luar biasa, sehingga mereka 

mampu memodifikasi kata dari bahasa Indonesia ini. Mereka mempunyai metode 

membalikkan kata, contohnya yuk dibalik menjadi kuy. Begitu juga dengan kata yang 

lain, seperti enak diubah menjadi kane, sikat diubahn menjadi takis, dan lain-lain. Inilah 

metode pembalikan kata yang dilakukan oleh generasi milenial dan menjadikan untuk 

bahasa sehari-hari mereka. Kata cabs, sans, nongs bukan merupakan singkatan, 

melainkan hanya kata yang dipotong atau dipersempit serta ditambahkan huruf "s" oleh 

para generasi milenial dalam menggunakan bahasa mereka. Contohnya seperti kata 

cabut diambil ut-nya dan ditambahkan -s, sehingga menjadi cabs, kata santai 

dihilangkan ta-nya diganti dengan s, sehingga menjadi sans, dan kata nongkrong diubah 

menjadi nongs. Penggunaan kalimat, “Kids zaman now” menjadi tren di kalangan 

generasi milenial, meskipun hanya digunakan untuk guyonan mengomentari kelakuan 

anak-anak zaman sekarang. Kata tercyduk yang merupakan pelesetan kata dari terciduk 

atau ciduk yang biasanya digunakan oleh pihak kepolisian, sekarang digunakan oleh 

generasi milenial sebagai bahan sindiran untuk orang-orang yang ‘tertangkap basah 

melakukan hal-hal yang memalukan’. Kata pelakor adalah salah satu kata yang cukup 

populer sejak tahun 2017. Kata pelakor adalah akronim atau singkatan dari "perebut 

laki-laki orang". Istilah ini sering digunakan oleh generasi milenial karena maraknya 

kasus perselingkuhan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, generasi milenial sering 

menjadikan ucapan para pejabat yang dianggap menarik ke dalam daftar kosa kata 

bahasa mereka. Misalnya, penggunaan kata tenggelamkan. Kita mengetahui Bersama 

bahwa kata "tenggelamkan" adalah jargon yang dimiliki Menteri Kelautan dan 

Perikanan, Susi Pudjiastuti. Kata ini cukup populer di kalangan generasi milenial. Pada 

mulanya kata "tenggelamkan" dimaksudkan untuk memberantas kejahatan kapal-kapal 

asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Namun, kata ini dijadikan oleh generasi 

milenial untuk menggantikan kata patahkan, matikan, dan hentikan, meskipun bernada 

humor atau kelakar. 

Lebih-lebih, setelah wabah Covid-19 menjadi pandemi global. Wabah Covid-19 

tidak hanya telah mendisrupi tatanan dunia, tetapi juga berimplikasi terhadap perubahan 

perilaku berbahasa dan telah mendorong lahirnya ekspresi-ekspresi berbahasa baru. 

Perubahan yang paling tampak akibat wabah ini adalah hilangnya peran tubuh secara 

aktual dalam peristiwa komunikasi, karena digantikannya cara berkomunikasi secara 

tradisional menjadi bentuk cara berkomunikasi jarak jauh atau daring. Dalam 

komunikasi tradisional tubuh adalah pembawa pesan sekaligus pesan itu sendiri. 

Keberadaan tubuh bukan hanya menegaskan pesan verbal, melainkan menjadi unsur 

yang mampu memperkuat, melemahkan, bahkan menegasikan keberadaan pesan. Peran 
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tubuh yang sangat dominan, kini tereduksi dan tergantikan oleh yang serba maya. 

Tubuh aktual saat ini diganti oleh tubuh virtual yang dihadirkan melalui gambar atau 

video. Peran tubuh aktual diganti oleh tubuh virtual. Untuk menggantikannya, teknologi 

menyediakan aneka fitur, seperti emotikon, emoji, stiker, dan sejenisnya. Meskipun, 

fitur-fitur itu tidak dapat menggantikan tubuh, tetapi telah mengubah aturan-aturan baru 

dalam pertuturan. 

Perubahan gaya hidup akibat persebaran Covid-19 juga membuat masyarakat 

mempertanyakan jargon-jargon lama. Persebaran Covid-19 juga mempengaruhi aspek 

semantik bahasa. Misalnya, pertama kali dalam sejarah, bahwa jargon” Bersatu kita 

teguh, bercerai kita runtuh” dievaluasi dan diganti menjadi “Bersatu kita runtuh, 

bercerai kita teguh”. Meski dikemas sebagai humor, gejala ini menunjukkan bahwa 

pandemi ini memiliki implikasi terhadap perubahan makna tuturan. Inilah salah satu 

bukti bahwa ada hubungan antara bahasa, masyarakat, terutama akibat adanya teknologi 

yang berkembang di masyarakat.  

 Fenomena saat ini menunjukkan bahwa peran alat (instrument) berbahasa 

semakin dominan dalam komunikasi jarak jauh. Dalam konteks ini alat bisa merujuk 

pada segala sarana yang memungkinkan komunikasi daring terlaksana. Alat dapat 

berupa perkakas keras seperti telepon seluler, kamera, dan papan ketik, juga perkakas 

lunak seperti kecepatan internet, aplikasi, kecerdasan buatan dan sebagainya. Besarnya 

peran alat membuat karakteristik bahasa masyarakat kini lebih banyak ditentukan oleh 

jenis alat yang digunakannya. Kehadiran media sosial membawa pengaruh besar 

terhadap bahasa. Pertama, pada aspek topik, untuk perbincangan di internet didominasi 

topik sehari-hari. Kedua, pada ranah jenis tindak tutur, bahasa lisan yang awalnya 

berorientasi interaktif bergeser ke orientasi deklaratif atau mengumumkan, dan 

memamerkan. Ketiga, twitter mendidik penggunanya  menggunakan tuturan singkat 

namun atraktif. Keempat, identitas penutur bergeser dari identitas jelas menuju identitas 

semu atau pseudoidentity (Graham dan Hardaker, 2017). Pengaruh ini membuka 

kemungkinan akan lahirnya variasi bahasa berbasis teknologi, bukan berbasis geografis 

atau berbasis kelas sosial. Faktor etnik, psikologis, dan sosiologis memang masih 

berperan, namun cenderung berkurang. Kemungkinan lahirnya variasi bahasa baru itu 

sangat rasional karena sarana komunikasi ternyata tidak hanya memengaruhi gaya 

komunikasi, melainkan juga cara kerja otak. Penulis Amerika, Nicholas Carr (2010) 

menunjukkan bahwa internet telah mengubah cara otak bekerja dalam mengolah 

informasi. Hipotesisnya tentang pengaruh kognitif internet didasari fakta neurosains 

bahwa otak manusia sangatlah plastis. Meskipun keplastisannya berkurang seiring 

bertambahnya usia, sifat plastis itu tidak pernah benar-benar hilang. Melihat kenyataan 

ini ada kemungkinan bahwa nanti bahasa naratif akan digantikan oleh bahasa visual 

(gambar). Misalnya, ucapan berduka karena telah titinggalkan oleh seseorang yang 

dikenal, terutama oleh orang yang sangat disayangi dan dia pergi untuk selama-

lamanya, sekalipun ia pergi ke tempat yang lebih baik, yang sering dinarasikan sebagai, 

"Saya sekeluarga turut berduka atas musibah yang kini sedang menimpa keluarga ini. 

Jangan Khawatir dan resah. Berdoalah kapada Tuhan karena Tuhan sanggup menghibur 
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orang-orang tertekan yang berseru kepadanya”, bisa jadi nanti diganti oleh emoticon. 

Demikian pula, ucapan narasi, "Innaalillahi wainnalillahi rojiun.  Semoga Allah 

mengampuni segala dosa dan menerima Amal ibadah teman kita (nama almarhum atau 

almarhumah). Kesabaran serta ketabahan semoga ada pada keluarga yang ditinggalkan”, 

bisa jadi diganti oleh emoticon. Sebaliknya, luapan rasa kegembiraan karena teman kita 

menduduki jabatan baru dan kita senang dengan teman kita yang memperoleh 

kesenangan itu, yang dinarasikan dengan ucapan, “Selamat atas terpilihnya Anda 

sebagai pejabat baru di lembaga ini. Semoga lembaga kita semakin maju dan 

berkembang, Saya siap membantu,” bisa jadi nanti diganti oleh emoticon. Wacana 

rayuan kita, “Di kala hening di malam sunyi, di kala itu hatiku selalu terngiang-ngiang 

padamu. Ingatanku hanya selalu tertuju padamu. Bayanganku selalu hanya pada kamu. 

Pikiranku selalu memikirkanmu. Kegembiraanku akan selalu kubagikan kepadamu. 

Bahkan, hidup dan matiku hanyalah untukmu. Hidup-matiku kuserahkan semuanya 

kepada mu, “diganti oleh emoticon atau stiker. 

 

SIMPULAN 

 Harus diakui bahwa fenomena disrupsi sedang terjadi. Kawan-lawan misterius 

senantiasa sedang mengincar. Pelan-pelan, tetapi pasti kawan atau lawan tersebut akan 

menyerang dan menggususur ketertinggalan kita. Tidak ada lagi tempat untuk 

bersembunyi apalagi memilih untuk lari. Jika perusahaan-perusahaan besar berskala 

internasional saja kolaps dalam rentang waktu singkat, apalagi kita para pengkaji ilmu 

sosial-humaniora, yang notabene masih belum memahami kemajuan teknologi 

informasi digital sepenuhnya, yang di dalamnya masih banyak disiisi oleh kaum pra-

digital ini. Kolapsnya perusahaan-perusahaan berkaliber internasional seperti 

perusahaan Nokia, Blacberry, dan lain-lain bukan karena mereka tidak mampu bersaing, 

tetapi justru karena mereka enggan untuk keluar dari zona nyaman pemikirannya. Para 

incumbent (baca: yang ada saat ini) tidak berani membuat terobosan baru yang kreatif, 

inovatif, dan antisipastif, tetapi malah berusaha mengurung diri dalam pola pemikiran 

lama. Oleh karena itu, satu-satunya solusi dalam menghadapi era ini, siapapun harus 

senantiasa mau menjadi pembelajar, harus mau selalu berpikir kreatif, inovatif, dan 

antisipatif. 

Teknologi dapat digunakan seoptimal mungkin sebagai inspirasi dalam 

mengembangkan keterampilan berbahasa. Semakin kreatif dan bervariasi akan semakin 

baik. Namun, batas yang ketat harus ditetapkan jika berkaitan dengan nilai-nilai dasar 

masyarakat dan kemanusiaan. Kerukunan, saling menghormati, dan kasih sayang adalah 

nilai-nilai yang terlalu berharga jika dilangkahi oleh perkembangan teknologi. Oleh 

karena itu, betapa pun teknologi mengubah bahasa masyarakat, perubahan itu tidak 

boleh sampai menegasikan nilai-nilai dasar kemanusiaan tersebut. Inilah tugas berat dan 

tantangan yang harus dihadapi oleh pegiat ilmu humaniora, masa sekarang dan pada 

masa-masa mendatang.  

Pada masa karantina akibat covid-19 seperti sekarang, penggunaan permainan 

daring (game online) cenderung meningkat. Intensitas penggunaan game daring ternyata 
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juga dapat menimbulkan perubahan bahasa. Permainan yang mengandung perkelahian 

atau peperangan memicu penggunaan kata makian dalam intensitas lebih sering. Ketika 

kebiasaan itu dibawa pada komunikasi luring dapat menyebabkan standar kesantunan 

menurun. Kondisi demikian menunjukkan bahwa teknologi-teknologi baru memiliki 

implikasi terhadap bahasa masyarakat. Teknologi bukan hanya mengubah bentuk 

ekspresi berbahasa, melainkan juga menggeser nilai-nilai dan aturan dasarnya. 

Perubahan itulah yang membuat teori-teori linguistik lama harus diuji relevansinya. Jika 

teori-teori tersebut tidak lagi relevan maka diperlukan pendekatan baru dalam studi 

kebahasaan. 
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Abstrak 

Tulisan ini bertujuan  memaparkan budaya literasi (baca-tulis) di era disrupsi untuk 

menghalau hoaks. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif deskriptif dilakukan untuk menggambarkan hal yang sebenarnya mengenai suatu 

variabel yang belum jelas dengan pengambilan data yang telah terkumpul dan membuat 

analisis kesimpulan secara sistematis dan akurat. Data dan informasi diperoleh dari hasil 

studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dan dokumentasi digunakan untuk 

menguatkan bukti nyata bahwa budaya literasi (baca-tulis) dapat menghalau hoaks yang 

sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya 

literasi merupakan proses penyadaran dan peningkatan harkat kemanusiaan serta potensi 

yang dimiliki manusia dalam menghadapi hoaks di era disrupsi. Orang perlu mencari 

afirmasi, konfirmasi, dan dukungan terhadap keyakinan yang dimilikinya terhadap hoaks 

dengan budaya literasi (baca-tulis) di era disrupsi. 

 

Kata kunci: hoaks, budaya literasi, membaca, menulis 

 

PENDAHULUAN 

Era disrupsi ditandai dengan Kemajuan teknologi saat ini. Berbagai Informasi 

dengan mudah dan cepat dapat disampaikan melalui media sosial. Informasi yang 

masuk melalui media sosial tersebut terkadang belum difilter dengan baik. Informasi 

yang dibaca oleh banyak orang tersebut dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran  

bahkan tindakan seseorang atau kelompok.  

Sangat disayangkan, apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah 

informasi yang tidak akurat atau bohong (hoaks). Dilihat dari bahasa berita bohong 

(hoaks) berasal dari dua kata, yakni berita dan bohong. Berita adalah laporan peristiwa 

(fakta) atau pendapat (opini) yang aktual (terkini) menarik dan penting (Djuraid, 

2009:9). Bohong berarti tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dari segi istilah 

berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasa 

berita (Abede, 2005:73). Hoaks adalah tindakan penipuan kepada orang lain (Wright, 

2009:2).  

Selain penggunaan Whatshapp (WA) yang terus meningkat, kurangnya tingkat 

literasi menjadi pemicu penyebaran hoaks di Indonesia. Adanya ketidaksadaran 
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mengenai proteksi informasi yang rendah disebabkan oleh literasi yang juga rendah 

(Wahid, 2017:35). 

 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif 

deskriptif dilakukan untuk menggambarkan hal yang sebenarnya mengenai suatu 

variabel yang belum jelas dengan pengambilan data yang telah terkumpul dan membuat 

analisis kesimpulan secara sistematis dan akurat. 

Data dan informasi diperoleh dari hasil studi pustaka dan dokumentasi. Studi 

pustaka dan dokumentasi digunakan untuk menguatkan bukti nyata bahwa budaya 

literasu (baca-tulis) dapat menghalau hoaks yang sering terjadi di tengah kehidupan 

masyarakat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Indonesia dihadapkan pada kenyataan literasi saat ini sedang memprihatinkan. 

Kemampuan membaca dan menulis Indonesia masih rendah, Jika dilihat dari beberapa 

indikator hasil penelitian Literasi, didapatkan data bahwa:  (1) PIRLS (Programma in 

International Reading Literacy Study) 2011: Indonesia Peringkat ke-45 dari 48 negara; 

(2) PISA (Programe for International Student Assesment) thn 2012: Indonesia peringkat 

ke-64 dari 65 negara dan thn 2015 peringkat ke-64 dari 70 negara; (3) INAP 

(Indonesian National Assesment Program) tahun 2016: Nilai Kemampuan Membaca  

46,83% (kurang); dan (4) Kajian Literasi yang dilakukan oleh Badan Pengembangan 

dan Pembinaan Bahasa di 34 Provinsi, 187 kota/kab, 298 sekolah, 6.539 siswa, 1.467 

guru, dan 298 kepala sekolah: dari hasil penelitian ini 3.159 siswa skornya 48,3 (rendah 

kurang dari 489) dan 3.380 siswa 51,7 (tinggi lebih dari 489).  

Sementara, kemampuan Literasi Membaca Siswa 200-800 (sesuai standar 

PISA). Rerata skor literasi nasional 489 (skala 200-800) adalah 61,12%. Maka pada 

tahun 2015 dibuat kebijakan Gerakan Indonesia Membaca_Menulis (GIMM). 

Kebijakan ini berlanjut hingga tahun 2016 dengan nama Gerakan Literasi Bangsa 

(GLB). Literasi memerlukan kemampuan yang kompleks. Pentingnya prinsip-prinsip 

dalam literasi, yaitu: interpretasi, kolaborasi, konvensi, pengetahuan kultural, 

pemecahan masalah, refleksi, dan penggunaan bahasa. 

 Di era disrupsi, perlu ada pilar utama untuk mengembangkan sebuah industri 

biasa menuju industri yang siap digital. Untuk itu, masyarakat Indonesia perlu melek 

literasi. Literasi menjadi penting untuk menyaring berbagai informasi di tengah era 

disrupsi. Tentu ada dampak positif dan negatif harus siap dihadapi bangsa Indoensia. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan budaya literasi (baca tulis). 

Indonesia tengah memasuki era disrupsi dengan ditandai oleh dunia industri 

digital telah menjadi suatu paradigma dan acuan dalam tatanan kehidupan saat ini. 

Untuk menghadapi era disrupsi diperlukan budaya literasi (baca tulis). 

Menurut Bayham (1995:17),  literasi dalam bahasa Inggris berupa literacy yang 

berasal dari bahasa Latin littera (huruf) yang mempunyai pengertian melibatkan 
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penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya, sedangkan 

menurut Kern (2000:21), Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan 

historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. 

Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-

hubungan antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaanya serta idealnya 

kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka 

dengan maksud/tujuan, literasi itu bersifat dinamis–tidak statis–dan dapat bervariasi di 

antara dan di dalam komunitas dan kultur diskursus/wacana. Literasi memerlukan 

serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan 

tentang genre, dan pengetahuan kultural (Alwasilah, 2013:33).   

Penguasaan literasi dalam segala bentuk ilmu pengetahuan sangat diperlukan 

karena dengan begitu akan ikut serta mendorong kemajuan suatu bangsa. Literasi 

sebagai sebuah bentuk kegiatan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan segala 

bentuk ilmu pengetahuan akan membangun manusia yang memiliki pengetahuan yang 

luas. Budaya literasi akan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide 

atau gagasan yang dimiliki oleh manusia.  

Hoaks menjadi sangat signifikan dampaknya karena sentuhan teknologi 

memungkinkan kabar bohong lisan maupun tulis bisa menyebar secara cepat di 

dalam masyarakat. Penggunaan teknologi digital di era disrupsi tanpa disadari telah 

menyebabkan terjadinya dehumanisasi 

Hoaks biasanya diprovokasi dengan judul yang sangat provokatif mengiring 

pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar 

kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, 

terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi 

dan menimbulkan kerugian materi.  

Kegiatan membaca terkait dengan upaya membangun makna, memanfaatkan 

informasi dari bacaan secara langsung dalam kehidupan, dan menghubungkan informasi 

dari teks dan pengalaman membaca (Antoro, 2019:29). Kemampuan informasi mengacu 

pada tiga aktivitas, yaitu mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan 

mengomunikasikan informasi (Krisanjaya, 2019:3).  

Jika diibaratkan literasi sebagai pohon, akal literasi adalah akal budi yang 

memperkuat kukuhnya pohon literasi. Pohon literasi itu menghasilkan oksigen yang 

bernama informasi. Pohon literasi akan menjulang tinggi dengan nalar atau kekuatan 

berpikir berbasis akal budi. Jika akal budi berpadu dengan nalar, informasi yang 

dikeluarkan pun merupakan informasi bermutu dan maslahat untuk masyarakat 

(Trismansyah, 2019:17). 

Budaya literasi (baca-tulis) yang harus dilakukan apabila menerima informasi 

yang datang ke ruang-ruang media sosial dengan atau tanpa dikehendaki perlu 

melakukan: 

(1) Afirmasi: mengecek kembali sumber berita tersebut, karena jika menyebarkan 

hoaks akan berdampak pada ancaman hukum. 
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(2) Konfimasi: mengecek kebenaran berita tersebut dari berbagai sumber media sosial 

dan alat pengecekan berita. 

(3) Keyakinan: penting memiliki keyakinan berita tersebut hanya fiktif atau fakta. 

Bagaimana pun budaya literasu dan mentalitas yang baik sangat diperlukan dalam 

menghalau hoaks di era disrupsi. 

. Hasil dari budaya literasi tersebut akan menjadikan manusia akan siap dalam 

segala tantangan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca 

yang baik akan sangat mempengaruhi peningkatan mutu sumber daya manusia pada 

suatu bangsa. Karena dengan menumbuhkan minat baca pada sebagian besar 

masyarakat kita akan menjadikan manusia Indonesia cepat menyesuaikan dengan segala 

bentuk perkembangan zaman yang meliputi segala bentuk aspek kehidupan manusia. 

Membaca merupakan suatu keterampilan hidup yang harus dimiliki setiap insan 

Indonesia. Masyarakat Indonesia di era disrupsi dituntut untuk cepat membaca Bukan 

hanya sekadar baca tulis tetapi membaca dengan pemahaman dan kritis.  

Tanggap membaca menjadi penting untuk menghalau berbagai hoaks yang ada 

di sekitar kita. Perlu diingatkan kembali nilai dasar manusia yang humanis. Manusia 

Indonesia mestinya tumbuh humanis dan cerdas di tengah gempuran teknologi 

digital. Hoaks dapat meyakinkan dan dipercaya banyak orang karena ada manipulasi 

bahasa sehingga membuat hoaks seolah-olah sebuah informasi nyata yang 

menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah satu upaya untuk mengahadapi hoaks 

adalah budaya literasi (baca-tulis) sehingga manipulasi bahasa yang dilakukan untuk 

menyebarkan ketakutan dan kepanikan massa dapat diatasi. 

 

SIMPULAN 

Budaya literasi merupakan proses penyadaran dan peningkatan harkat 

kemanusiaan serta potensi yang dimiliki manusia dalam menghadapi hoaks di era 

disrupsi. Orang perlu mencari afirmasi, konfirmasi, dan dukungan terhadap keyakinan 

yang dimilikinya terhadap hoaks dengan budaya literasi (baca-tulis) di era disrupsi. 

Tanggap membaca menjadi penting untuk menghalau berbagai hoaks yang ada di 

sekitar kita. Perlu diingatkan kembali nilai dasar manusia yang humanis. Manusia 

Indonesia mestinya tumbuh humanis dan cerdas di tengah gempuran teknologi digital. 
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Abstrak 

Transformasi dan dirupsi merupakan bua hal yang selalu beiringan dalam perjalanan 

budaya semua masyarakat dan bangsa, termasuk dunia sastra. Transformasi dan dirupsi 

terjadi dalam skala lokal, nasional, dan internasional. Artikel ini mengambil fokus 

transformasi sastra lokal dalam sastra Indonesia, terlebih khusus lagi sastra Jawa dalam 

sastra Indonesia modern. Dalam kaitan ini dibahas transformasi Serat Centhini karya 

Pakubuwana V (1815) dalam novel Indonesia modern berjudul Centhini: Kekasih yang 

Tersembunyi (Inandiak, 2015). Bahasan transformasi mengambil peristiwa Syekh 

Amongraga ketika tiba di Padepokan Wanamarta, perkawinannya dengan Niken 

Tambangraras hingga minggatnya Syekh Amongraga setelah saresmi ‘sanggama’ dengan 

Tambangraras. Kajian dilakukan dengan perbandingan sastra. Kajian memanfaat metode 

simak dan catat. Pertama, dilakukan pembacaan terhadap teks hipogram. Kedua, dilakukan 

pembacaan pada teks transformasi. Kemudian, diadakan  perbandingan terkait tindakan 

Syekh Amongraga dalam hiporgram dan teks transformasi. Dari hasil kajian diperoleh 

transformasi yang bersifat pengambilan, penambahan, pengurangan, dan penyimpangan 

dari teks hipogram. Teks transformasi mengambil, menambah, mengurangi, dan 

menyimpangi peristiwa yang dilakukan atau dialami oleh Syekh Amongraga. Dalam kaitan 

ini, tampak hakikat transformasi adalah terjadinya pemaknaan baru atas teks hipogram 

sebagai bentuk disrupsi budaya tradisional. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa novel 

transformasi sebagai bentuk karya baru. Pemahaman terhadap Serat Centhini tidak cukup 

diwakili oleh pemahaman atas teks transformasi. 

 

Kata kunci: transformasi, pewarisan budaya, disrupsi 

 

PENDAHULUAN 

Dalam dinamika budaya masalah disrupsi telah menjadi keniscayaan. 

Maksudnya, disrupsi menjadi sebuah perjalanan panjang dari sebuah kebudayaan. Akan 

tetapi, dalam kenyataannya, transformasi juga menjadi keniscayaan dalam 

perkembangan budaya. Melalui transformasi, unsur-unsur budaya masih dapat dirunut 

kembali. Kajian ini lebih fokus untuk melihat transformasi Serat Centhini dalam sastra 

Indonesia modern. Serat Centhini karya pada masa Pakubuwana V (1815) menjadi 

hipogram dari beberapa karya transformasi menandai adanya pengambilan, 

pengembangan, penyimpangan, dan atau penurunan. Dalam konteks ini, pandangan 

transformasi sastra  lahir dari pandangan bahwa tidak ada karya yang murni lahir 
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dengan sendirinya. Sebagai karya monumental (Marsono, dkk. [1998], Junanah [2010], 

Wibawa [2013], Nurnaningsih [2015, 2016], Muslifah [2013], Behrend [1995],  Suratno 

[2016, 2019], Serat Centhini (2015) ditransformasikan ke dalam beberapa novel, antara 

lain, Centhini: Kekasih yang Tersembunyi (2015 karya Elizabet D. Inandiak), Centhini : 

40 Malam Mengintip Sang Pengantin (2010, karya Sunardian W.), Centhini: Perempuan 

Sang Penakluk di Langit Jurang Jangkung (2012 karya Sri Wintala A.), Centhini 2: 

Perjalanan Cinta (2010 karya Gangsar R.H.), Centhini 3: Malam ketika Hujan (2011, 

karya Gangsar R.H.), Amongraga & Tambangraras: Empat Puluh Malam di Pelaminan 

(2013, karya Ardian K.), Amongraga: Kearifan Puncak Serat Centhini(2013, karya 

Ardian K.), dan novel Serat Centhini 12 jilid karya Agus Wahyudi (2015).  Di samping 

itu, Serat Centhini juga ditransformasikan ke dalam cerita pendek (Balada Gathak & 

Gathuk,   2016), puisi (Syair Tambangraras, Tim Alocita Yogyakarta, 2016), dan film. 

Penelitian ini memanfaatkan teori transformasi dengan metode perbandingan sastra. 

Teeuw (1983: 65) menyatakan bahwa karya sastra tidak lahir dari kekosongan budaya. 

Kehadiran karya pada masa kini sebagai respons atau tanggapan dari karya  

sebelumnya. Akibatnya, pemaknaan karya baru (teks sastra Indonesia transformasi dari 

Serat Centhini) harus mempertimbangkan teks hipogram (sebagai rujukan). Pengarang 

dapat mengambil bahan dari karya sebelumnya dengan memasukkan kreativitasnya. 

Dalam kaitan ini, hubungan teks hiprogram dengan transformasi berupa pengambilan, 

penurunan, pengembangan, pertentangan, dan penolakan (Pradopo, 2007: 167; 

Riffatere, 1978: 23; Junus.  1985: 87—88; Kristeva, 1980: 66; Jauss 1974; dan Culler, 

1975).  Secara konsepsional, transformasi bermakna perubahan dari satu bentuk ke 

bentuk baru lebih sempurna atau mapan sebagai bentuk respon terhadap kejadian 

sebelumnya (Kayam [1989],  Abdullah [1994], Moran, [1992]).  Dengan demikian, 

transformasi sastra masih memperlihatkan unsur lama dalam teks baru. Sebagai teks 

prosa, sebagian besar transformasi mengambil unsur tokoh, tindakan tokoh, dan latar 

cerita. Pada umumnya, tokoh utama lebih sering ditransformasikan beserta tindakannya 

dengan kreativitas pengarang dalam karya baru. Di samping itu, aspek latar cerita dalam 

hipogram dipadu dengan latar kehidupan tokoh dalam karya baru. Artikel ini membahas 

transformasi Serat Centhini (disebut SC) dalam novel Centhini: Kekasih yang 

Tersembunyi karya Elisabet D. Inandiak, 2015, disebut novel C). Analisis difokuskan 

pada tokoh Syekh Amongraga dalam empat puluh malam kisah ranjangnya bersama 

dengan Tambangraras. Jadi, kisah sejak Amongraga tiba di Padepokan Wanamarta 

hingga kepergian Amongraga meninggalkan istrinya bernama Tambangraras setelah 

keduanya melakukan saresmi ‘sanggama’. 

 

METODE  

Penelitian ini memanfaatkan tekni simak dan catat (Sudaryanto, 2013). Kajian 

ini tergolong penelitian transformasi  dengan teknik perbandingan sastra, yakni 

membandingkan Serat Centhini (1815) dengan novel Centhini: Kekasih yang 

Tersembunyi (2015) karya Elisabet D. Inandiak (disebut sebagai novel Centhini). 

Perbandingan tersebut untuk melihat bagian-bagian teks SC yang ditransformasikan 
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dalam novel Indonesia tersebut. Langkah penelitian dilakukan dengan pembacaan SC 

selaku hipogram dilanjutkan dengan pembacaan teks novel transformasi. Setelah 

dilakukan perbandingan diungkapkan karakteristik persamaan dan perbedaan tindakan 

tokoh Amongraga. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui adanya upaya pengarang 

dalam pengembangan dan atau pengurangan teks sebagai bentuk pewarisan teks kepada 

pembaca.  Dalam konteks ini, analisis dilakukan pada episode kedatangan Syekh 

Amongraga di Padepokan Wanamarta, perkawinannya dengan Niken Tambangraras, 

hingga Syekh Amongraga pergi meninggalkan Niken Tambangraras setelah melakukan 

saresmi ‘sanggama’. Telaah mengambil perbandingan tindakan Syekh Amongraga (juga 

sesekali tindakan Niken Tambangraras) sejak malam pertama menikah hingga empat 

puluh malam. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui corak transformasi yang 

terjadi apakah bersifat pengambilan, penambahan, penolakan, atau penyimpangan atas 

tindakan Syeks Amongraga dan Niken Tambangraras SC. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Terdapat perbedaan antara kisah dalam SC dengan kisah dalam novel Ci terkait 

dengan peristiwa yang dialami oleh tokoh Syekh Amongraga dan Niken Tambangraras. 

Untuk itu, makalah ini dimaksudkan untuk mengungkapkan perbedaan perilaku Syekh 

Amongraga dan Tambangraras dan tokoh lain yang berkaitan dengan Syekh 

Amongraga. Karena sempitnya tempat paparan, dalam bagian ini dijelaskan perbedaan 

peristiwa yang dialami oleh Syekh Amongraga (dan Niken Tambangraras serta tokoh 

lain) antara SC dengan novel C. Sebelum masuk pada empat puluh malam selama 

pernikahan dengan Niken Tambangaras, dipaparkan terlebih dahulu tindakan 

Amongraga sewaktu datang di Wanamarta. Sebelum perkawinannya, Amongraga 

menyatakan kepada Ki Panurta bahwa dirinya tidak bisa menikah sebelum menemukan 

kedua adik kandungnya (hlm. 209). Hal itu tidak disebutkan dalam SC. Amongraga 

dinyatakan memberi mas kawin kepada Tambangraras berupa satu kitab Quran. Dalam 

novel C, hal itu tidak disebutkannya (hlm. 214). Kedua peristiwa ini sebagai 

pengembangan (lihat: Pradopo, 207: 167) dari teks hipogram.  

 Dalam SC, Syekh Amongraga yang menyuruh Nyi Malarsih untuk 

menyingkirkan patung loro blonyo atau (Dewi Sri dan Sadono) yang ditaruh di 

pelaminan (hlm.  54). Sementara itu, dalam novel C, Amongraga menyingkirkan patung 

Dewi Sri dan Sadono yang berada di kamar pengantin ketika malam pertama (hlm. 

209). Syekh Amongraga duduk bersila dalam kondisi telanjang sehingga kelaminnya 

terlihat jelas oleh Niken Tambangraras. Pada malam pertama Syeks Amongraga 

menjelaskan ilmu yang disimbolkan dengan laut ketujuh (hlm. 219—222). Sementara 

itu, dalam SC, Syekh Amongraga menjelaskan perihal makna salat (hlm. 63). Pada 

malam ke-2, Amongraga dalam posisi telanjang menerangkan tentang hukum dan ilmu 

(hlm. 224), sedangkan dalam SC disebutkan bahwa Amongraga meminta Niken 

Tambangraras membaca Quran surat Al Fatikah (hlm. 86).    

 Pada malam ke-3, dalam kondisi telanjang bulat, Amongraga menjelaskan 

makna salat dan arti Al Fatikah kepada Tambangraras dan meminta Tambangraras 
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untuk mengajaRkan ilmu agama kepada Centhini (SC, hlm. 109—116). Sementara itu, 

dalam novel C, Amongraga hanya menjelaskan makna dari gerakan salat dan tidak 

menerangkan arti Al Fatikah (hlm. 225). Pada malam ke-4 Amongraga menerangkan 

ilmu rahasia atau ilmu qaib kepada Tambangraras. Adapun dalam novel C, tidak 

disebutkan Amongraga memberi wejangan kepadaa istrinya. Hal itu menunjukkan 

adanya pengurangan dari hipogram.  Pada malam ke-5 Amongraga menjelaskan tentang 

gerakan salat dalam keadaan telanjang (hlm. 227--228). Dalam SC, Amongraga 

menjelaskan ilmu rahasia hidup dan menerangkan ilmu sarikat, tarikat, hakikat dan 

makrifat kepada Tambangraras (hlm. 7--10).  

 Ketika malam ke-6 setelah membelai istrinya Amongraga mengajarkan makna 

salat subuh hingga isak. Pada malam ke-7 tidak diceritakan keberadaan Amongraga 

selain disebutkan dirinya telanjang (C, hlm. 228—229). Pada malam ke-8 Amongraga 

memberi wejangan tentang kewajiban mengabaikan salat kepada Ki Panurta dan prajurit 

Mataram yang datang di Wanamarta. Barulah pada malam ke-9 Amongraga 

menjelaskan kadang seseoranag melupakan Tuhan ibarat ikan (lambang manusia) dalam 

lautan (lambang Allah) dalam keadaan telanjang. Pada malam ke-10 Amongraga 

menjulurkan tangan mengurut kaki istrinya. Pada malam ke-11 dalam kondisi telanjang 

Amongraga menjelaskan asal penciptaan dunia. Dilanjutkan pada malam ke-12 

Amongraga menerangkan unsur tanah, air, angin, dan api pada sifat manusia (C, 

hlm.232—234).  

 Keberadaan di atas sangat berbeda dengan keberadaan Syekh Amongraga dalam 

SC. Pada malam ke-6 Amongraga menjelaskan pujian kepada Allah dan pada malam 

ke-7 menerangkan amalan dalam kehidupan kepada Tambangraras dan menjelaskan 

syarat puasa Ramadan kepada Ki Panurta dkk. (SC 7, hlm. 17, 25—26). Amongraga 

memberi nasihat kepada Tambangaras yakni perihal ama islam masalah sebelas daim, 

yakni pardu daim, niyat daim, sahadat daim, ngelmu daim, salat daim, makripat daim, 

tauhid daim, iman daim, junun daim, sekarat daim, pati daim, dan basa daim (SC, 7, 

hlm. 29). Pada malam ke-10 Amongraga menyampaikan wejangan kesempurnaan 

ibadah (SC 7, hlm. 33—34). Selanjutnya, pada malam ke-11 Amongraga menjelaskan 

tiga jenis wirid (SC 7, hlm. 38). Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa 

terjadi transformasi yang bersifat penyimpangan atas hipogram.  

 Amongraga tidak dikisahkan pada malam ke-13. Baru pada malam ke-14 dalam 

kondisi telanjang Amongraga menjelaskan bahwa pada prinsipnya seseorang yang 

melihat itu dilihat dan seorang yang memerintah itu diperintah. Pada malam ke-15 

dalam kondisi telanjang Amongraga meminjam kerudung kepada Tambangraras untuk 

menjelaskan bahwa sejatinya seseorang itu bertopeng (menutupi dirinya). Sementara 

itu, pada SC malam ke-13 Amongraga menjelaskan tentang dua puluh sifat Allah 

dilanjutkan penjelasan tentang waktu salat lima waktu (SC 7, hlm. 44). Dilanjutkan pada 

malam ke-14 Amongraga menerangkan perihal kematian dan doa kepada Tambangraras 

(SC 7, hlm. 66). Pada malam ke-15 Amongraga tidak tidur dan memberi wejangan 

kepada Tambangraras perihal hadis Nabi yang mengisahkan orang-orang yang dicintai 

oleh Allah (SC 7, hlm. 95). Kemudian, Amongraga menjelaskan perihal sangkan dan 
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paran kehidupan manusia (SC 7, hlm. 100—103). Pada akhirnya, Amongraga 

menerangkan hakikat laki-laki dan perempuan serta adanya dua setan dalam kehidupan 

manusia, yakni setan pada syahwat dan sakaratul maut (SC 7, hlm. 121, 124, dan 125).  

Dilihat dari cara penggarapan novel C terjadi penyimpangan dan penambahan dari 

hipogram.   

Setelah malam ke-15 SC tidak memberikan kisah atas Amongraga secara 

khusus, terutama terkait kehidupan ranjangnya dengan Niken Tambangraras. Dalam 

Serat Centhini 7 setelah malam ke-15 tidak disebutkan rincian tindakan Syekh 

Amongraga dengan Niken Tambangraras dalam setiap malamnya seperti halnya dalam 

novel Centhini: Kekasih yang Tersembunyi karya Elizabet Inandiak (2015). Bahkan, di 

sela-sela hubungan keduanya, sempat dikisahkan Ki Panurta menggerakkan banyak 

orang untuk membuatkan rumah baru bari pasangan pengantin. Setelah selesai 

pembuatan bangunan rumah baru yang memakan waktu lebih dari 20 hari (dan dimulai 

pada hari ke-15 perkawinan Tambangraras dengan Amongraga (SC 7, hlm. 77). Jadi, 

jika hitungan kuantitatif, dari perkawinan Tambangraras yang sudah berlangsung 15 

hari ditambah minimal 20 hari sudah menghabiskan 35 hari. Padadal, setelah selesai 

pembangunan rumah masih ada beberapa hari yang mengisahkan Amongraga bersama 

Tambangraras. Kemudian, dalam SC 7 (hlm. 115), pengantin itu sudah 40 hari lebih 

belum saresmi ‘sanggama’ Jadi, ketika Amongraga bersanggama dengan Tambangraras 

itu bukan pada malam pengantin yang ke-40. Akan tetapi, lebih dari itu. Dalam SC, 

setelah melakukan sanggama, Amongraga masih beberapa hari bersama dengan 

Tambangraras (bahkan sebelum Amongraga berdiam diri selama tujuh hari tujuh 

malam). Amongraga masih memberi wejangan beberapa ilmu pengetahuan kepada 

Tambangraras setelah melakukan sanggama, misalnya Amongraga menjelaskan kepada 

Niken Tambangraras tentang kandungan Serat Sabdajati (SC 7, hlm. 130). Syekh 

Amongraga masih menjelaskan hakikat hidup dalam empat perkara, yakni ucapan yang 

baik atau manis, menjelaskan takut kepada Allah, beramal, dan bersyukur. Amongraga 

melanjutkan menjelaskan ilmu sanggama yang terdiri atas asmaragama, asmarayoga, 

asmaranala, asmaratantra, dan asmarajuwita (SC 7, hlm. 134—135).  

 Barulah setelah menjelaskan pengetahuan tentang asmara dalam lima kategori 

tersebut, Amongraga bersedih karena tidak sanggup menyampaikan kepada 

Tambangraras bahwa dirinya hendak mencari kedua adiknya. Kemudian, Amongraga 

berdiam diri selama tujuh hari tujuh malam yang mengakibatkan Tambangraras merasa 

bersedih dan menduga Amongraga menyesal telah menikah dengannya. Pada akhirnya, 

Amongraga berterus terang kepada Tambangraras bahwa dirinya hendak mencari kedua 

adiknya. Syekh Amongraga berpesan kepada Tambangraras untuk mencari suami yang 

baik dan berilmu jika dirinya meninggal dalam perjalanan. Namun, Niken 

Tambangraras mengatakan akan mengikuti kemana pun Syekh Amongraga pergi (SC 7, 

hlm. 137—139).  

 Kondisi ini berbeda dengan novel Centhini: Kekasih yang Tersembunyi yang 

menjelaskan tindakan di arena ranjang antara Syekh Amongraga dengan Niken 

Tambangraras sampai dengan malam ke-40. Ketika itu pada malam ke-16 dalam kondisi 
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telanjang Amongraga menjelaskan ibarat cermin dalam kehidupan seseorang. Ketika 

malam ke-17 dalam keadaan telanjang Amongraga menjelaskan bahwa kehidupan 

laksana obor yang terdiri atas roh sebagai nyala apinya, ilmu sebagai asapnya, dan zat 

sebagai cahayanya. Sementara itu, pada malam ke-18 tidak ada kisah Amongraga. 

Malam itu diisi peristiwa Jamal dan Jamil beratraksi menghibur masyarakat (C, hlm. 

224--242). Kisah ranjang Syekh Amongraga dan Niken Tambangraras yang selalu 

telanjang pada malam ke-19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, dan 38 

merupakan penambahan atau penyimpangan dari hipogram, berupa SC. Sanggama 

antara Syekh Amongraga dengan Niken Tambangraras dalam SC terjadi, setidaknya, 

pada malam ke-40. Sementara itu, dalam novel Centhini aka kesan terjadi pada malam 

ke-39. Bahkan, menjelang kepergian Syek Amongraga melakukan sanggama kembali 

dengan Niken Tambangraras. Dalam novel C, Syekh Amongraga menulis tiga helai 

surat, masing-masing untuk Tambangraras, kedua saudaranya (Jayengresmi dan 

Jayengraga), dan ayah dan ibunya (hlm. 269) tanpa penjelasan lebih lanjut.  

Dalam SC, Syekh Amongraga menjelaskan kesedihannya karena hendak 

meminta pamit untuk melanjutkan pengembaraannya. Syekh Amongraga berpesan jika 

dirinya meninggal, Tambangraras dapat menikah lagi. Hendaknya Tambangraras 

menikah dengan pria yang baik. Amongraga merasa kasihan kepada Tambangraras. 

Pada malam ketika Niken Tambangraras tertidur, Syekh Amongraga menemui kedua 

abdinya untuk segera diajaknya pergi meninggalkan Wanamarta (SC 7, hlm. 138—141). 

Novel C tidak menyebutkan keempat peristiwa yang dilakukan oleh Syekh Amongraga 

di atas. Dengan demikian, novel Centhini melakukan pengurangan terhadap hipogram.   

 

SIMPULAN 

Novel Centhini: Kekasih yang Tersembunyi karta Elizabet D. Inandiak 

merupakan transformasi dari Serat Centhini karya Pakubuwana V. Transformasi 

dilakukan secara formal karena mengambil unsur tokoh penting, latar, dan tindakan 

tokoh dari teks hipogram. Dalam transformasi terjadi pengambilan, penambahan, 

pengembangan, penyimpangan, dan pengurangan dari peristiwa yang dialami oleh 

tokoh Syekh Amongraga dan Niken Tambangraras. Transformasi terjadi secara formal 

yang ditandai masih adanya unsur cerita (tokoh, latar, dan peristiwa) pada teks 

hipogram dalam novel Centhini: Kekasih yang Tersembunyi. Pertama, transformasi 

bersifat pengambilan, penambahan, pengembangan,  penyimpangan, dan pengurangan. 

Dari simpulan tersebut dapat pula dilihat terjadinya penurunan teks Serat Centhini 

dalam novel transformasi sebagai tanda munculnya desrupsi dari teks lama dalam 

pemaknaan baru. Teks hipogram dirujuk sebagai sumber kreativitas. Kemudian, teks 

lama sebagai hipogram tersebut dimodifikasi dengan kreativitas baru yang 

menghasilkan novel Centhini: Kekasih yang Tersembunyi (2015). Akan tetapi, 

pemaknaan novel transformasi secara komprehensif harus dikaitkan dengan keberadaan 

teks hipogram. Novel Centhini: Kekasih yang Tersembunyi  bukan Serat Centhini 

karena telah terjadi kreativitas pengarang dalam mengolah bahan dari Serat Centhini. 

Novel transformasi sebagai karya selalu menampilkan disrupsi dari karya hipogram. 
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Setidaknya, karya transformasi menyebabkan karya sastra lama atau tradisional menjadi 

terpahami oleh masyarakat masa kini. Kemungkinan karya lama atau tradisi itu sulit 

dipamahi oleh masyarakat masa sekarang. Dengan hadirnya karya transformasi, 

setidaknya sedikit atau banyak cerita atau kisah dalam sastra tradisi tersampaikan 

kepada pembaca dewasa ini. 
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Abstrak 

Selawat Jawi yang terdapat pada film dokumenter Arab Digarap, Jawa Digowo merupakan 

tradisi yang dikembangkan di Pedukuhan Trowono, Karang Asem, Paliyan, Yogyakarta. 

Tradisi ini merupakan bentuk akulturasi yang dipertahankan dan dikembangkan untuk 

berbagai aspek kehidupan masyarakat di dukuh tersebut. Pemahaman kontekstual atas 

keberadaan tradisi tersebut dan refleksi kehidupan masyarakat menjadi daya atas 

kebertahanan tradisi itu sendiri. Oleh sebab itu, kajian hermeneutika atas tradisi selawat 

jawi dan aspek makna kehidupan menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Hermeneutika 

Ricoeur menjadi landasan untuk menguak makna teks melalui pemahaman atas 

fenomenologi melalui tiga unsurnya, yaitu: pemahaman atas diri melalui pertemuan diri dan 

pengetahuan diri; pemahaman diri melalui tanda, simbol, dan teks; kesadaran akan sesuatu. 

Untuk itu, digunakan metode fenomenologi hermeneutik berupa interpretasi teks secara 

reflektif untuk memperoleh pemahaman yang berarti, melalui objektivasi struktur, 

distansiasi melalui tulisan, dunia teks, dan apropriasi atau pemahaman diri. 

Selawat Jawi merupakan budaya hibrid yang berkembang dari tradisi, ritual keagamaan, 

hingga menjadi hiburan. Budaya hibrid tersebut merupakan penyesuaian kitab Al Barjanzi 

yang dinyanyikan dengan kombinasi salawat dan langgam Jawa. Selain itu, terdapat teks 

rawi yang mengisahkan biografi Nabi Muhammad berhuruf Arab Pegon dan berbahasa 

Jawa yang dibacakan saat kegiatan dilangsungkan. Salawat ini teraplikasikan dalam 

berbagai kepentingan masyarakat yang menghubungkan manusia, alam, dan Tuhannya. 

 

Kata kunci: analisis hermeneutika, Arab Digarap, Jawa Digowo, film dokumenter, 

Selawat Jawi 

 

 

PENDAHULUAN  

Selawat merupakan bagian dari ritual keagamaan umat Islam. Selawat 

merupakan kata serapan dari bahasa Arab, shalawat. Kata shalawat ini merupakan 

bentuk jamak dari kata shalat yang berarti doa dalam konteks untuk mengingat Allah 

secara terus menerus. Ritual selawat ini mengarah pada pemujaan kepada Nabi. 

Terdapat dua bentuk selawat Nabi, yaitu shalawat ma’surat dan shalawat ghairu 

ma’surat. Bentuk selawat pertama merupakan selawat yang diajarkan langsung oleh 

mailto:umilia_erha@yahoo.co.id
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Nabi Muhammad saw yang termasuk dalam bacaan salat pada gerakan tasyahud akhir. 

Sementara itu, bentuk kedua merupakan pujian dan sanjungan kepada Nabi Muhammad 

saw yang diciptakan oleh sahabat Nabi, auliya’, tabi’in, atau kalangan umat Islam 

lainnya (Aini, 2015). Bentuk kedua ini yang biasa dikembangkan dalam bentuk sya’ir 

Arab yang kemudian dikembangkan pula dalam berbagai bahasa untuk kepentingan 

syiar Islam. Salah satu pengembangan shalawat ghairu ma’surat adalah selawat Jawi. 

Selawat Jawi merupakan bentuk tradisi akulturasi yang dikembangkan dan 

dilestarikan di Pedukuhan Trowono, Karang Asem, Paliyan, Yogyakarta. Tradisi ini 

merupakan bentuk hibrid tradisi Arab dan tradisi Jawa. Masyarakat Dukuh Trowono 

menyelenggarakan tradisi selawat Jawi ini merupakan bagian dari penanaman 

keyakinan dan kecintaan terhadap Islam, pada umumnya, dan Nabi Muhammad saw., 

pada khususnya, dengan tetap mempertahankan budaya pemakaian bahasa dan kesenian 

Jawa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kecintaan masyarakat muslim Trowono 

terhadap agama dan nabinya. Cara tersebut menguatkan keberlangsungan tradisi ini 

sehingga dapat bertahan dan berkembang di tengah masyarakat pedesaan. Dalam 

konstruksi masyarakat agamis, pelaksanaan ritual keagamaan pada umumnya mengikuti 

akar budaya aslinya. Namun berbeda dengan masyarakat Dukuh Trowono yang 

menggabungkan ritual keagamaan dengan budaya masyarakat setempat yang kental 

dengan nuansa budaya Jawa.  

Hal tersebut menarik bagi Balai Bahasa Yogyakarta yang melihat upaya yang 

dilakukan masyarakat Trowono sebagai bentuk revitalisasi tradisi selawat Jawi bukan 

hanya sebatas ritual keagamaan tetapi juga mengarah pada pelestarian budaya Jawa. 

Oleh sebab itu, Balai Bahasa Yogyakarta membuat film dokumenter atas keberadaan 

tradisi selawat Jawi untuk menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya tersebut. Film 

dokumenter tersebut diberi judul Arab Digarap, Jawa Digowo. Kata “digarap” berarti 

tradisi Arab disesuaikan dengan kebudayaan Jawa sehingga ritual tersebut mudah 

diterima di Jawa. Sementara itu, tradisi “Jawa digowo” menunjukkan tradisi Jawa yang 

tetap dibawa dalam ritual keagamaan sehingga antara nilai-nilai ritual keagamaan dan 

pelestarian seni tradisi Jawa dapat bersinergi. Hal ini menyesuaikan dengan prinsip 

yang dipegang oleh masyarakat Dukuh Trowono untuk menjalankan ritual berselawat 

dengan tetap mempertahankan akar tradisi budaya Jawa. Dengan demikian, bentuk 

akulturasi budaya menjadi pilihan bagi pengembangan tradisi ini. Bentuk-bentuk 

pengembangan dan pemberdayaan budaya daerah menjadi hal jamak yang terjadi pula 

dengan beberapa kebudayaan lainnya di Indonesia. Pengaruh Islam yang berintegrasi 

dengan budaya Jawa terjadi melalui tembang macapat. Perpaduan budaya Hindu dan 

Budha melalui kidung dan kakawin membentuk transformasi sastra Jawa melalui 

keberadaan tembang macapat yang dalam perkembangannya banyak dipergunakan 

untuk aktivitas syiar agama Islam karena mengandung nilai-nilai dakwah Islam (Sahlan 

and Mulyono, 2012). Di sisi lain, terdapat perpaduan media seni untuk menguatkan 

suatu ritual keagamaan. Dalam hal ini, seni tari dan musik Bali erat kaitannya dengan 

upacara ritual keagamaan. Masyarakat Bali percaya bahwa tari dan musik Bali tersebut 

menjadi medium untuk mendekatkan mereka dengan Tuhan-nya. Oleh karena itu, 
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ketaatan umat Bali terhadap ritual keagamaan Hindu berkontribusi dalam pelestarian 

tari dan musik Bali itu sendiri (Sugiartha, 2018). 

Bentuk akulturasi budaya ini menjadi suatu upaya mempertahankan tradisi yang 

dipilih dan disadari seutuhnya oleh masyarakat Trowono. Hal ini berbeda halnya 

dengan bentuk-bentuk asimilasi budaya yang muncul karena terjadinya difusi budaya 

yang meleburkan dua kebudayaan menjadi bentuk budaya baru dalam suatu tradisi 

daerah. Proses difusi ini pada umumnya disadari oleh para pelakunya sebatas sebagai 

upaya pengadaptasian diri terhadap lingkungan setempat. Oleh sebab itu, muncul 

asumsi adanya relasi/keterkaitan atas pemahaman kontekstual keberadaan tradisi 

tersebut dengan refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, relasi-relasi 

tersebut yang dalam tahap berikutnya tumbuh menjadi upaya pengembangan dan 

menjadi daya atas kebertahanan tradisi itu sendiri. Oleh sebab itu, kajian hermeneutika 

atas tradisi selawat Jawi dan aspek makna kehidupan menjadi hal yang menarik untuk 

dikaji. 

Hermeneutika Ricoeur mengkaji pemahaman atas penafsiran atas suatu 

fenomen. Penafsiran itu menjadi suatu refleksi fenomenologis seperti halnya keberadaan 

selawat Jawi yang menjadi suatu tradisi di Dukuh Trowono. Tradisi tersebut dipahami 

sebagai gudang transmisi, karena suatu tradisi akan mati jika tidak terjadi interpretasi 

berkelanjutan atas tradisi tersebut. Tradisi menjadi warisan yang akan selalu hidup 

dengan adanya tindakan dari sekelompok orang berdasarkan penafsiran yang dibuat atas 

tradisi tersebut (Sohn, 2016). Dengan adanya kebutuhan atas suatu penafsiran terhadap 

suatu tradisi, permaknaan menjadi hal yang penting yang harus dimiliki sehingga tradisi 

tersebut dapat dikembangkan dan dipertahankan dengan adanya penafsiran tersebut. 

Dalam memahami pentingnya suatu permaknaan, Ricoeur mengacu pada 

Ferdinand de Saussure yang menjadikan konsep bahasa sebagai objek studinya. Namun 

dalam hal ini, Ricoeur tidak melihat pada perbedaan penanda dan petanda pada bahasa 

sebagaimana yang dilakukan Saussure karena hal tersebut hanya akan menempatkannya 

sebatas seperti halnya kamus. Ricoeur lebih menekankan pengamatannya pada 

pengalaman bahasa yang melibatkan keberadaan subjek yang bekerja sebagai individu 

pengguna bahasa yang berbicara pada komunikan mengenai sesuatu hal. Dalam hal ini, 

ujaran (parole) menjadi hal yang mutlak memberikan permaknaan mendalam yang 

membawa pengaruh dalam pengembangan tradisi dalam kehidupan suatu kelompok 

masyarakat. Dengan keberadaan ujaran tersebut, wacana akan terbentuk sehingga terikat 

pada empat unsur, yaitu: pertama, subjek penyampai ujaran; kedua, pernyataan dari 

ujaran yang digambarkan atau direpresentasikan; ketiga, komunikan penerima ujaran; 

keempat, temporalitas terkait dengan konteks waktu pernyataan.  

Dengan keberadaan unsur wacana tersebut, dapat digali mengenai tanda, simbol, 

dan teks. Unsur-unsur tersebut dipergunakan untuk membentuk pengetahuan dan 

pemahaman diri. Dalam hal ini, objektivasi teks dengan adanya struktur menunjukkan 

bahwa terdapat pesan yang disampaikan mengenai pemahaman diri. Dalam hal ini, teks 

dalam konteks objektif sedangkan pemahaman diri merupakan konteks subjektif yang 

dalam pemahaman konsep Ricoeur dikonfigurasikan antara kisah terstruktur dan 
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terseleksi dengan tindakan. Melalui konteks objektivasi tersebut, pemahaman diri akan 

lebih baik. Dengan adanya kisah terstruktur dan terseleksi, terjadi pengambilan jarak 

terhadap teks sehingga memunculkan otonomisasi terhadap teks (Haryatmoko, 2016). 

Dengan demikian, teks menjadi bersifat terbuka terhadap berbagai penafsiran yang 

memberi efek berkesinambungan terhadap keberadaannya. 

Dalam aspek seni tradisi ini terdapat dua hal yang dikembangkan dan 

dipertahankan, yaitu: musik selawat dan teks rawi yang dijadikan dasar latar belakang 

pengetahuan terhadap ritual selawatan. Kedua aspek ini akan dikaji permaknaannya 

terkait dengan nilai-nilai kemasyarakatan di Dukuh Trowono sebagai suatu pemahaman 

kontekstual yang utuh mengenai tradisi yang hidup dan berkembang di suatu 

masyarakat.  

 

METODE 

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mempergunakan metode 

fenomenologi hermeneutik berupa interpretasi teks secara reflektif untuk memperoleh 

pemahaman yang berarti, melalui objektivasi struktur, distansiasi melalui tulisan, dunia 

teks, dan apropriasi atau pemahaman diri. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 

studi pustaka dan diskografi untuk mengumpulkan data audio visual. Dalam penelitian 

ini digunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.  

Data primer berupa data dokumentasi audio visual diperoleh melalui VCD film 

dokumenter Arab Digarap, Jawa Digowo. Melalui film tersebut, diambil data-data 

semiotis untuk melihat aspek tradisi Selawat Jawi dan data mengenai pengembangan 

tradisi dikaitkan dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Data semiotis ini digunakan untuk 

melihat makna, nilai, dan representasi melalui penentuan secara bahasa, politik dan 

budaya yang muncul pada film berupa gambar maupun suara yang ditunjukkan dengan 

gaya sinematografi, genre, simbol maupun atmosfer puitik (Metz, 1991). Selain 

perolehan data dilakukan dengan menyimak film, data diperoleh melalui studi pustaka 

mengenai rawi dalam tradisi Selawat Jawi. 

Dalam penelitian ini, metode analisis data akan menggunakan pendekatan 

hermeneutik yang menguak makna teks melalui pemahaman atas fenomenologi melalui 

tiga unsurnya, yaitu: pemahaman atas diri melalui pertemuan diri dan pengetahuan diri; 

pemahaman diri melalui tanda, simbol, dan teks; kesadaran akan sesuatu. Pemahaman 

atas diri dengan memahami potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu akan 

menemukan konsep bentuk kekuatan untuk membentuk diri atas tradisi yang dijalankan. 

Pemahaman atas diri yang berdiri sebagai pengetahuan terepresentasikan sebagai tanda, 

simbol, dan teks dalam tradisi yang dijalankan. Kesadaran untuk mempertahankan dan 

menguatkan aspek-aspek tradisi tersebut akan menjadi kesadaran yang utuh terhadap 

keberlangsungan nilai-nilai di masyarakat.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tradisi selawat Jawi merupakan tradisi yang dipertahankan dan dikembangkan 

melalui perpaduan beberapa unsur seni yang diaplikasikan pada sistem budaya 
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masyarakat Dukuh Trowono. Keberadaan rawi berupa kisah kehidupan Nabi 

Muhammad yang menjadi dasar dilakukannya tradisi selawat Jawi tersebut menjadi 

pengembangan unsur sastra melalui penafsiran-penafsiran di dalamnya. Selain itu, 

keberadaan unsur musik sebagai pengiring menjadikan tradisi tersebut lebih hidup dan 

kompleks sesuai dengan ritme yang dimainkan secara aplikatif dalam berbagai ritual 

kehidupan masyarakat. Perpaduan unsur seni tersebut masih diakulturasikan dengan 

budaya masyarakat Jawa yang dianut oleh masyarakat Dukuh Trowono, baik melalui 

rawi, tembang yang digunakan untuk melanggamkan selawat Jawi itu sendiri, iringan 

musik yang ditabuh oleh para pemusiknya, hingga konteks ritual yang mengiringi 

perkembangan kesenian tradisi tersebut dikembangkan.  

Bentuk-bentuk akulturasi tersebut merupakan hasil kreativitas dari masyarakat 

setempat yang diajarkan secara turun temurun oleh para leluhur mereka. Sementara itu, 

pengembangan-pengembangan berikutnya menjadi bentuk-bentuk penafsiran yang akan 

membangun kebertahanan atas tradisi tersebut disesuaikan dengan perkembangan 

zaman dan minat dari generasi berikutnya. Menurut Iman Budi Santoso, selawat di 

tanah Jawa merupakan bentuk akulturasi dari berbagai pandangan Islam yang muncul 

sekitar abad ke-14 dan abad ke-15 di Nusantara, pasca-Majapahit (Santoso, 2019). 

Pandangan-pandangan tersebut kemudian diadaptasi dan digabungkan dengan 

pandangan-pandangan tradisi Jawa. Di Dukuh Trowono itu sendiri, tradisi selawat Jawi 

biasanya dilaksanakan pada malam hari dengan durasi selama delapan jam.  

 

Musik Selawat Jawi  

Selawat Jawi dimainkan oleh beberapa orang yang bertindak sebagai para 

pelantun selawat Jawi, penabuh iringan selawat, dan pembaca rawi/rawen atau biografi 

kehidupan Nabi Muhammad saw. Ditinjau dari segi musik selawat Jawi itu sendiri, 

digunakan empat jenis alat musik selawat, yaitu: kendang, thunthung, rebana (sebutan 

alat bagi kebanyakan pemahaman orang) yang bagi masyarakat Dukuh Trowono sendiri 

dikenal dengan instrumen kempul, dan gong. Keempat instrumen tersebut ditabuh 

secara bergantian oleh empat atau lima orang yang telah ditentukan sebelum dendangan 

shalawat dinyanyikan. Pada tradisi selawat Jawi yang dilakukan secara rutin, keempat 

instrumen tersebut sudah dianggap mencukupi iringan selawat Jawi. Namun, pada 

perkembangan berikutnya, ketika selawat Jawi menjadi berkonsep hiburan, instrumen 

gamelan Jawa turut melengkapi iringan selawat Jawi. Berikut gambar perubahan konsep 

instrumen iringan selawat Jawi yang menyesuaikan dengan konsep kegiatan. 
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Gambar 1. Tradisi selawat Jawi dengan empat instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 dan 3. Selawat Jawi dalam pertunjukan dengan mempergunakan perangkat gamelan Jawa 

 

Penggunaan instrumen-instrumen tersebut merupakan bentuk akulturasi budaya. 

Untuk memasyarakatkan ritual Islam dalam berselawat kepada Nabi Muhammad saw 

yang merupakan panutan umat Islam, penggunaan instrumen-instrumen musik setempat 

menjadi strategi adaptif agar nilai-nilai Islam termasuk berselawat menjadi kebiasaan 

masyarakat muslim Jawa. Selain itu, lantunan selawat yang dilakukan oleh para pelaku 

selawat Jawi juga menggunakan berbagai langgam tembang-tembang Jawa, seperti 

dhandhanggula, pocung, dan sinom. Sekalipun mempergunakan langgam tembang-

tembang Jawa tersebut, juga dilantunkan Shalawat Badar yang mempergunakan syair 

berbahasa Arab. Dengan demikian, penggunaan irama, alunan, lantunan, maupun 

bahasa saling bergantian antara Arab dan Jawa sekalipun iringan instrumen yang 

dipergunakan tetap mempergunakan empat instrumen sederhana tersebut.  

 

Rawi Kisah Nabi Muhammad SAW  

Selawat Jawi ini diangkat dari puisi-puisi karya Syekh Kasidah Al Barzanji pada 

umumnya. Selawat ini berisi kisah kelahiran Nabi Muhammad saw. Kisah tersebut 

dihadirkan dalam bentuk babad atau epos. Rawi ini ditulis dalam huruf Arab Pegon 

berbahasa Jawa. Dalam hal ini, wacana yang dipahami menyesuaikan dengan 
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kemampuan bahasa dalam sebuah pelaksanaan (Hardiman, 2015). Kemampuan bahasa 

yang dimaksud dalam tradisi ini adalah penggunaan huruf Arab Pegon itu sendiri. 

Untuk dapat membaca huruf Arab Pegon tersebut, pelaku selawat Jawi tersebut dituntut 

untuk menguasai huruf Hijaiyah sebagai dasar penggunaan huruf Arab Pegon. Namun 

terdapat perbedaan dengan huruf Hijaiyah yang juga terdapat dalam Alquran. Huruf 

Alquran hanya mengenal tiga harakat untuk membentuk huruf vokal a, i, u (fathah, 

kasroh, dan dhomah). Sementara itu, Arab Pegon berbahasa Jawa ini juga mengenal 

huruf vokal o, é, dan ê. Penggunaan huruf Arab Pegon berbahasa Jawa ini menjadi 

perwujudan simbol yang mampu merepresentasikan dua identitas diri dalam masyarakat 

muslim Trowono. Sebagai seorang muslim, para pelaku tradisi harus memiliki 

kemampuan membaca huruf Hijaiyah karena huruf tersebut yang dipergunakan dalam 

Alquran. Sebagai orang Jawa, materi yang dibaca dan dibacakan mempergunakan 

bahasa Jawa sehingga memerlukan bekal pengetahuan atas bahasa Jawa itu sendiri 

untuk memahami makna yang terkandung dalam rawen tersebut. Berikut contoh rawi 

yang dibacakan dalam selawat Jawi.  

 

Gambar 4. Contoh rawi berhuruf Arab Pegon berbahasa Jawa dalam selawat Jawi 

 

Namun keunikannya, selawat Jawi ini mengembangkan bentuk-bentuk sauran 

atau jawaban dalam bahasa Jawa yang dilafalkan oleh para anggota selawat Jawi. Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat proses penggabungan atau akulturasi budaya yang 

pesan materinya masih mengikuti kitab Al Barzanji seperti shalawat yang biasa 

dilakukan oleh umat muslim lainnya, tetapi pengembangan tradisi dilakukan melalui 

adanya sauran atau jawaban atas selawat tersebut yang disampaikan melalui bahasa 

Jawa. Dengan demikian, hal tersebut merupakan pengembangan kreativitas dengan 

berpatokan pada budaya setempat sebagai suatu pemahaman atas diri mengenai 

kebudayaan yang dimiliki dan dianggap sebagai suatu unsur yang mampu memperkaya 

tradisi selawat Jawi itu sendiri. Pembuka dari pembacaan rawi tersebut juga tetap 

mempergunakan doa pembuka berbahasa Arab sebagai acuan ajaran agama Islam. 
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Berikut contoh doa pembuka dan sauran yang dibacakan dari rawi mengenai Nabi 

Muhammad saw.  

 

Allahuma sholi wa salim wa barik alaihi wa ala alihi 

Bismillahi rahmanir rahiim. 

 

(Ya Allah, tetapkanlah limpahan ramat dan salam serta keberkahan kepadanya 

(Nabi Muhammad saw). Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang) 

 

Lahing kalawau kang kocapo nalika badhe miyosipun Kanjeng Gusti Timur 

lajeng miyos pangarsanipun 

 

(Tersebutlah saat itu, diceritakan saat kelahiran Kanjeng Gusti (Nabi 

Muhammad saw) saat kecil, kemudian lahir atas kehendak-Nya) 

 

Tirta paminta margo miyar kemriwik gandhanira angambar manerus ing 

suwarga 

 

(Air peminta jalan (doa) terbuka, gemericik aroma menyeruak hingga tercium di 

surga) 

 

Lahing niku lajeng wonten suwara magoro-goro kadiyo manengker buwana 

 

(Di saat itulah kemudian muncul suara menggemparkan/menggelegar seperti 

hendak membelah jagad) 

 

Ono dene sasmita suwara ambebungah ing isine bumi sadoyo kan mangku 

 

(Adapun suara itu menjadi pertanda (hendak) membahagiakan dunia seisinya) 

(Santoso, 2019) 

 

Paparan rawi tersebut menandaskan kemuliaan Nabi Muhammad saw sejak 

kelahirannya. Bahkan, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad saw tersebut menjadi 

rahmatan lil alamin atau menjadi rahmat dan karunia untuk seluruh alam semesta. 

Selain mengenai peristiwa kelahiran Nabi Muhammad saw beserta dengan banyaknya 

berkah dan syafaat yang menyertai kehadirannya, rawi juga berisi mengenai proses 

turunnya Nur Muhammad kepada Nabi Muhammad saw, turunnya bidadari surga yang 

menjaga kandungan Siti Aminah, ibu Nabi Muhammad saw. Selain itu, juga terdapat isi 

rawi yang menceritakan turunnya Malaikat Jibril yang menggendong Nabi Muhammad 

saw mengelilingi alam semesta. Sauran atau jawaban yang dipaparkan setelah lantunan 

tembang selawat dinyanyikan memberikan penjelasan, penguatan, dan pemantapan atas 

latar belakang pentingnya tradisi selawat Jawi tetap dipertahankan. Berselawat Jawi 

tidak hanya bermaksud sebagai doa atau pujian kepada Nabi Muhammad saw tetapi 

juga memahami nilai-nilai kehidupan Nabi Muhammad saw melalui pembacaan rawi. 
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Dengan demikian, nilai-nilai panutan tersebut dapat diikuti dan digunakan untuk 

meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

 

Pengembangan Tradisi Selawat Jawi  

Dalam konteks pengembangannya, selawat Jawi tidak hanya dilakukan dalam 

suatu pertemuan rutin malam hari selama kurang lebih delapan jam. Selawat Jawi juga 

diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pada saat hajatan, 

seperti khitanan, tingkepan (selamatan tujuh bulan kehamilan), brokohan (upacara 

pemberian nama pada bayi yang baru lahir setelah usia tujuh hari atau sembilan hari. 

Khusus untuk khitanan, selawatan Jawi bisa dilangsungkan sepanjang malam sampai 

pagi dan digunakan untuk mengiringi perjalanan anak yang dikhitan ke telaga desa. 

Selain digunakan untuk hajatan penduduk desa, selawatan Jawi juga digunakan 

untuk ritual desa, seperti ritual kenduri untuk meminta hujan. Untuk prosesi ritual ini, 

masyarakat membuat tumpeng untuk melaksanakan selamatan, seperti nasi liwet, jenang 

merah, dan ayam ungkep. Aneka masakan tersebut menjadi simbol-simbol 

penghambaan umat menurut versi budaya Jawa, seperti simbol tumpeng yang dimaknai 

sebagai tumujuning mring Pangeran (bermuara kepada Tuhan). Dalam pemaknaan lebih 

lanjut, ritual kenduri tersebut bertujuan untuk memanjatkan doa demi keutuhan rumah 

tangga dari seluruh keluarga di Pedukuhan Trowono dan memohon untuk diberi air 

hujan. Dalam ritual tersebut diawali dengan pelantunan Shalawat Badar dan ta’awud. 

Berikut doa yang dilantunkan dalam ritual permohonan hujan di Pedukuhan Trowono. 

 

Allahuma ndedek jeneng, Dzat manjing supat 

Urupe kang cahya, lebur saking panca baya 

Pinaringan umur kang dowo, ginanjar selamet kang mulya 

Birahmatika ya arhama rahimin 

 

Allahuma turunsih...Asih dening para nabi 

Kinasihan para wali, kinasihan para sesami 

Kinasihan mring Gusti Allah 

Birahmatika ya arhama rahimin 

 

Allahuma ibat ibet, iso nyandhang iso ngliwet 

Allahuma ibat ibet,mugi-mugi pinaringan slamet 

 

Allahuma kitra kitri, sugih bebek sugih meri 

Allahuma kitra kitri, sugih sapi sugih pari 

 

La ilaha ilallah Muhammadurrasulullah 

Allahuma inna nas’aluka salamatan fiddiina 

Wal afiatan fil jasadina 

Wal ziadatan fil ilmina 

Wal barokatan fil rizkina 

Wal taubatan qoblal mautina 

Wal rahmatan indal mautina 
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Wal maghfiratan ba’dal mautina 

 

Allahuma hawin alaina 

Fii sakaratil mautina wa najatan minannari 

Wal ngawa indal hisab 

Allahuma atina fidunnya khasanah 

Wa fil akhiratil khasanah 

Wa kina adzabannar 

 

Wa shalallahu ala sayidina Muhammadin 

Wa ala alihi wa ashobihi wa salim 

 

Subhana robikal rabi izati ana yasifun 

Wa salamun ala mursalin 

Walhamdulillahi rabbilalaamiin 

 

Al Fatihah (Santoso, 2019) 

 

Dari paparan doa tersebut dapat dilihat adanya percampuran bahasa yang 

dipergunakan untuk menyampaikan permohonan dan doa. Hal ini sejalan dengan proses 

selawat Jawi yang pada mulanya masih bersifat alamiah yang selanjutnya dilakukan 

revitalisasi oleh para pelaku selawat Jawi dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan 

dengan mempergunakan kemampuan atas pemahaman budaya setempat. 

Selain bentuk-bentuk pengembangan unsur-unsur tradisi tersebut, tradisi ini 

sejak tahun 2016 telah dikembangkan fungsinya menjadi bersifat profan karena 

keberadaannya kemudian menjadi bentuk hiburan di tengah masyarakat. Berikut gambar 

selawat Jawi dalam konteks pentas di panggung hiburan. 

 

 
Gambar 5. Selawat Jawi dalam pentas panggung hiburan 

 

Untuk satu kali pentas, ditargetkan melantunkan satu selawat dengan tembang 

Jawi. Dalam kurun waktu dua tahun dari dikembangkannya tradisi selawat Jawi menjadi 

profan, minat masyarakat terhadap seni ini meningkat. Hal ini ditandai dengan 

meningkatnya permintaan pelantunan selawat Jawi dengan mempergunakan langgam 



KAJIAN HERMENEUTIKA SASTRA MUSIK SELAWAT JAWI PADA FILM DOKUMENTER ARAB 

DIGARAP, JAWA DIGAWA 

65 

 

Jawi dalam setiap pentas. Berdasarkan permintaan penonton, mendengarkan selawat 

Jawi memiliki nilai rasa yang lebih karena terkait dengan kebudayaan milik sendiri. 

Dengan demikian, dalam konteks pengembangan tersebut tidak dimaksudkan untuk 

menurunkan nilai kesakralan dari tradisi berselawat, melainkan memasukkan unsur-

unsur dan nilai-nilai keagamaan dalam setiap lini kehidupan manusia melalui budaya 

setempat. Para pelaku tradisi ingin lebih memasyarakatkan selawat Jawi sekaligus 

menunjukkan daya kebertahanan tradisi tersebut di tengah gelombang budaya Barat 

yang banyak mempengaruhi generasi muda saat ini. Selain itu, semakin luasnya fungsi 

dari suatu tradisi, tradisi tersebut akan semakin hidup dan lestari karena keberadaannya 

menjadi kebiasaan yang dihidupkan dalam berbagai nilai-nilai kehidupan masyarakat. 

 

SIMPULAN 

Tradisi Selawat Jawi yang dilakukan oleh masyarakat Pedukuhan Trowono 

menjadi bukti kebertahanan tradisi selawatan yang berelasi dengan ritual keagamaan. 

Tradisi tersebut mampu ditopang dengan pengembangan kreatif melalui akulturasi 

budaya, pengembangan fungsi tradisi, perpaduan media dan bahasa. Konteks 

permaknaan agama yang menempatkan Nabi Muhammad saw sebagai panutan umat 

dan pemberi syafaat senantiasa dilekatkan dalam kehidupan masyarakat dengan 

menempatkan tradisi tersebut dalam berbagai pengembangan fungsi. Pengembangan 

kreatif, baik melalui iringan musik dan kolaborasi bahasa dalam rawi, bertujuan untuk 

mempermudah pemahaman atas makna doa yang dipanjatkan dengan mempergunakan 

simbol-simbol budaya Jawa yang dikuasai oleh masyarakat setempat. Pemahaman atas 

tradisi tersebut secara utuh mendudukkan pemahaman bahwa kuasa Tuhan untuk 

menerima penghambaan umatnya tidak terbatas dan terkotak pada tradisi dan bahasa 

tertentu. Sebaliknya, Tuhan dan nabi-Nya dapat didekati dan dihadirkan melalui budaya 

yang dipahami dan dikuasai oleh pengikutnya.  
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Abstrak 

Topik penelitian ini adalah perubahan tokoh cerita yang terjadi antara novel Raksasa dari 

Jogja dengan film hasil adaptasinya. Novel yang diadaptasi menjadi sebuah film, mau tidak 

mau menimbulkan terjadinya perubahan. Tidak semua hal dalam novel dapat 

divisualisasikan dalam film. Dengan menggunakan kajian ekranisasi yang bersifat 

kualitatif, dapat mengungkapkan perubahan-perubahan yang terjadi dari bentuk novel ke 

bentuk film. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat berupa penciutan, penambahan, 

maupun perubahan bervariasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

penelitian kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah membaca, mencatat data-data 

sumber novel, menonton, mencatat data-data sumber film, dan mengolah data. Hasil 

penelitian menunjukkan film yang diadaptasi dari sebuah novel menyebabkan terjadinya 

perubahan karena media yang digunakan antara novel dan film berbeda. Perubahan tokoh 

cerita dalam novel ke film hasil adaptasinya kemungkinan besar terjadi. Sejumlah tokoh 

dalam novel dapat mengalami penciutan, penambahan, maupaun perubahan bervariasi 

ketika diadaptasi menjadi bentuk film. Perubahan-perubahan yang terjadi mampu membuat 

film menjadi lebih menarik tanpa merubah substansi novel secara keseluruhan. Penelitian 

ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam film hasil adaptasi dari sebuah novel sah-sah saja terjadi selama tidak 

merubah substansi novelnya.  

 

Kata kunci: ekranisasi, perubahan, tokoh cerita 

 

PENDAHULUAN 

Kehadiran film yang diadaptasi dari novel kini semakin marak beredar di dunia 

hiburan. Kebanyakan novel yang diadaptasi menjadi sebuah film adalah novel yang 

mendapat antusias masyarakat, dan telah dicetak ulang. Film yang diadaptasi dari novel 

biasanya cukup menarik perhatian masyarakat, terutama yang telah membaca novel 

tersebut. Setelah menonton film tersebut masyarakat akan menilai apakah film tersebut 

sesuai dengan ekspektasi mereka ketika membaca novelnya atau tidak. Harapan penulis 

skenario film adalah agar film tersebut mendapat antusias yang baik dari masyarakat 

seperti novelnya. 

Ekranisasi adalah proses adaptasi dari novel ke film. Dalam kata lain yang 

dimaksud ekranisasi ialah pelayarputihan atau pemindahan/pengangkatan sebuah novel 

mailto:ajeng.siswara10@gmail.com
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ke dalam film, dalam bahasa Perancis ecran berarti layar. Ekranisasi dapat dikatakan 

proses perubahan, karena pemindahan novel ke layar putih mau tidak mau 

mengakibatkan timbulnya berbagai perubahan (Eneste, 1991:60). Novel merupakan 

kreasi individual dan merupakan hasil kerja perseorangan yang mempunyai 

pengalaman, pemikiran, ide, atau hal lain yang dituliskannya di atas kertas dan jadilah 

sebuah novel yang siap dibaca atau tidak dibaca orang lain. Lain halnya dengan 

pembuatan film. Film merupakan hasil kerja gotong royong. Bagus tidaknya suatu film 

bergantung pada keharmonisan kerja unit-unit di dalamya di antaranya;  produser, 

penulis skenario, sutradara, juru kamera, penata artistik, perekam suara, dan para 

pemain. Oleh sebab itu dalam proses penggarapannya terjadi perubahan. Dengan kata 

lain ekranisasi berarti proses perubahan dari sesuatu yang dihasilkan secara individual 

menjadi sesuatu yang dihasilkan secara bersama-sama (gotong royong) (Eneste, 

1991:60). 

Film Raksasa dari Jogja karya sutradara Monty Tiwa dan penulis skenario Ben 

Sihombing merupakan hasil ekraniasasi dari novel dengan judul yang sama, karya 

Dwitasari. Novel berjudul Raksasa dari Jogja karya Dwitasari yang telah difilmkan 

mengalami tiga kali penerbitan. Cetakan pertama diterbitkan pada Oktober 2012, 

cetakan kedua pada November 2012, dan cetakan ketiga pada November 2012. Cetakan 

pertama hingga ketiga yang hanya satu bulan saja, menunjukkan bahwa novel Raksasa 

dari Jogja mendapat antusias yang baik dari masyarakat. Hal tersebut membuat pekerja 

film tertarik untuk mengadaptasi film dari novel yang mendapat respons hangat 

masyarakat tersebut. Ekranisasi pada umumnya dilakukan pada karya-karya yang 

mendapat sambutan hangat dari khalayak. Dengan begitu, karya hasil ekranisasi 

cenderung tidak lagi terbebani oleh upaya untuk membangun popularitas, tetapi justru 

terbebani oleh popularitas yang telah disandang oleh karya yang menjadi sumber 

ekranisasi. Sejak awal ekranisasi diniatkan sebagai bentuk pengejawantahan, maka 

idealnya substansi film hasil ekranisasi sama dengan substansi novel (Saputra, 2009:44-

45). Menurut Eneste (1991:60-67) proses ekranisasi dapat berupa perubahan, penciutan, 

penambahan, dan perubahan bervariasi. 

Film Raksasa dari Jogja dirilis di bioskop pada tanggal 31 Maret 2016 

sedangkan novelnya diterbitkan pada Oktober 2012. Film tersebut tidak menampilkan 

hal negatif dalam porsi yang eksploitatif. Dalam film tersebut penyusunan dialog pun 

wajar dan tidak terlalu berbunga-bunga. Pembangunan setiap karaktenya berhasil 

disampaikan secara alami, namun tetap bisa seimbang dengan tujuan film sebagai kisah 

roman yang manis dan tidak terlalu berat. Terdapat banyak tragedi dalam latar belakang 

tokohnya, film tersebut tetap disajikan secara ringan dan menyampaikan harapan akan 

kebahagiaan protagonisnya. 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 

Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4) merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripttif yang berupa katakata tertulis 
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atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berkaitan dengan judul 

penelitian “Raksasa dari Jogja: Ekranisasi Tokoh Cerita dari Genre Novel ke Genre 

Film” pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dikarenakan 

penelitian tidak menggunakan angka melainkan menggunakan kata-kata. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan 

dipergunakan untuk mencari informasi yang berguna untuk mencari informasi yang 

berbentuk tulisan.  

Penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu pengumpulan data dan analisis 

data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan empat cara, yaitu membaca, 

menonton, mencatat, dan mengolah data dengan mengklasifikasikan data-data. 

Kemudian, data dianalisis dengan menggunakan teori ekranisasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tokoh merupakan orang atau pelaku cerita dalam sebuah fiksi. Menurut Abrams 

(Nurgiyantoro, 1995:165) tokoh cerita merupakan orang-orang yang ditampilkan dalam 

suatu karya naratif, atau drama yang ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 

kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang 

dilakukan dalam tindakan menurut pembaca. Walaupun tokoh dalam cerita hanya 

ciptaan pengarang, dia harus hidup secara wajar. Bagaimana sewajarnya kehidupan 

manusia, kehidupan tokoh dalam cerita adalah kehidupan dalam dunia fiksi, maka dia 

haruslah bertindak sesuai dengan tuntutan cerita dengan perwatakan yang disandangnya. 

Tokoh cerita haruslah memiliki posisi sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanat, 

moral atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca (Nurgiyantoro, 

1995:167).  

Ekranisasi ialah pelayarputihan atau pemindahan/pengangkatan sebuah novel ke 

dalam sebuah film. Lebih singkatnya ekranisasi adalah proses perubahan, karena 

pemindahan novel ke layar putih mau tidak mau mengakibatkan timbulnya berbagai 

perubahan. Menurut Eneste (1991:60) pemindahan novel ke layar putih berarti 

terjadinya perubahan pada alat-alat yang dipakai. Mengubah dunia kata-kata menjadi 

dunia gambar-gambar yang bergerak berkelanjutan. 

Eneste (1991:60-67) mengatakan proses ekranisasi dapat berupa perubahan, 

penciutan, penambahan, dan perubahan bervariasi. Peneliti membatasi pembahasan 

proses ekranisasi pada perubahan, penciutan, penambahan, dan perubahan bervariasi 

tokoh dalam adaptasi film Raksasa dari Jogja dari bentuk novelnya. 

 

1. Perubahan  

 Ekranisasi merupakan pelayarputihan atau pemindahan sebuah novel ke dalam 

bentuk film. Pemindahan novel ke film tersebut menyebabkan terjadinya perubahan. 

Novel alat utamanya adalah kata-kata, segala sesuatu disampaikan melalui kata-kata, 

dalam film kata-kata diubah menjadi gambar-gambar yang bergerak berkelanjutan. 

Semua yang awalnya diungkapkan dengan kata-kata harus diterjemahkan ke dunia 

gambar dalam film. Dalam penggarapan film diperlukan kerja gotong royong yang 
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melibatkan beberapa kerja unit di dalamnya di antaranya sutradara, produser, penulis 

skenario, juru kamera, dan pemain. Novel adalah karya individual yang penggarapannya 

hanya bergantung pada pengarang secara individual. Begitu pula proses perubahan yang 

terjadi pada novel Raksasa dari Jogja dan film hasil adaptasinya. Novel Raksasa dari 

Jogja adalah suatu karya individual yang dihasilkan oleh pengarang yang bernama 

Dwitasari. Proses penggarapan novel sepenuhnya bergantung pada pribadi Dwitasari. 

Ide cerita yang didapat seluruhnya berdasarkan imajinasi atau pengalaman pribadi 

pengarang. Dalam novel seluruh penceritaan disampaikan pengarang melalui kata-kata. 

Panjangnya penceritaan dalam novel membuat pembaca membutuhkan waktu yang 

cukup lama, dapat lebih dari satu minggu untuk membaca dan memahaminya.  Proses 

penggarapan film berbeda dengan penggarapan novel. Ketika novel Raksasa dari Jogja 

diadaptasi menjadi bentuk film bukan lagi menjadi bentuk karya individual, melainkan 

menjadi karya gotong royong yang keberhasilannya bergantung pada keharmonisan unit 

kerja di dalamnya. Film Raksasa dari Jogja digarap oleh sutradara Monty Tiwa dan 

penulisan naskah ditulis oleh Ben Sihombing, tentunya melibatkan unit kerja lainnya 

seperti juru kamera, penata lampu, penata artistik, dan pemain. Keselarasan tersebut 

yang membuat film Raksasa dari Jogja mampu diadaptasi dengan baik dan mampu 

mewakili novelnya. Tidak semua bagian dalam novel dapat divisualisasikan dalam 

gambar, mengingat waktu putar film yang singkat dan biasanya hanya diputar kurang 

lebih sekitar 120 menit saja. Hal tersebut mengharuskan terjadinya proses penciutan, 

penambahan, maupun perubahan bervariasi. Tidak semua hal dalam novel perlu 

divisualisasikan dalam film. Ada beberapa bagian yang dirasa penceritaannya kurang 

penting untuk menunjang cerita dalam film sehingga mengalami penciutan, ada pula 

bagian cerita yang memerlukan  penambahan agar membuat cerita semakin menarik, 

dan ada pula bagian penceritaan yang sulit untuk divisualisasikan atau tidak 

memungkinkan sehingga harus mengalami perubahan bervariasi. Hal-hal tersebut sah 

saja terjadi dalam proses perubahan dari bentuk novel ke film asalkan tidak merubah 

substansi novel dan tidak terlalu menyimpang dari penceritaan aslinya. 

 

2. Penciutan 

Tidak semua hal yang dijumpai dalam novel akan dijumpai pula pada film, 

sebagian tidak akan dijumpai dalam film. Pembuat film sudah memilih terlebih dahulu 

informasi-informasi yang dianggap penting. Ekranisasi adalah yang dinikmati berjam-

jam atau berhari-hari harus diubah menjadi yang dinikmati atau ditonton selama kurang 

lebih sembilan puluh sampai seratus dua puluh menit. Oleh sebab itu mau tidak mau 

novel yang tebal harus mengalami pemotongan atau penciutan bila hendak difilmkan. 

Sejumlah tokoh dalam novel Raksasa dari Jogja mengalami penciutan ketika diadaptasi 

menjadi bentuk film. Berikut tokoh dalam novel yang mengalami penciutan. 

2.1 Penciutan Tokoh 

Dalam novel Raksasa dari Jogja terdapat tokoh Bian, mama, papa, Gabriel, 

Kevin, Bude Sumiyati, Vanessa, Letisha, Mama Vanesha, Joshua, Mbah Tedjo, dan 

asisten rumah tangga bude. Sejumlah tokoh penceritaanya dirasa kurang penting, atau 



RAKSASA DARI JOGJA: EKRANISASI TOKOH CERITA DARI GENRE NOVEL KE GENRE FILM 

71 

 

jika tidak diceritakan tidak akan mengganggu jalannya cerita. Hal tersebut membuat 

beberapa tokoh tidak diceritakan dalam film karena keberadaannya yang kurang penting 

untung menunjang penceritaan. Tokoh dalam novel yang tidak diceritakan dalam film 

adalah tokoh Mbah Tedjo dan pembantu rumah tangga Bude Sumiyati.   

Penciutan pada tokoh yang pertama adalah penciutan tokoh Mbah Tedjo. Lelaki 

tua tersebut ditemui Bian ketika sedang melakukan masa orientasi kampus di Gunung 

Merapi.  

 

  Bianca menoleh. “Mboten, Mbah.” Ia melanjutkan mengipas-ngipasi arang agar 

nasi yang ia tanak segera masak. “Mbah istirahat aja, aku tadi udah bikinin teh.”  

“Aku yo ora penak karo kowe. Kamu mesti enggak biasa, tho, mengerjakan 

pekerjaan seperti ini?” Mbah Tedjo memegang bahu Bianca dengan genggaman 

yang lemah. Tangannya terlalu renta. (Raksasa dari Jogja:126)  

 

Data di atas menunjukkan penceritaan ketika Bian sedang membantu kegiatan 

seharihari warga sekitar Merapi dalam rangka mengikuti serangkaian kegiatan orientasi 

kampus. Dalam kegiatan tersebut Bian bertemu dengan Mbah Tedjo yang begitu 

menginspirasi Bian dan membuka matanya untuk lebih bersyukur dengan apa yang 

dimiliki. Pertemuan Bian dengan Mbah Tedjo membuatnya bersyukur telah melakukan 

banyak hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya seperti membantu pekerjaan yang 

dilakukan Mbah Tedjo sehari-hari. Adegan tersebut mengalami pemotongan dalam film, 

karena latar Gunung Merapi sebagai tempat orientasi kampus juga dipotong maka tokoh 

Mbah Tedjo juga mengalami penciutan dalam film.  

Penciutan tokoh selanjutnya terjadi pada tokoh Si Mbok. Beliau adalah pembantu 

rumah tangga di rumah bude.    

 

 Helaan napas Bianca terdengar lega. Awal yang menyenangkan. Setelah itu, ia 

mencari-cari Si Mbok untuk menitipkan pesan pada Kevin.  “Mbok nanti kalau 

Kevin nanya kunci mobil dan mobilnya di mana, bilangin aja ke dia kalau aku 

pinjam mobilnya sebentar, ya, Mbok.” (Raksasa dari Jogja:175)  

  

Data di atas menunjukkan penceritaan ketika Bian akan pergi sebentar dengan 

meminjam mobil Kevin, Bian berpamitan kepada Si Mbok. Dia menitip pesan agar si 

Mbok mengatakan kepada Kevin bahwa Bian meminjam mobilnya sebentar. Si Mbok 

mengangguk setuju dengan perintah Bian. Tokoh si Mbok tidak ada penceritaannya 

dalam film. Tokoh tersebut mengalami penciutan karena perannya yang tidak terlalu 

penting untung menunjang penceritaan. 

 

3. Penambahan 

Pembuat film sering kali terpaksa menambahi bagian-bagian tertentu dalam film 

karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pembuat film biasanya terlebih dahulu 

menafsirkan novel yang hendak difilmkan kemudian mengadakan penambahan-

penambahan setelah menafsirkannya. Penambahan-penambahan yang dilakukan 
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tersebut karena dianggap penting dari sudut filmis, untuk membuat film menjadi lebih 

menarik. Berikut penambahan tokoh yang terjadi dalam adaptasi film Raksasa dari 

Jogja dari novelnya. 

 

3.1 Penambahan Tokoh 

Penambahan tokoh yang pertama adalah penambahan tokoh Rinta. Dalam film 

Rinta diceritakan sebagai pacar Kevin.   

 

 
Gambar 3.1 Adegan ketika Rinta di dalam mobil bersama Bian dan Kevin 

 

Gambar di atas adalah adegan ketika Kevin dan Rinta berada di dalam mobil 

bersama Bian untuk mengantar Bian ke kampus. Tokoh Rinta tidak ada dalam 

penceritaan pada novel. Dalam novel hanya diceritakan bahwa Kevin memiliki kekasih 

akan tetapi tidak dijelaskan siapa sebenarnya kekasih Kevin tersebut. Bian hanya 

sekedar mengetahui bahwa Kevin memiliki kekasih yang manja dan membuat Kevin 

sering mengingkari janji kepada Bian hanya untuk menuruti kemauan kekasihnya yang 

manja. Akan tetapi dalam novel kekasih Kevin hanya digambarkan melalui dialog Bian 

dan Kevin yang membicarakan tentang wanita tersebut. Penambahan tokoh Rinta 

membuat cerita tentang Kevin dan kekasihnya menjadi lebih hidup tidak hanya 

tergambar dari cerita antara Kevin dan Bian saja dan mengakibatkan terjadinya konflik 

di antara mereka.  Penambahan tokoh selanjutnya adalah penambahan tokoh mas 

Angkola. Dia adalah bos Gabriel di kantornya.    

 

 
Gambar 3.2 Adegan Mas Angkola di kantor 

 

Gambar di atas menunjukkan adegan yang menunjukkan adanya tokoh Mas 

Angkola. Dia adalah bos Gabriel di Bentara Indonesia. Tokoh Mas Angkola tersebut 
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tidak ada dalam penceritaan novel. Penambahan tokoh Mas Angkola mampu 

menghidupkan cerita. Adegan yang menceritakan Mas Angkola cukup banyak. Dia 

digambarkan sebagai sosok yang ramah, dan humoris. Cara bicaranya dan adegannya 

yang banyak menampilkan sisi humor membuat kehadiran tokoh Mas Angkola mampu 

menambah daya tarik dalam film. 

 

4. Perubahan Bervariasi 

Terjadinya variasi-variasi tertentu antara novel dan film mungkin terjadi. 

Variasi-variasi biasanya muncul karena media, alat berbeda antara novel dan film. 

Keterbatasan waktu putar film mengakibatkan tidak semua hal dan persoalan yang 

terdapat dalam novel dapat dipindahkan semua ke dalam film. Berikut proses perubahan 

bervariasi tokoh yang terjadi dalam adaptasi film Raksasa dari Jogja dari novelnya. 

4.1 Perubahan Bervariasi Tokoh 

Perubahan bervariasi pada tokoh dapat terjadi pada perilaku tokoh, hal yang 

dilakukan maupun hal yang dikenakan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Perubahan 

bervariasi pada tokoh dalam film terjadi karena beberapa hal terlalu sulit atau tidak 

memungkinkan untuk divisualisasikan dalam film, atau akan lebih menarik jika diubah 

sehingga harus mengalami perubahan bervariasi. Beberapa bagian pada tokoh dalam 

film yang mengalami perubahan bervariasi di antaranya deskripsi tokoh Gabriel yang 

teringat oleh Bian ketika pertama kali bertemu, reaksi tokoh Bian ketika menyikapi 

pertengkaran kedua orang tuanya, kegiatan mata kuliah Bian di kampus yang 

menunjukkan jurusan yang ditekuninya, dan profesi yang dijalani mama Vanessa. 

Dalam novel Raksasa dari Jogja tokoh Gabriel yang awal menarik perhatian 

Bian ketika pertama kali bertemu di shelter. Dalam ingatan Bian Gabriel adalah sosok 

tinggi besar yang menubruk dirinya di tengah kerumunan orang. 

 

Saat bus hanya berjarak beberapa meter dari shelter, ia langsung berdiri dari 

tempat duduknya dan mendekati pintu shelter. Saat pintu bus terbuka, banyak 

penumpang yang turun. Penumpang pertama yang menuruni bus sangat 

kerepotan membawa barang yang ia bawa, pria itu membawa dua gitar di 

tangannya. Tubuhnya tinggi besar. Melihat tinggi pria itu, ia jadi teringat pada 

rak buku di kamarnya dulu. Pakaian yang pria itu gunakan berwarna putih polos. 

Entah berlengan panjang atau berlengan pendek. Malam itu memang agak 

dingin, jaket berwarna biru tua melekat dengan kaos putihnya. (Raksasa dari 

Jogja: 77) 

 

Data di atas menunjukkan deskripsi tokoh Gabriel yang diingat oleh Bian, yang 

mencolok darinya tentu postur tubuhnya yang tidak seperti manusia normal lainnya. 

Akan tetapi Bian juga mengingat detail seorang Gabriel yang dilihatnya, membawa dua 

gitar berbaju warna putih dan menggunakan jaket berwarna biru tua. Perubahan 

bervariasi terjadi pada atribut yang dikenakan oleh tuku Gabriel dalam film.  
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Gambar 4.1 Adegan saat Bian pertama kali bertemu dengan Gabriel di halte 

  

Gambar di atas menunjukkan adegan ketika Bian bertemu dengan Gabriel di 

halte, pada  gambar di atas sosok Gabriel mengenakan baju berwarna abu-abu dan jaket 

berwarna  abu-abu pula tidak seperti pada novel yang digambarkan mengenakan baju 

berwarna putih dan jaket biru tua. Gabriel juga tidak terlihat membawa dua gitar pada 

adegan tersebut. Perubahan bervariasi tersebut terjadi karena tidak semua yang 

digambarkan dalam novel mampu divisualisasikan sama persis pada filmnya. Seperti 

cerita dalam novel yang menggambarkan Gabriel yang turun dari bus dan membawa 

dua gitar, adegan tersebut dirasa terlalu merepotkan jika divisualisasikan dan dengan 

dihilangkannya adegan tersebut tetap membuat jalan cerita menarik saat kemunculan 

tokoh Gabriel di halte. 

 Dalam novel Raksasa dari Jogja penceritaan ketika Bian berada di kamar dan 

mendengarkan pertengkaran mama dan papanya, digambarkan dengan Bian yang 

memilih untuk berusaha tidak mendengarkan pertengkaran tersebut. Meskipun pada 

akhirnya dia tidak tahan.  

  

  PRANG !!   

Kesunyian di kamar Bianca sontak pecah oleh suara yang memang tak asing 

baginya.  

Ia menghela napas.  

Dengan sigap, ia langsung meraih iPod. Gerad Way, vokalis My Chemical 

Romance bernyanyi dengan volume sangat keras. Dentuman drum dan petikan 

gitar listrik berlomba-lomba memenuhi telinga Bianca, buku segera ia raih. Ia 

sangat hafal bunyi itu. (Raksasa dari Jogja: 5)    

 

Data di atas menunjukkan keadaan tokoh Bian dalam novel ketika mendengar 

pertengkaran yang terjadi di antara kedua orang tuanya, hal yang sudah tidak asing lagi 

baginya. Ketika mendengar hal seperti itu Bian selalu berusaha untuk mengabaikan dan 

mengalihkan perhatiannya agar tidak mendengarkan pertengkaran tersebut, pada novel 

salah satunya dengan cara menggunakan iPod dan mendengarkan lagu dengan volume 

yang sangat keras agar tidak mendengar percakapan tersebut. Bian juga berusaha untuk 

membaca buku meskipun konsentrasinya sudah pecah dan dia sudah tidak ingin 

membaca lagi, tetapi Bian masih memilih tetap dalam selimut hangatnya dan kembali 

memperhatikan setiap kalimat yang tercetak di buku tersebut. Sedangkan pada film 
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ketika Bian berada di dalam kamarnya dan mendengar pertengkaran yang mulai terjadi 

di antara kedua orang tuanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Bian. 

 

 
Gambar 4.2 Adegan ketika Bian berada di dalam kamar dan mendengarkan pertengkaran kedua 

orang tuanya 

  

Gambar di atas menunjukkan adegan ketika Bian berada di kamarnya, pada 

adegan tersebut Bian mendengarkan pertengkaran kedua orang tuanya tanpa berusaha 

untuk mengalihkan perhatiannya dari hal tersebut dengan cara mendengarkan musik 

atau membaca buku. Bian memilih untuk berdiam diri dan mendengarkan pertengkaran 

mama dan papa.  

Dalam novel setelah penceritaan papa yang menganiaya mama, Bian datang 

untuk menolong mama. Setelah mama mendapatkan kekerasan lagi Bian bertanya 

mengapa mama tidak memilih untuk meninggalkan papa.  

  

Bianca melepaskan peluk yang erat tadi, ia menatap mama dengan tatapan penuh 

kasih sayang. Pipi lebam mama dirabanya perlahan, “Aku selalu jadi pahlawan 

kesiangan, Ma. Aku selalu datang saat mama sudah dipukul habishabisan”   

“Kenapa mama enggak mau ninggalin papa?”   

“Tidak segampang itu, Nak.” (Raksasa dari Jogja: 10)  

  

Data di atas menunjukkan percakapan yang terjadi di antara Bian dan mama 

ketika papa meninggalkan mama setelah menganiayanya. Bian bertanya mengapa mama 

tidak meninggalkan papa saja. Dia merasa mama tidak membutuhkan orang yang 

bisanya hanya menyakitinya saja, menurut Bian mama akan mendapatkan kebahagiaan 

lebih setelah berpisah dengan orang seperti papa. Akan tetapi pertanyaan tersebut tidak 

di jawab sama sekali oleh mama dan wanita itu hanya tersenyum getir pada Bian. 

Dalam film adegan tersebut mengalami sedikit perubahan. 
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Gambar 4.3 Adegan ketika Bian menghampiri mama setelah mendapatkan penganiayaan dari 

papa. 

  

Adegan pada gambar di atas ketika Bian meminta mamanya untuk 

meninggalkan papa. Bian tidak tahan kepada perlakuan papa yang selalu menyakiti 

mama. Tidak hanya fisik hal tersebut tentunya begitu menyakiti batin mama. Hal 

tersebut membuat Bian mengatakan lebih baik mama meninggalkan papa, jika mama 

tidak melakukan hal tersebut Bian mengancam dia yang akan pergi dari rumah untuk 

meninggalkan semua. Perubahan tersebut dilakukan untuk mempertegas karakter Bian 

yang tidak ingin ditindas terus menerus oleh tindakan yang menyakitinya. Dalam novel 

tanggapan Bian ketika melihat perlakuan buruk yang terjadi kepada mamanya terkesan 

seperti hanya menyerah pada keadaan. Sehingga dengan adanya perubahan tersebut 

menampakkan kekuatan yang dimiliki pada tokoh Bian. 

Perubahan selanjutnya terjadi pada tokoh Bian. Jurusan yang diambil berbeda 

antara novel dan filmnya.  

  

Dosen memang sangat bersemangat menjelaskan detail-detail sastra Indonesia. 

Tapi, Bianca tak begitu berselera untuk mendengar penjelasan dosen tersebut. 

Bianca menguap terus menerus, padahal tadi malam ia tidak tidur terlalu larut. Ia 

memang tidak mengantuk, hanya bosan tingkat akut. (Raksasa dari Jogja:140-

141) 

 

Data di atas menunjukkan keberadaan Bian di kelas ketika mengikuti mata 

kuliah, pada data dijelaskan dosen sedang menjelaskan materi tentang sastra Indonesia. 

Hal tersebut menunjukkan Bian kuliah di jurusan sastra Indoensia. Akan tetapi pada 

film mengalami perubahan.  
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Gambar 4.4 Adegan ketika Bian sedang mengukir patung 

  

Gambar di atas menunjukkan adegan ketika Bian sedang mengukir patung. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa tokoh Bian kuliah di jurusan seni rupa bukan jurusan 

sastra Indonesia. Hal tersebut mengalami perubahan karena agar adegan yang 

menunjukkan keberadaan Bian di ruang kelas dan menunjukkan jurusan yang dipilih 

oleh Bian menjadi lebih menarik jika divisualisasikan. Jika pada novel adegan Bian di 

kelas dan mendengarkan dosen menjelaskan tentang detail-detail sastra Indonesia 

divisualisasikan kurang menarik karena adegannya hanya duduk, dan mendengarkan 

saja. Tetapi ketika penceritaan diubah Bian kuliah di jurusan seni rupa, adegan yang 

memvisualisasikan lebih menarik dengan adegan Bian sedang mengukir patung, tanpa 

perlu dialog untuk menjelaskan penonton dapat membaca bahwa Bian kuliah di jurusan 

seni rupa.   

Perubahan bervariasi tokoh selanjutnya terjadi pada tokoh mama Vanessa. 

Pofesi yang dijalani mama Vanessa berbeda antara novel dan filmnya.  

  

Vanessa menatapnya dengan tatapan setuju. “papaku membuka toko beras, 

untungnya di seluruh Jogja beliau sudah memiliki banyak cabang. Kalau 

mamaku enggak tertarik jualan, dia terpelajar, kerjanga psikolog. Papa dan 

mamaku sikapnya berbanding terbalik, tapi jarang bertengkar,” jelas Vanessa 

sambil tersenyum bangga. “Kalau keluargamu bagaimana, Bian?” (Raksasa dari 

Jogja: 136).  

  

Data di atas adalah percakapan antara Vanessa dan Bian yang membicarakan 

tentang keluarga mereka masing-masing. Dari data di atas terlihat bahwa mama Vanessa 

berprofesi sebagai seorang psikolog, oleh karena itu mama gemar menonton 

beritaberita, salah satunya berita tentang KDRT. Hal tersebut mengingatkan Bian 

dengan mamanya yang menjadi korban KDRT. Kepedulian mama Vanessa dengan 

kasus KDRT membuat Bian dapat menceritakan masalah keluarganya dan mampu 

bertukar pendapat dengan mama Vanessa yang seorang psikolog.  
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Gambar 4.5 Adegan Bian membaca kasus yang pernah ditangani Mama Vanessa 

  

Adegan pada gambar di atas adalah ketika Bian menginap di rumah Vanessa. 

Dia ingin ke dapur untuk mengambil minum. Dia melewati dinding yang terpajang 

berita tentang kasus-kasus KDRT. Ketika Bian sedang membaca berita-berita tersebut, 

mama Vanessa tiba-tiba datang menghampiri Bian. Wanita tersebut mengatakan bahwa 

berita-berita tersebut adalah kasus-kasus yang pernah ditangani oleh mama Vanessa. 

Dialog tersebut menunjukkan bahwa Mama Vanessa berprofesi sebagai pengacara. 

Perubahan tersebut menambah kemenarikan pada cerita. Profesi mama Vanessa sebagai 

pengacara yang membuat Bian mengingat mamanya sekaligus dapat membantu kasus 

yang dialami oleh Bian dan mamanya. Jika dalam novel bahwa mama Vanessa adalah 

seorang psikolog dan Bian hanya dapat kosnultasi mengenai kasus yang dialaminya. 

Akan tetapi perubahan yang terjadi pada film ketika mama Vanessa berprofesi sebagai 

pengacara, Bian tidak hanya berkonsultasi saja, akan tetapi wanita tersebut dapat 

membantu menyelesaikan kasus yang terjadi kepada mama Bian. 
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Abstrak 

Dinamika zaman, dari era modern hingga era disrupsi, berimplikasi pada berbagai tatanan 

sosial, termasuk dalam konteks sastra. Artikel ini bertujuan menafsirkan aspek lokalitas 

yang termuat dalam novel-novel Using dalam kaitannya dengan perkembangan dinamika 

zaman. Metode penelitian menggunakan metode dialektik dalam konteks sosiologi sastra. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa aspek lokalitas dalam novel-novel Using relatif relevan 

ditafsirkan dalam perkembangan zaman. Lokalitas Using yang ditawarkan para pengarang 

mampu berdialektika dengan dinamika zaman hingga saat ini. Dalam novel Agul-agul 

Belambangan, pengarang menekankan betapa kelas sosial rendah selalu menjadi objek 

hegemonik bagi kelas sosial dominan sehingga menjadi perantara nilai. Lingkungan 

kerajaan mengangkat kelas sosial rendah sebagai ksatria dengan gelar patriot sebagai upaya 

mempertahankan pengaruh. Dalam novel Nawi BKL Inah, pengarang mengkonstruksi 

bahwa romantisme kultural menjadi basis dalam membangun peradaban. Nilai-nilai 

lokalitas dengan beragam khazanah kultural menjadi bangunan sosial yang harus dibela dan 

diperjuangkan eksistensinya. Dalam novel Kerudung Santet Gandrung, intensi pengarang 

berpihak pada seni tradisi dan kaum abangan, yang berhadapan dengan kaum santri dan 

modern. Konstruksi pengarang berbeda dari persepsi mainstrean, dengan mengunggulkan 

penari gandrung dan pencipta lagu lokal yang berhadapan dengan kaum santri. 

 

Kata kunci: sastra Using, lokalitas, kultural, perkembangan zaman 

 

PENDAHULUAN 

Dalam perkembangan fenomena kesusastraan, banyak karya lokal yang menarik 

untuk dikaji sebagai upaya untuk mengetahui kondisi sosiologis  yang tercermin dalam 

karya sastra. Karya-karya pengarang Banyuwangi belakangan ini juga menarik untuk 

dikaji di antaranya karena adanya apresiasi dari pihak luar yang mencerminkan bahwa 

karya pengarang Banyuwangi mampu memantik pertanyaan dan perbincangan. Hal 

tersebut tercermin dari salah satu penghargaan terhadap novel karya Moch. Syaiful, 

yakni Agul-agul Belabangan, oleh lembaga Rancage pada tahun 2017. Dengan apreasi 

berupa Hadiah Sastra Rancage tersebut mengindikasikan adanya hal-hal yang menarik 

dari novel karya pengarang Banyuwangi. 

mailto:herusp.saputra.fib@unej.ac.id
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Beberapa kajian telah mengulas novel Agul-agul Belambangan, di antaranya 

dilakukan oleh Yuni (2018), yang mengaitkan nilai-nilai patriotisme yang tercermin 

dalam novel dengan pendidikan karakter di tingkat SMA. Sementara itu, Mustamar dan 

Asrumi (2018) lebih menekankan nilai-nilai lokalitas yang termuat dalam novel 

tersebut. Meskipun demikian, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbincangan 

utama dalam narasi novel, yakni tentang patriotisme. Patriotisme yang berakar dari 

nilai-nilai kutlural Kerajaan Blambangan menjadi poin penting dalam novel ini. 

Karya lain yang menarik adalah novel Nawi BKL Inah atau Nawi Love Inah 

karya Antariksawan Jusuf dan Hani Z. Noor, yang berkisah tentang romantisme dalam 

relasinya dengan budaya lokal Using. Novel ini berkisah tentang tradisi colongan 

(melarikan calon istri) yang dikaitkan dengan penanaman spirit untuk mencintai dan 

melestarikan tradisi lokal Using. Kajian Affandi (2013) terhadap novel dwibahasa 

(Using-Indonesia) ini menekankan paparan aspek humaniora yang termuat dalam novel 

tersebut. Selain itu juga dikaitkan dengan kajian struktural, sehingga dapat dipahami 

aspek latar tempat, seperti Watu Dodol, Pantai Bom, Ketapang, Kali Bendo, atau latar 

alat seperti angklung, gamelan, alat musik patrol, dan permainan-permainan tradisional, 

yang menjadi bagian penting dari Banyuwangi. Latar sistem kehidupan masyarakat 

Using dinarasikan dalam tradisi colongan atau mlayoaken, sedangkan konteks latar 

lingkungan kehidupan masyarakat Banyuwangi digambarkan seputar persoalan ngelmu 

pengasihan.  

Novel Kerudung Santet Gandrung, salah satu novel unggulan pengarang senior 

Banyuwangi, Hasnan Singodimayan, selain novel-novel lain (di antaranya Suluk 

Mu’tazilah dan Niti Negari Bala Abangan) juga menarik lantaran mengungkap lokalitas 

Using yang khas, yakni persoalan penari gandrung dan ngelmu pengasihan (santet). 

Novel tersebut berkisah tentang tarik-menarik antara tradisi lokal Using, yang bersifat 

abangan, dan religi pesantren. Sungkowati (2007) menilai novel Kerudung Santet 

Gandrung sebagai simbol perlawanan terhadap kaum santri di Banyuwangi. Sementara 

itu, Ciptani (2016) menyebutnya sebagai wuujud budaya dan nilai pendidikan, 

khususnya tanggung jawab atas budaya lokal, yang selanjutnya dikaitkan dengan 

relevansinya untuk pembelajaran sastra di SMA. Sementara itu, Marsoel, dkk. (2004), 

lebih memaknai dalam konteks feminisme. Menurutnya, novel yang diterbitkan ulang 

dari formata cerita bersambung tersebut menjadi representasi dari perempuan seni 

tradisi di wilayah ujung Timur Pulau Jawa. Disebutkannya bahwa tafsir atas teks suci 

terhadap gandrung menjadi subjektif dan mereduksi estetika seni pertunjukan. 

Gandrung diidentikkan dengan komunitas abangan dan dikategorikan sebagai kesenian 

yang harus dihindarkan bahkan gandrung dijauhkan dari mandala pesantren. Ditegaskan 

pula oleh Marsoel, dkk. (2004), bahwa tarik-menarik antara konstruksi kabar langit dan 

realitas menjadi ajang kontestasi yang sebenarnya. Sementara itu tafsir teks suci 

terhadap gandrung sebagai teks sosial menjadi semakin memperkuat stigma sosial. 

Tiga novel, yakni Agul-agul Belambangan, Nawi BKL Inah, dan Kerudung 

Santet Gandrung, merupakan potret narasi lokalitas yang memuat perbincangan atas 

tarik-menarik nilai-nilai. Ketiganya mengungkap narasi lokalitas yang dikonstruksi oleh 
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pengarang masing-masing untuk menyampaikan ideologi kulturalnya, yang dapat 

dimaknai sebagai upaya untuk memberi ruang sosial bagi tradisi untuk tetap hidup dan 

berkembang. Ketiganya menjadi lebih menarik manakala dipahami dengan perspektif 

sosiologis atau menggunakan pendekatan sosiologi sastra.  

Sebagaimana ilmu bantu lain terkait sastra, sosiologi sastra dapat dikatakan 

sebagai salah satu paradigma dalam ranah keilmuan sastra, dengan asumsi dasar bahwa 

karya sastra tidak dapat dilepaskan implikasinya dari aspek kemasyarakatan (sosiologis-

kultural) (Ratna, 2003). Asumsi dasar tersebut bertolak dari fenomena bahwa pengarang 

(subjek individual) merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat (subjek kolektif), 

sehingga pengalaman dan perjalanan hidup pengrang di dalam masyarakat menjadi 

bagian penting yang—sengaja atau tidak sengaja—memberi “warna” dalam karya sastra 

yang dihasilkannya. Fenomena semacam ini kemudian memunculkan pendekatan yang 

mementingkan hubungan karya sastra dengan masyarakat yang menjadi konteks 

inspiratif, yakni pendekatan mimetik (Abrams, 1971; 1981). Pendekatan ini memandang 

bahwa sastra merupakan mimesis dari realitas sosial. 

 

METODE  

Kajian ini menggunakan metode dialektik, dengan menekankan relasi 

keseluruhan dan bagian, serta relasi pemahaman dan penjelasan. Artinya, setiap fakta 

atau ide perseorangan menjadi bermakna apabila dipahami dalam konteks keseluruhan. 

Sebaliknya, keseluruhan dapat ditelusuri melalui bagian-bagiannya. Sementara itu, 

pemahaman berupaya mendeskripsikan struktur objek, sedangkan penjelasan 

merupakan langkah untuk menggabungkannya dalam struktur yang lebih luas (Junus, 

1986; Faruk, 2012). Metode dialektik diimplementasikan dengan memahami kesatuan 

struktur naratif dalam karya-karya sastra yang menjadi fokus kajian, kemudian 

dikaitkan dengan konteks sosial budaya pengarang dan dilengkapi dengan konteks latar 

belakang dan sejarah sosial yang turut mengkondisikan karya-karya yang dikaji. 

Objek material penelitian ini berupa tiga novel, yakni  Kerudung Santet 

Gandrung (Hasnan Singodimayan), Nawi BKL Inah (Antariksawan Jusuf dan Hani Z. 

Noor), dan Agul-agul Belambangan (Moch. Syaiful). Ketiganya terkait erat dengan 

gambaran sosiologis dan kultural masyarakat Using atau Banyuwangi. Ketiganya 

merupakan novel-novel penting dan unggulan dari masing-masing pengarang, sehingga 

dengan dipilihnya novel tersebut diharapkan mampu memberi gambaran sosiologis dan 

kultural intensi pengarang dan karya atas budaya Using atau Banyuwangi. 

Langkah kerja yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan 

mencermati wacana-wacana sosiologis yang terdapat dalam karya sastra ciptaan Hasnan 

Singodimayan, Antariksawan Jusuf-Hani Z. Noor, dan Moch. Syaiful, kemudian 

dikaitkan dengan konteks sosiologis-kultural pengarang. Analisis dilakukan dengan 

menafsirkan muataan sosiologis karya yang direpresentasikan pada tokoh utama atau 

tokoh-tokoh penting dalam karya, dikaitkan dengan realitas sosial yang menjadi konteks 

karya, dan dimaknai relasi-relasinya dengan intensi pengarang. Analisis dan pemaknaan 
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tersebut memformulasikan kajian dengan menekankan makna sosiologi pengarang dan 

karya dalam kaitannya dengan pandangan dunia dan ideologi pengarang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Novel Agul-agul Belambangan 

Novel Agul-agul Belambangan merupakan novel dwibahasa (bahasa Using dan 

Indonesia) yang ditulis oleh Laros (Lare Osing), yakni Moch. Syaiful, bukan saja 

sebagai wujud ekspresi kultural, melainkan juga politik moral dalam mengukuhkan 

identitas lokal, yakni Using/Blambangan/Banyuwangi. Dengan intensi yang menarik 

dan hegemonik tersebut, novel tersebut kemudian menyabet hadiah bergengsi, yakni 

Hadiah Sastra Rancage 2017. Hal tersebut menjadi bagian penting dari apresiasi atas 

ekspresi lokal sekaligus penghargaan bagi orang-orang atau komunitas yang berjasa 

dalam pengembangan bahasa dan sastra daerah, sekaligus menjadi penguat identitas 

lokal. Penghargaan tersebut menjadi legitimasi bagi Banyuwangi/Blambangan/Using 

sebagai bagian penting dari Nusantara, sekaligus memiliki nilai tawar yang tinggi 

terhadap budaya lokal yang mainstream seperti Jawa dan Sunda. Banyuwangi/Using 

yang selama ini mengalami jalan terjal dalam memposisikan dirinya di hadapan 

lokalitas-lokalitas lain, baik dari sisi barat seperti Jawa dan Sunda, maupun dari sisi 

timur, seperti Bali, mendapat apresiasi yang berdampak positif bagi perkembangan dan 

pengembangan lokalitas di ujung timur Pulau Jawa tersebut. Hal ini tidak terlepas dari 

apresiasi Ajip Rosidi (Jusuf, 2017) dalam memberi penilaian bahwa ekspresi kultural 

dalam wujud narasi-narasi lokalitas yang dilakukan oleh M. Syaiful dalam novel 

“historis” dengan konteks latar belakang sejarah Blambangan melawan Belanda mampu 

menjadi spirit bagi masyarakat lokal Using dan generasi penerusnya. Hal serupa juga 

terjadi dan berlaku bagi lokalitas-lokalitas lain, yakni potensi untuk melakukan 

resistensi terhadap penjajah. Hal ini penting untuk ditekankan guna menghasilkan sikap-

sikap kritis sekaligus membangun nasionalisme yang tangguh dari masing-masing 

lokalitas. 

Sebagaimana diketahui, tokoh Pungkas membangun sikap resistensi dengan 

memperkuat spirit nasionalisme dengan konteks latar belakang Kerajaan Belambangan. 

Konteks historis menjadi penting karena menjadi pondasi dalam melangkah ke depan 

guna membangun masyarakat yang kuat dan tangguh dalam mengangkat identitas 

kultural. Konsep nasionelisme bertolak dari Agung Wilis, yang kemudian diawariskan 

kepada Mas Rempeg lantaran kekaguman tokoh Pungkas pada sosok Agung Wilis 

sebagai atokoh lokal Bambangan. Pungkas sebagai tokoh utama membawa pesan itu 

hingga ke komunitasnya sebagai rakyat jelata. Spirit nasionalisme menjadi kohesi sosial 

dalam menyatukan tujuan besar kemerdekaan, sehingga dapat terbebas dari penindasan 

kekuasaan Belanda. Perspektif lokal menilai bahwa Belanda menjadi pengganggu 

kedamaian dan keharmonisan Blambangan. Meskipun demikian, ada saja oposisi  biner 

perspektif yang muncul, sehingga memunculkan dua idiom kontradiktif yang dinilai 

sebagai kebenaran oleh perspektif masing-masing. Dua idiom tersebut adalah pejuang 

dan pengkhianat. Bagi perspekif Blambangan, upaya tokoh Pungkas yang mengikuti 



SASTRA USING: TAFSIR LOKALITAS DALAM KONTEKS PERKEMBANGAN ZAMAN 

83 

 

spirit Agung Wilis dalam melakukan resistensi terhadap penjajah menjadi wujud 

kepahlawanan dirinya. Sebaliknya, pihak-pihak yang secara diam-diam ikut andil dalam 

perjuangan penjajah, memunculkan idiom pengkhiat bagi Blambangan. Sebaliknya juga 

demikian, dengan perspektif penjajah atau Belanda, maka idiom-idiom oposisi biner 

tersebut akan bertukar dan berkebalikan. 

Dalam konteks perkembangan zaman kekinian, novel Agul-agul Belambangan 

menjadi representasi pinggiran (periferi) dalam melakukan resistensi terhadap pusat. 

Artinya, kekuatan-kekuatan lokal atau wilayah pinggiran melakukan gerak perlawanan 

sosial terhadap hegemoni pusat, dengan bersumber dari narasi-narasi “historis” yang 

mereka miliki dan alami. Ekspresi pengarang dalam menarasikan perlawanan sosial dan 

kultural menjadi potret alamiah bahwa pihak-pihak subordinat pada saatnya akan 

berjuang untuk memenuhi hak dan kepentingannya sehingga mampu membangun 

tatanan kehidupan sosial yang lebih sepadan. Meskipun demikian, pembahasan pada sisi 

sosial dan politik kerajaan berimplikasi pada penyederhanaan tentang cinta sebagai 

sesuatu yang terpinggirkan. Sebenarnya persoalan cinta menjadi persoalan umum dan 

alamiah, tetapi dalam konteks ini menjadi perbincangan yang dipinggirkan, dianggap 

kurang penting, dan terabaikan. Ketika tokoh Pungkas melakukan gerakan perlawanan 

kepada kompeni, mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan khusus, yang 

kemudian dilakukan oleh Kemuning, menunjukkan sebagai persoalan yang manusiawi 

dan alami. Meskipun demikian, hal ini menjadi pemicu bagi Pungkas untuk melihat 

konflik antara Blambangan dan Belanda, sebagai fenomena yang tidak sekedar 

menyangkut persoalan dua kekuatan besar yang memperebutkan wilayah, melainkan 

juga terselip momentum-momentum kecil kemanusiaan dan percintaan.  

Dalam novel Agul-agul Belambangan, pengarang menekankan betapa kelas sosial 

rendah selalu menjadi objek hegemonik bagi kelas sosial dominan sehingga menjadi 

perantara nilai. Lingkungan kerajaan mengangkat kelas sosial rendah sebagai ksatria 

dengan gelar patriot sebagai upaya mempertahankan pengaruh. Suara kerajaan 

Belambangan tetap dominan dan kepentingannya menjadi kepentingan yang bersifat 

nasional. Suara-suara nasionalisme kuat digaungkan oleh kelompok sosial akademis 

untuk menangkal konsep pembelotan terhadap negara. Blambangan mengibaratkan 

negara yang harus dibela oleh seluruh kelas sosial. Pembedanya adalah kepada siapa 

nasionalisme itu diarahkan oleh pengarang. Pandangan seperti ini menjadikan 

pandangan bahwa untuk dapat didengar suaranya maka harus menjadi bagian kelas atas, 

salah satunya menjadi ksatria. 

 

Novel Nawi BKL Inah 

Novel dwibahasa Nawi BKL Inah atau Nawi Love Inah karya Antariksawan 

Jusuf dan Hani Z. Noor, mengungkap romantisme dalam mendukung tradisi dan budaya 

lokal Using. Novel ini tidak sekedar berkisah tentang cinta anak muda, melainkan lebih 

kental frame budaya lokalnya, bukan hanya dengan narasi verbal, melainkan juga 

dengan ilustrasi-ilustrasi (gambar-gambar) seperti angklung, gamelan, alat musik patrol, 

dan permainan-permainan tradisional, yang menyimbolkan benda-benda kultural. Novel 
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ini menjadi semacam folklor, yang berisi folklor lisan, sebagian lisan, dan bukan lisan. 

Mencermati novel ini seakan kita disuguhi “pelajaran budaya” yang dinarasikan oleh 

Laros (Lare Osing), untuk dieja dan dicerna, kemudian direfleksikan dalam konteks 

keseharian masyarakat Using, Banyuwangi. 

Judul novel yang menggunakan nama tokoh, Nawi dan Inah, telah menunjukkan 

bahwa keduanya yang dominan dalam isi cerita, sedangkan BKL adalah singkatan dari 

kata dalam bahasa Using, bakalan (calon, pacar). Dikisahkan bahwa kedua insan ini 

dimabuk asmara, meskipun dalam perjalanannya tidak disetujui oleh orang tua mereka. 

Bahkan hingga Nawi melanglang buana ke negeri kincir angin, Belanda, kisah asmara 

itu terus membara. Bertolak dari singkatan BKL inilah, dapat ditafsirkan bahwa 

pengarang memiliki intensi atas budaya lokal untuk bersaing, bernegosiasi, atau bahkan 

melakukan resistensi terhadap budaya lain, termasuk budaya global. Singkatan BKL 

bermuara pada tradisi colongan atau mlayoaken (melarikan calon istri) yang dikaitkan 

dengan penanaman spirit untuk mencintai dan melestarikan tradisi lokal Using. Dalam 

konteks historis, selain mlayoaken, juga terdapat tradisi gredhoan dan bathokan. 

Keduanya merupakan mekanisme kultural Using untuk mendapatkan jodoh, yang 

pertama dengan sarana peringatan Maulud Nabi, sedangkan yang kedua dengan sarana 

warung, sehingga sering disebut warung bathokan (Saputra, 2007:333—338).  

Tradisi colongan atau mlayoaken bukanlah sekedar mencuri atau melarikan 

seorang perempuan (calon istri), tanpa aturan yang jelas. Bukan begitu. Colongan atau 

mlayoaken, dalam konteks budaya Using, dapat dikatakan sebagai bagian dari adat. 

Tradisi tersebut hanya dilakukan oleh pemuda-pemudi yang didasari oleh rasa cinta, 

bukan yang lain. Aktivitas melarikan si perempuan juga telah melalui perencanaan oleh 

keduanya. Setelah si perempuan dilarikan oleh si laki-laki, selanjutnya pihak laki-laki 

mengirim utusan (colok, jeruman) kepada keluarga si perempuan untuk memberi 

informasi dan bernegosiasi, bahwa telah terjadi mlayoaken, sehingga perlu segera 

dibahas tentang pernikahan (Saputra, 2007:339—342).  

Tradisi Mlayoaken menjadi bagian penting dari novel romantisme ini. Intensi 

pengarang dapat ditafsirkan sebagai konstruksi untuk memperjuangkan nilai-nilai 

romantis yang alamiah. Jika dicermati dari usia pengarang, dapat diperkirakan bahwa 

yang bersangkutan hidup dalam lingkungan dan masa-masa yang masih marak tradisi 

tersebut. Pengalaman sosial tersebut terinternalisasi dalam dirinya sehingga 

terekspresikan dalam narasi sastra. Ideologis kultural pengarang mengkonstruksi adanya 

ruang yang mampu untuk merespons perkembangan zaman, termasuk bernegosiasi 

dengan modernitas. Dalam realitas sosial, hingga saat ini (2020), berdasarkan 

pengamatan peneliti di lapangan (Banyuwangi), tradisi mlayoaken masih eksis, 

meskipun intensitasnya relatif kecil. Hal ini merefleksikan bahwa sebenarnya terdapat 

nilai-nilai konstruktif yang menyertai tradisi mlayoaken, dengan kelengkapan 

mekanisme kulturalnya. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa lokalitas Using dalam novel 

Nawi BKL Inah mampu melakukan tarik-menarik dan bernegosiasi dengan modernitas 

atau bahkan globalitas. 
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Novel Kerudung Santet Gandrung 

Novel Kerudung Santet Gandrung, sebagaimana novel-novel Hasnan 

Singodimayan lainnya, cenderung mengkonstruksi lokalitas sebagai bagian penting 

yang harus diperjuangkan eksistensinya. Melalui tokoh Merlin, yakni seorang penari 

gandrung, yang merepresentasikan lokalitas dengan tradisi dan religi abangan, 

berhadapan dengan tokoh modern yang merepresentasikan kaum santri. Intensi Hasnan 

mengkonstruksi bahwa kelompok sosial, komunitas, asesori sosial, dan seperangkat 

faktor eksternal seseorang bukan menjadi penentu baik-buruknya seseorang. Dalam hal 

ini, Hasnan ingin menunjukkan betapa orang yang dikategorikan sebagai santri, dengan 

asesoris kerudung yang indah dan menarik, bukan menjadi cerminan isi hati seseorang. 

Hasnan sebagai seorang budayawan Banyuwangi/Using, dalam novel ini ingin 

menunjukkan bahwa persepsi publik atas fenomena sosial kadang tidak tepat. Hal ini 

ditunjukkan oleh Hasnan bahwa kaum santri yang notabene menganggap musyrik orang 

yang menggunakan santet, ternyata justru memanfaatkannya manakala terdesak oleh 

keadaan. Hal ini bukan mewakili semua kaun santri, tetapi fenomena tersebut ada dan 

tidak dapat dipungkiri. Konteks inilah yang ingin disuarakan oleh Hasnan melalui 

Merlin. Sebagaimana ditegaskan Sungkowati (2007:173) bahwa melalui Nazirah dan 

Merlin, Kerudung Santet Gandrung menyodorkan satu pemikiran bahwa moralitas tidak 

bisa dan tidak dapat diukur dari pakaian. Dalam konteks ini, kaum santri dikatakan 

terjebak dalam cara pandang yang formalistik, bukan esensialistik. Pakaian para penari 

gandrung yang ketat dan terbuka diidentikkan degan longgarnya moralitas mereka, 

sementara para santri yang berbusana kerudung tertutup dianggap suci. Narasi dalam 

novel ini menohok pandangan formalistik tersebut secara keras. 

Konstruksi yang dibangun oleh Hasnan tampak dari pertentangan antara 

kejahatan/kemunafikan santri Nazirah dengan konstruksi mulia atas penari gandrung. 

Konstruksi Hasnan ini tidak sebagaimana konstruksi umum yang menjadi pengetahuan 

publik. Narasi yang dibangun Hasnan jelas berpihak kepada perempuan seni tradisi, 

yakni penari gandrung, dan masyarakat pendukungnya. Penekanan Hasnan sampai pada 

penyejajarana fisik dengan puteri Sayu Sekardalu dan Sunan Giri, yang notabene tokoh-

tokoh agung dan bermoral mulia. Kesalehan sosial dan kesadaran moral untuk berbuat 

baik dan senantiasa memaafkan orang lain yang seharusnya dilakukan Nazirah, justru 

menjadi milik Merlin. Merlin yang dalam fenomena umum menjadi pihak yang sering 

dipinggirkan karena dianggap tidak bermoral karena menjadi penari gandrung, justru 

dibela oleh Hasnan dengan memposisikannya sebagai makhluk mulia. 

Di sisi lain, tokoh Iqbal juga menjadi intensi dari suara pengarang. Sebagaimana 

diketahui, Iqbal adalah seorang santri, pencipta lagu, dan pengusaha tambak yang 

sukses. Sebagai santri, harusnya Iqbal mewakili kaum santri lain dalam konteks perilaku 

sosial sehingga dirinya perlu menjauhi aktivitas atau profesi yang dekat dengan dunia 

kemaksiatan, di antaranya dunia musik, dunia tradisi, dunia abangan. Namun, Iqbal 

memiliki prinsip yang berbeda dari kaum santri pada umumnya, hal ini menjadi intensi 

pengarang untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa justifikasi tidak cukup hanya 

melihat dari aksesoris luarnya. Meskipun santri, dirinya tetap menggeluti dunia musik 
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sebagai pencipta lagu. Dalam konteks ini paralel dengan tokoh Merlin, bahwa 

menggeluti seni tradisi bukan berarti menjadi pihak yang tidak dapat berbuat baik. 

Asesoris sosial berupa profesi, pekerjaan, hobi, komunitas dan semacamnya, bukan 

menjadi basis untuk menjustifikasi seseorang sebagai tidak baik, musyrik, dan 

semacamnya. Konteks semacam ini langsung dihadap-hadapkan oleh pengarang dengan  

kedirian tokoh Nazirah, yang notabene santri mantan istri Iqbal, tetapi kemudian 

diketahui pernah mengirim santet kepada Merlin, namun justru kembali dan mengenai 

dirinya sendiri. Konstruksi pengarang sebagai tafsir sosial atas fenomena kultural syah 

adanya. Dalam konteks ini, Hasnan cukup kuat dalam memihak kelompok sosial yang 

seringkali menjadi pihak periferi. Keberpihakan pengarang tidak dapat dilepaskan dari 

sejarah panjang aktivitas kulturalnya di Banyuwangi. Sebagai budayawan dan penyair 

senior di tingkat lokal, Hasnan memiliki ketajaman konstruksi yang berbeda dari 

budayawan lain. Keberpihakannya untuk nguri-uri tradisi bukan hanya dilakukan dalam 

gerakan sosial dalam aksi-aksi budaya, melainkan juga melalui karya-karya imajinatif 

yang mampu mengisi ruang-ruang kutural sebagai bagian integral dari angan-angan 

kolektif masyarakat lokal. Intensi pengarang dipertegas dengan narasi positif atas 

pernikahan Iqbal dengan Merlin, hingga mampu menunaikan ibadah haji.  

 Dalam konteks perkembangan zaman, narasi dan konstruksi Hasnan tetap 

relevan untuk diperbincangkan dan ditafsirkan. Intensi pengarang ingin menyuarakan 

bahwa dalam konteks modern atau perkembangan zaman yang senantiasa dilekati 

dengan asesori sosial, persepsi publik tidak selalu berada pada posisi yang mapan. 

Hegemoni atas kebaikan dan moralitas bukan berada pada suara mayoritas, melainkan 

pada esensi dan hakiki terdalam dari masing-masing pribadi. Asesori sosial 

kemungkinan dimiliki seseorang lantaran karena memang akibat keterpaksaan kondisi 

sosial, tetapi hakiki dari kehidupan seseorang berada pada niat baik masing-masing 

individu. Dengan demikian, sebagaimana dapat ditafsirkan dari penegasan Hasnan, 

bahwa penari gandrung, pencipta lagu daerah, kaum abangan, dan berbagai asesori 

sosial yang melekat pada pribadi-pribadi tertentu, bukan menjadi justifikasi atas 

ketidakmuliaan pribadi seseorang. Sebaliknya, kaum santri dengan baju kerudung yang 

notabene estetis dan etis, bukan berarti tidak pernah melakukan kemaksiatan yang 

mengancam keselamatan orang lain. Perdebatan nilai-nilai lokalitas semacam ini tetapi 

kontekstual dalam perkembangan hingga kini. Dengan demikian, pihak yang hegemonik 

dan dominan bukan berarti selalu baik, sebaliknya pihak yang subordinat dan periferi 

juga bukan berarti selalu jelek, salah, tidak bermoral, dan terbelakang. 

 

SIMPULAN 

Dalam konteks perkembangan zaman kekinian, novel Agul-agul Belambangan 

menjadi representasi pinggiran (peri-veri) dalam melakukan resistensi terhadap pusat. 

Artinya, kekuatan-kekuatan lokal atau wilayah pinggiran melakukan gerak perlawanan 

sosial terhadap hegemoni pusat, dengan bersumber dari narasi-narasi “historis” yang 

mereka miliki dan alami. Ekspresi pengarang dalam menarasikan perlawanan sosial dan 

kultural menjadi potret alamiah bahwa pihak-pihak subordinat pada saatnya akan 
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berjuang untuk memenuhi hak dan kepentingannya sehingga mampu membangun 

tatanan kehidupan sosial yang lebih sepadan. Dalam novel Agul-agul Belambangan, 

pengarang menekankan betapa kelas sosial rendah selalu menjadi objek hegemonik bagi 

kelas sosial dominan sehingga menjadi perantara nilai. Lingkungan kerajaan 

mengangkat kelas sosial rendah sebagai ksatria dengan gelar patriot sebagai upaya 

mempertahankan pengaruh. 

Novel dwibahasa Nawi BKL Inah menjadi pola untuk memperjuangkan ruang 

sosial tradisional guna bernegosiasi dengan modernitas atau globalitas. Intensi 

pengarang dapat ditafsirkan sebagai konstruksi untuk memperjuangkan nilai-nilai 

romantis yang alamiah. Jika dicermati dari usia pengarang, dapat diperkirakan bahwa 

yang bersangkutan hidup dalam lingkungan dan masa-masa yang masih marak tradisi 

tersebut. Pengalaman sosial tersebut terinternalisasi dalam dirinya sehingga 

terekspresikan dalam narasi sastra. Ideologis kultural pengarang mengkonstruksi adanya 

ruang yang mampu untuk merespons perkembangan zaman, termasuk bernegosiasi 

dengan modernitas. Hal ini merefleksikan bahwa sebenarnya terdapat nilai-nilai 

konstruktif yang menyertai tradisi mlayoaken, dengan kelengkapan mekanisme 

kulturalnya. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa lokalitas Using dalam novel Nawi BKL 

Inah mampu melakukan tarik-menarik dan bernegosiasi dengan modernitas atau bahkan 

globalitas. 

Novel Kerudung Santet Gandrung, sebagaimana novel-novel Hasnan 

Singodimayan lainnya, cenderung mengkonstruksi lokalitas sebagai bagian penting 

yang harus diperjuangkan eksistensinya. Melalui tokoh Merlin, yakni seorang penari 

gandrung, yang merepresentasikan lokalitas dengan tradisi dan religi abangan, 

berhadapan dengan tokoh modern yang merepresentasikan kaum santri. Konstruksi 

yang dibangun oleh Hasnan tampak dari pertentangan antara kejahatan/kemunafikan 

santri Nazirah dengan konstruksi mulia atas penari gandrung. Konstruksi Hasnan ini 

tidak sebagaimana konstruksi umum yang menjadi pengetahuan publik. Di sisi lain, 

tokoh Iqbal juga menjadi intensi dari suara pengarang. Sebagaimana diketahui, Iqbal 

adalah seorang santri, pencipta lagu, dan pengusaha tambak yang sukses. Sebagai santri, 

harusnya Iqbal mewakili kaum santri lain dalam konteks perilaku sosial sehingga 

dirinya perlu menjauhi aktivitas atau profesi yang dekat dengan dunia kemaksiatan, di 

antaranya dunia musik, dunia tradisi, dunia abangan. Namun, Iqbal memiliki prinsip 

yang berbeda dari kaum santri pada umumnya, hal ini menjadi intensi pengarang untuk 

menunjukkan kepada pembaca bahwa justifikasi tidak cukup hanya melihat dari 

aksesoris luarnya. Dalam konteks perkembangan zaman, narasi dan konstruksi Hasnan 

tetap relevan untuk diperbincangkan dan ditafsirkan. Intensi pengarang ingin 

menyuarakan bahwa dalam konteks modern atau perkembangan zaman yang senantiasa 

dilekati dengan asesori sosial, persepsi publik tidak selalu berada pada posisi yang 

mapan. 
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Abstrak 

Tulisan ini mendeskripsikan dan menjelaskan representasi identitas sosial budaya 

masyarakat Using Banyuwangi melalui novel Niti Negari Bala Abangan karya Hasnan 

Singodimayan. Representasi identitas dijelaskan melalui analisis sosiologi sastra dengan 

tiga cakupan yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra dan sosiologi pembaca. 

Kajian ini  menjelaskan bahwa isi dari karya sastra merupakan realitas yang terjadi di 

masyarakat Using Banyuwangi dan karya sastra dapat menjadi dokumen sosial yang 

bernilai sejarah. Kajian ini juga membahas dari segi pengarang sebagai manusia yang 

memiliki kelompok masyarakat dan memiliki latar belakang untuk membangun kontruksi 

sosial budaya yang ia tuliskan dalam karyanya. Karya sastra dapat juga menggambarkan 

ideologi dari penulisnya dengan secara tidak langsung yang tergambar dalam karyanya. 

Novel Niti Negari Bala Abangan menggambarkan sosial budaya masyarakat Using 

Banyuwangi berupa sastra lisan, kesenian dan makanan minuman khas Using Banyuwangi. 

Hal tersebut didukung oleh penjelasan tentang sejarah Banyuwangi dan Blambangan mulai 

dari masa penjajahan Belanda, peristiwa-peristiwa PKI dan di masa sekarang. Sosial budaya 

masyarakat Using Banyuwangi dapat menggambarkan pada satu identitas yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat berupa bentuk-bentuk lokalitas Using. Hasil dari kajian ini 

akan merujuk pada satu identitas yang dapat mewakili sosial budaya masyarakat Using 

Banyuwangi. Identitas yang dihasilkan dapat berbeda-beda dengan hasil kajian yang lain 

karena identitas bersifat dinamis mengikuti ruang dan waktu. Novel Niti Negari Bala 

Abangan ini juga di analisis oleh akademisi yang menghasilkan beragam penjelasan. 

 

Kata kunci: identitas, sejarah, sosial budaya 

 

PENDAHULUAN 

Kebudayaan sebagai bentuk lokalitas dari sebuah masing-masing kelompok saat 

ini memiliki posisi yang penting di setiap masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh 

masyarakat saat ini telah mampu memanfaatkan kebudayaan mereka untuk kepentingan 

kehidupan mereka secara maksimal. Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang 

berbentuk berbeda-beda antarasatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. 

Kebudayaan Using merupakan salah satu bentuk lokalitas yang mengalami 

perkembangan konsisten dan dapat menambah eksistensi di masyarakat luar daerah 

Banyuwangi. Berbagai sektor mendukung pelestarian kebudayaan-kebudayaan Using 

mailto:giogalaxi8@gmail.com
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dalam berbagai macam bentuk. Hasnan Singodimayan merupakan budayawan Using 

Banyuwangi yang sampai saat ini produktif terhadap pembuatan karya sastra terkait 

Using Banyuwangi. Hasnan Singodimayan menciptakan beragam karya sastra Using, 

salah satunya novel Niti Negari Bala Abangan yang berisikan mengenai sosial budaya 

Using Banyuwangi. 

 Novel Niti Negari Bala Abangan mencoba merepresentasikan sosial 

budaya Using Banyuwangi yang dibuat oleh seorang budayawan Banyuwangi Hasnan 

Singodimayan. Hasnan Singodimayan sebagai individu merupakan bagian dari 

kelompok tertentu yang dapat membentuk cara berpikirnya dan tidak dapat terlepas dari 

latar belakang seperti pendidikan dan pekerjaan. Melalui karyanya juga dapat 

menemukan gagasan pokok yang secara tidak langsung tergambar dalam karya yang 

diciptakan. Hal tersebut merupakan ideologi Hasnan Singodimayan dengan melihat 

karya-karya lainnya. Bentuk representasi yang dikonstruksi oleh Hasnan Singodimayan 

membentuk suatu identitas bagi masyarakat Using Banyuwangi. Hal tersebut dapat 

terlihat dari sosial budaya  sebagai bentuk lokalitas yang benar-benar dilakukan oleh 

masyarakat Usding Banyuwangi. Kajian sosiologi sastra pada novel Niti Negari Bala 

Abangan dapat menjelaskan dengan lengkap dari berbagai poin-poin yang berkaitan. 

Sosiologi sastra merupakan kajian pada proses-proses sosial budaya masyarakat 

sebagai realitas yang terjadi di dalam masyarakat yang berada pada suatu karya sastra 

(Saraswati, 2003:2). Karya sastra yang diciptakan oleh pengaranag tidak dapat lepas 

dari sebuah realitas yang terjadi dimasyarakat, karena pengarang merupakan individu 

yang hidup di dalam kelompok tertentu. Penciptaan karya sastra oleh pengarang juga 

dapat sebagai respons pengarang terhadap lingkungan sekitar. Fokus kajian sosiologi 

sastra menjadi tiga bagian yaitu, sosiologi pengarang, sosiologi karya, dan sosiologi 

pembaca. Sosiologi pengarang secara umum membahas mengenai latar belakang 

pengarang, produksi sastra, dan ideologi pengarang. Sosiologi karya menjelaskan isi 

dari karya sastra seperti bentuk sosial budaya dan karya sastra sebagai dokumen sosial. 

Sosiologi pembaca mengarah pada tanggapan dan respons pembaca setelah membaca 

dan mengamati karya sastra. Menurut Swingewood (dalam Siswanto dan Furoidatul, 

2019:375) bahwa kecenderungan kajian sosiologi sastra melihat status penulis, pasar, 

dan audiens.Konsep sosiologi sastra Swingewood memberikan penekanan pada 

bagaimana konteks sosialbudaya direspons dan dipandang atau dimaknai oleh 

pengarang sebagai individu melalui karyanya. 

Setelah proses pada kajian sosiologi sastra yang menjelaskan mengenai 

pengarang, karya sastra, dan pembaca dapat menggambarkan bentuk sosial budaya 

dalam novel Niti Negari Bala Abangan yang di bentuk Hasnan Singodimayan. Stuart 
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Hall secara tegas mengartikan representasi sebagai proses produksi arti dengan 

menggunakan bahasa (Hall, 1997:28). Konsep yang berupa menghadirkan sesuatu. 

Sebuah konsep dapat dilihat melalui perilaku yang menggambarkan lokalitas mereka, 

dapat berupa visual dan verbal. Hal tersebut merupakan bentuk hasil yang diproduksi 

oleh sebuah kelompok. Bentuk representasi atau penggambaran sosial budaya Using 

Banyuwangi dapat membentuk suatu identitas yang dapat mewakili seluruh sosial 

budaya Using dalam novel. Identitas dapat berubah-ubah mengikuti ruang dan waktu 

Eriksen (dalam Anoegrajekti, 2017:507). Identitas juga sebagai pembeda antara 

kebudayaan yang satu dengan lainnya dan sebagai produk hasil sejarah. Konstruksi 

identitas dalam novel dihasilkan dari penggambaran realitas-realitas sosial budaya yang 

dilakukan oleh masyarakat Using Banyuwangi 

Masyarakat Using Banyuwangi menjadi latar belakang sosial yang coba 

dijelaskan oleh Hasnan Singodimayan. Beragamnya bentuk kebudayaan yang 

diselenggarakan oleh Banyuwangi membuat Banyuwangi menarik untuk diteliti. Bentuk 

sosial budaya dalam novel ini memiliki beragam bentuk yang dijelaskan seperti sejarah, 

tradisi, ritual, kesenian, filosofi, dan sastra lisan. Sosial budaya itu dijelaskan dengan 

peristiwa-perstiwa besar di Banyuwangi. Hasnan Singodimayan sebagai tokoh 

budayawan telah dipercaya sebagai budayawan senior Using Banyuwangi yang masih 

produktif, serta nama besarnya dapat menambah ketertarikan pembaca pada novel Niti 

Negari Bala Abangan. beragamnya bentuk sosial budaya yang sampai saat ini 

dilestarikan dapat memebentuk identitas yang mewakili lokalitas Using. Novel Niti 

Negari Bala Abangan dapat dijadikan sebagai dokumen sosial masyarakat Using 

Banyuwangi walau di dalam karya sastra terdapat tambahan-tambahan sesuai kreatifitas 

pengarang dalam membentuk karya sastra.   

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 

Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4) merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu pengumpulan data dan analisis 

data. Tahap pengumpulan data dilakukan menggunakan empat cara, yaitu membaca, 

mencatat, dan mengolah data dengan mengklasifikasikan data-data. Kemudian, data 

yang dianalisis dengan menggunakan teori sosiolosastra dan representasi identitas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada novel Niti Negari Bala Abangan untuk menjelaskan sosial budaya 

menggunakan sosilogi sastra dengan tiga cakupan, sosiologi pengarang, sosilogi karya, 

dan sosiologi pembaca. Ketiganya dapat menjealaskan dari segi pengarang, isi karya 
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sastra dan respon pembaca terhadap Niti Negari Bala Abangan. Sosial budaya yang 

tergambarkan dalam novel Niti Negari Bala Abangan membentuk representasi identitas 

masyarakat Using Banyuwangi. 

1. Sosiologi Sastra 

Hasil dari analisis sosiologi sastra pada sosilogi pengarang menjelaskan latar belakang 

pengarang, sosiologi karya berupa isi dari karya sastra, dan sosiologi pembaca sebagai 

respons pembaca terhadap novel Niti Negari Bala Abangan. 

a. Sosiologi Pengaran  

Hasnan Singodimayan sebagai pengarang novel Niti Negari Bala Abangan lahir 

di Banyuwangi pada tanggal 17 Oktober 1931. Ayah Hasnan seorang Kiyai yang 

bernama Haji Abdul Syukur Bin Haji Idris. Hasnan Singodimayan merupakan alumni 

dari Pondok Gontor yang lulus pada tahun 1955. Penjelasan tentang negara Arab 

dijelaskan melalui surah Al-Balad yang dikatakan Ustadz Fiqran Faqir kepada Jurji 

Zaidan. Surah Al-Balad ini melengkapi penjelasan tokoh. 

 

Dalam hatinya Jurji membaca. Laa uqsimu bihaadzal balad. Wa anta hillun, bi 

haadzal. Wa walidin wa ma walad. Lakod kholaqna insana fi kabad. Ayah sabu 

an-lan yagdira alaihi ahad. Ya qulu ahlaktu malal-lubad. (NNBA:135) 

 

Data di atas merupakan surah Al-Balad ayat 1-6 yang dicantumkan oleh Hasnan 

Singodimayan untuk menjelaskan negara Arab. Penjelasan ayat 1-2 menjelaskan bahwa 

penganiayaan terhadap Nabi Muhammad SAW di kota Mekkah tidak mengubah 

keagungan kota Mekkah disisi Allah SWT. Kota Mekkah harus tetap dihormati dan 

telah ditetapkan oleh Allah SWT bahwa kota Mekkah merupakan kota yang suci dan 

agung, serta terdapat Ka’bah disana. Ayat 3 menjelaskan penamaan anak kandung 

dikaitakan dengan nama ayah karena penentuan jenis kelamin ditentukan oleh Bapak. 

Ayat 4 menjelaskan kembali bahwa kelahiran merupakan sesuatu yang sulit dan susah 

jika tidak dibantu oleh Allah SWT. Ayat 5-6 menjelaskan orang-orang yang dapat 

menanggulangi kesulitannya ingat bahwa terdapat bantuan dari yang berkuasa yaitu 

Allah SWT. 1  Surat tersebut sebagai penjelasan bahwa dahulunya negara Arab 

merupakan tempat penganiayaan dan penghinaan Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut 

sama dengan situasi saat ini, negara Arab selalu membanggakan rasa nasioanalis 

sempitnya, selalu bangga dengan yang diberikan. Hasnan Singodimayan 

                                                
1  Penjelasan surah Al-Balad oleh M. Quraish Shihab. 2003. Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan 

keserasian Al-Qur’an. Jakarta:Lentera Hati, hlm 263-272. 
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memperlihatkan kesamaan antara dahulu saat ini, tetapi kita tetap tidak boleh membenci 

kota Mekkah yang berada di negara Arab. 

Karya Hasnan Singodimayan yang memuat sosial budaya Using Banyuwangi 

tidak mencari eksistensi saja, tetapi isi yang berkualitas sebagai keutamaan untuk 

meluruskan sejarah budaya Using Banyuwangi. Hasnan Singodimayan yang masih 

konsiten dengan kurun waku dari 1955-an sampai dengan sekarang membuat namanya 

eksis dikalangan akademisi bidang sosial budaya, walau kegiatan menulisnya ditujukan 

hanya untuk memperluas budaya Using Banyuwangi. pada penerbitan novel Niti Negari 

Bala Abangan hanya mencetak 200 buku untuk cetakan pertama. Novel Niti Negari 

Bala Abangan juga tersedia di Perpustakaan daerah Banyuwangi. 

Semua gagasan yang ada pada karyanya masih menyangkut eksistensi dari 

Budaya Using untuk menguatkan identitas mereka. Dapat dikatakan Hasnan 

Singodimayan menganut ideologi “sosialis”. Hal tersebut dibuktikan melalui karya-

karya yang diciptakan berisi tentang lokalitas budaya Using. Lebih tepatnya budaya 

Using yang tidak bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Dalam  Novel Niti 

Negari Bala Abangan  mencerminkan ideologi yang dianut oleh Hasnan, berupa 

penjelasan sejarah kondisi Blambangan sebelum Indonesia Merdeka, budaya-budaya 

Using yang ada di dalam cerita, dan dapat mengaitkan permasalahan dengan agama 

Islam. 

 

b. Sosiologi Karya sastra 

 Dalam sosiologi karya sastra menjelaskan isi novel Niti Negari Bala Abangan 

berupa sejarah Blambangan dan Banyuwangi, tradisi, ritual, filosofi, dan sastra lisan. 

Tirtaganda, Tirtaarum, Tirtawangi dan terakhir menjadi Banyuwangi, berdasarkan 

legenda Sri Tanjung dan Banterag-Surati.” Kemudian oleh Regentschap, nama 

Blambangan digunakan untuk nama wilayah Kewedanan di desa Luhpangpang. 

(NNBA:2) 

Penamaan Banyuwangi juga berasal dari cerita legenda antara Sri Tanjung dan 

Sidopekso. Cerita tersebut merupakan cerita fiksi yang dibuat oleh pemerintahan saat 

wilayah Blambangan masih dijajah oleh Belanda tetapi ini masih menjadi pro dan 

kontra di masyarakat. Cerita Sri Tanjung yang berkembang di masyarakat memiliki 

banyak bentuk penceritaan, dari sekian banyak versi terdapat tiga macam yang populer 

di masyarakat yaitu cerita Sri Tanjung yang di bunuh oleh Sidopekso, kisah Pangeran 

Banterang dengan Surati2 dan panil cerita di Candi Penataran.  

                                                
2 Cerita legenda menjadi asal-usul penamaan wilayah. Pada cerita Sri Tanjung dan Pangeran Banteran 

terdapat kesamaan dalam konflik cerita yang dialami. Selanjutnya lihat Anoegrajekti (2018:165). 
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Sumur Sri Tanjung ini memiliki mitos-mitos yang dipercaya oleh masyarakat 

sekitar maupun masyarakat luar daerah Banyuwangi. 3   Kepercayaan masyarakat 

terhadap sumur Sri Tanjung beranggapan bahwa air dari dalam sumur ini mengandung 

khasiat yang dapat menyembuhkan penyakit dan hal itu telah di lakukan oleh banyak 

masyarakat yang berkunjung ke sumur Sri Tanjung. 

 

Sebab nama Blambangan merupakan nama yang membuat kompeni Belanda 

sangat giris. Nama yang pernah menghancurkan kompeni di benteng Bayu di 

sebut Belanda sebagai “perang puputan Bayu. Suatu peristiwa yang dinyatakan 

Belanda memalukan kerajaan Belanda, yang tanggal, bulan dan tahunnya telah 

dijadikan momentum sebagai hari jadi Banyuwangi 18 Desember 1771. 

(NNBA:41) 

 

Penentuan Hari jadi Banyuwangi sampai saat ini masih menjadi polemik jika 

dilihat dari pijakan sejarahnya. Hal tersebut karena tanggal 18 Desember 1771 berkaitan 

dengan perjuangan Blambangan dan tidak berkaitan dengan asal-usul kota Banyuwangi. 

Penetapan hari jadi Banyuwangi ini hanya dilihat dari momen heroistik dan terdapat 

kepentingan-kepentingan politik di DPRD. Pendapat dari pakar sejarah dan arkeologi 

masih diabaikan yang sebenarnya dapat merumuskan hari jadi Banyuwangi dengan 

penelusuran histori. 

 

Apalagi dalam pemilihan kepala desa itu, diramaikan dengan angklung Caruk, 

suatu bentuk musik bambu yang berjajar dan berpilah. Bertanding dengan 

kelompok musik bambu yang berasal dari kampung Bali sebelah timur 

kota(NNBA:11) 

 

Angklung Caruk sebagai kesenian yang menjunjung sportivitas yang tinggi. 

Pemain Angklung Caruk berjumlah 10 orang dan 1 penari laki sebagai orang yang 

memprofokasi grup lawan. Lagu yang sering di mainkan dalam permainan Angklung 

                                                
3 Sumur Sri Tanjung di jaga oleh Rusmana sebagai juru kunci melanjutkan mertuanya. Mitos ini telah 

membuat wisatawan mancanegara juga ikut percaya kepada khasiat air sumur Sri Tanjung. Situs 

Sritanjung dijadikan salah satu tempat wisata oleh masyarakat Banyuwangi dan di percaya mengeluarkan 

wangi harum karena cerita mitos Sri Tanjung. Mitos Sri Tanjung membentuk kepercayaan masyarakat 

kepada air yang memiliki khasiat yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit manusia. Salah satu 

orang yang berkunjung ke sumur Sritanjung telah bermimpi yang diperintahkan untuk pergi ke sumur Sri 

Tanjung untuk menggunakan airnya sebagai obat penyakit. Selanjutnya lihat 

https://www.merdeka.com/peristiwa/misteri. 

https://www.merdeka.com/peristiwa/misteri
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Banyuwangi yaitu Petetan, jaran ucul, tetak tetak, gelang alit, mak ucuk, sing duwe, 

rupo, congoatang, ulan andung-andung, mata walangan, ngetaki, selendang stera, 

padhang ulan dan nandur jagung. Tahapan pada Angklung Caruk pertama Gending 

pembukaan, kedua memainkan garapan musik yang belom pernah ditampilkan, dan 

terakhir adu tangkas dalam menebak lagu lawan dengan improvisasi dan kreatifitasnya. 

 

Tiyang Using yang penduduknya asli Banyuwangi menampilkan segala bentuk 

kesenian massal berkembang puluhan penari gandrung, musik angklung 

seperangkat barong, kebo-keboan, Endog-endogan dan tarian sakral Seblang. 

(NNBA:108) 

 

Gandrung merupakan tarian perjuangan yang dilakukan oleh rakyat 

Blambangan. Awalnya tari Gandrung dilakukan oleh laki-laki, tetapi saat ini di 

peragakan oleh wanita. Rakyat Blambangan melakukan tarian Gandrung sebagai bentuk 

perjuangan untuk melawan Belanda yang menjajah masyarakat Blambangan. 

Perkembangan zaman membuat bergesernya pemaknaan dari perjuangan sampai dengan 

menjadi hiburan saat ini. Tari Gandrung asli kebudayaan yang dimiliki Banyuwangi. 

Penyelenggaraan Gandrung dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang 

awalnya hanya dilakukan oleh segelintir orang, sekarang di ubah oleh pemerintahan 

kabupaten Banyuwangi dengan menyelenggarakan Gandrung Sewu. 

Gandrung Sewu merupakan 1000 orang yang menarikan tari Gandrung dengan 

bersama-sama dalam satu acara, serta salah satu agenda setiap tahun yang 

diselenggarakan. Kegiatan Gandrung Sewu ini dapat menarik wisatawan dalam negri 

dan luar negri. Penguatan Gandrung sebagai identitas Banyuwangi juga melalui patung-

patung Gandrung yang dibuat. Patung Gandrung berada pada jalan utama yang akan 

masuk ke kota Banyuwangi dari arah kota Jember, di pinggir pantai Watu Dodol, 

patung Gandrung yang berada di tempat wisata, dan Taman Gandrung yang baru di 

buat. 

Kebo-keboan adalah budaya yang juga dilestarikan oleh masyarakat Using 

Banyuwangi. Kebo atau kerbau merupakan hewan yang digunakan untuk membantu 

membajak sawah. Hal tersebut memperlihatkan masyarakat yang agraris. Pemeran akan 

berdandan seperti hewan kerbau dan melakukan prosesi Ider Bumi yang berakhir di 

lumpur. Fungsi dari kebo-keboan sebagai rasa syukur berkat hasil panen yang 

memuaskan dan meminta untuk diberikan hasil panen yang baik dipanen selanjutnya. 

Acara Kebo-keboan dapat menarik masyarakat untuk menyaksikan sebuah kebudayaan. 

Masyarakat juga dapat menganggap ini merupakan hiburan dan ingat kepada tuhan yang 

memberikan rezeki. 4  Ritual Kebo-keboan dilakukan oleh masyarakat bentuk 

                                                
4 Kepercayaan masyarakat pada ritual yang dilatar belakangi oleh cerita Dewi Sri sebagai Dewi padi 

dapat menggambarkan tingkat religius. Cerita mengenai dewi Sri yang dilambangakn Dewi padi dapat 
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kepercayaan masyarakat pada Dewi Sri sebagai Dewi padi yang memberikan sumber 

kehidupan petani dengan cara menebar benih padi dan menjaganya hingga panen. Dewi 

Sri sebagai simbol Dewi padi dijadikan perlambangan cerita masyarakat rural agraris5 

yang selalu bersyukur berkat rezekinya. 

Barong Ider Bumi adalah ritual upacara masyarakat suku Using yang 

diselenggarakan pada hari kedua lebaran bertujuan bersih desa di desa Kemiren, 

kecamatan Glagah, Banyuwangi.6 Dalam masyarakat Using Barong diartikan sebagai 

lambang kebaikan yang dapat menjauhkan dari roh-roh jahat. Sejarahnya bermula tanah 

Blambangan di serang oleh wabah penyakit yang menyebabkan banyaknya kematian. 

Sesepuh adat desa Buyut Cili memerintahkan warga segera melakukan arak-arakan 

Barong untuk menghilangkan bencana itu. Hal tersebut terbukti dengan hilangnya 

wabah penyakit dan hama di pertanian. Maka dari itu Barong Ider Bumi di 

selenggarakan sampai saat ini. 

Tradisi Endog-endogan melambangkan nilai-nilai religiusitas masyarakat yang 

melaksanakannya. Endo-endogan dilakukan pada saat peringatan lahirnya Rasullullah 

Muhammad Saw atau biasa dikenal Maulidan. Masyarakat membuat telur yang dihias 

untuk menggambarkan Maulidan. Tradisi ini berkaitan dengan penyebaran agama Islam 

oleh NU. Kyai kholil mengatakan bahwa bunganya Islam sudah lahir dinusantara yang 

di lambangkan endhog atau telur. Pemaknaanya sebagai berikut, kulit telur 

melambangkan kelembagaan NU, dan isinya melambangkan amaliyah. Hal itu di 

tuangkan dalam pertemuan di bangkalan antara Mbah Kyai Kholil dan KH Abdullah 

Fakih. 

Tarian sakral yang juga di tampilkan dalam penyelenggaraan Agustusan yaitu 

tarian Seblang Olehsari. Tarian Seblang Olehsari adalah ritual bersih desa yang dimiliki 

                                                                                                                                          
menanamkan rasa syukur masyarakat dengan panen yang dihasilkan.Hal tersebut memperlihatkan 

lokalitas dapat membangun karakter dari suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya lihat Anoegrajekti, 

(2019:141). 

5  Ritual dalam masyarakat rural agraris dapat merepresentasikan saya syukur, bentuk penghormatan, 

pembinaan seni, penghargaan, penguatan danpemertahanan budaya rural agraris. Selanjutnya lihat 

Anoegrajekti, (2019d:151). 

6 Pertunjukan Barong memang lebih dikenal di daerah Bali, Banyuwangi juga mempunyai tradisi Barong. 

Tradisi Barong Ider Bumi menunjukkan masyarakat Using banyuwangi mayoritas sebagai petani 

mempercayai adanya mitos Dewi Sri sebagai Dewi padi. http://www.banyuwangibagus.com/2014/07/ . 

 

http://www.banyuwangibagus.com/2014/07/
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oleh suku Using Banyuwangi dan memperlihatkan sebagai daerah yang rural agraris. 

Kata Seblang dapat diartikan menyibak. Penjelasannya bahwa yang disibak adalah 

hama tanaman, penyakit, gagal panen, cuaca buruk, dan pagebluk. Dalam tradisi 

Seblang ini juga mengandung nilai-nilai rasa syukur kepada tuhan berkat panen yang 

dihasilkan dan keselamatan selama setahun ini. Seblang jika maknai secara etimologi 

rakyat memaknai bahwa masyarakat telah merasakan kelegaan. 7  Semua pemaknaan 

masih dalam satu lingkup substansi antara rasa syukur dan untuk menangkal hal-hal 

yang tidak diinginkan. Seblang Olehsari ini dilakukan oleh wanita usia remaja selama 

tiga tahun. Oleh Hasnan Singodimayan diceritakan bahwa tarian Seblang ini dilakukan 

setiap tahunnya. 

Perilaku-perilaku yang sering dilakukan oleh masyarakat Using menjadi tradisi 

karena bentuk perilaku tersebut terus dilakukan secara dinamis. Hal tersebut dijelaskan 

juga oleh Hasnan Singodimayan. 

 

Di ruang perpustakaan di loteng atas yang disebut rumah panggung itu, Jurji 

Zaidan dan istrinya, Binti Uzlah sering menghabiskan waktunya untuk 

berbincang. Oleh masyarakat tradisi di desa disebut “gesah-gesahan.” 

(NNBA:11) 

 

Gesah-gesahan dapat diartikan sebagai “ngobrol” atau berbicara oleh 

sekelompok orang dengan segala pembahasan yang sedang dibicarakan. Tradisi Gesah-

gesahan ini sebagai sebutan masyarakat Using kepada oarang-orang yang sedang 

“ngobrol” atau berbicara seperti berdiskusi dan tidak ada hal yang sangat spesifik untuk 

penentuan penyebutan Gesah-gesahan. 

Masyarakat Using memang mempunyai sifat yang terbuka terhadap orang-orang 

yang baru dikenal. Meskipun mereka berpegang teguh pada kearifan lokal suku Using, 

hal tersebut tidak mengganggu kebebasan untuk menjalin silahturahmi yang baik 

terhadap orang yang baru dikenal. Masyarakat Using dapat menerima kebudayaan 

lainnya untuk tinggal bersama dengan mereka. Komunikasi yang terjalin akan lebih 

dekat ketika berbicara dengan bahasa daerah. Ciri khas ini dinamakan berayakaken oleh 

masyarakat Using, yaitu masyarakat Using yang menganggap orang yang baru dikenal, 

seperti sudah dikenal bertahun-tahun. Masyarakat Using dalam menjalin komunikasi 

antara masyarakat Using mempunyai hal yang berbeda dengan yang lain, dengan 

                                                
7 Seblang Olehsari memiliki nilai sejarah dan bentuk pendukung lainnya untuk diselenggarakan. Seblang 

merupakan tarian sakral yang memiliki unsur-unsur mistis dalam tariannya. Penari tari Seblang tidak akan 

merasa kesal walau menari pada waktu yang lama. Selanjutnya lihat Anoegrajekti, (2019b:109). 
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menggunakan Wangsalan dan Basanan. Basanan8 dan Wangsalan9 digunakan sehari-

hari oleh masyarakat Using, jika hal tersebut sudah digunakan dapat diartikan antara 

orang yang saling berkomunikasi sudah saling mengenal dan mempunyai hubungan 

yang dekat. Sifat terbuka yang dimiliki oleh masyarakat using digambarkan melalui 

perilaku tokoh-tokoh di dalam novel Niti Negari bala Abangan. Perilaku-perilaku 

tersebut merujuk pada sifat egaliter yang dimiliki oleh masyarakat Using. Karakter 

masyarakat Using digambarkan oleh keluarga Mas Mu’amar dan Wasto saling 

menerima dan tidak melihat latar belakang status pekerjaan. 

Makanan dan minuman merupakan bentuk kebudayaan dari suatu suku atau 

etnik, karena bentuk makanan dan minuman yang khas akan membedakan bentuk 

makanan dan minuman dengan kelompok lainnya. 

 

Ibunya membawakan sarapan untuk dimakan bertiga dan bersama. Berupa 

kemasan nasi bungkus sego cawuk, makanan khas Banyuwangi, pedas-pedas 

manis dan masih hangat. Rumah di Kulandan itu, berupa rumah pendapa yang 

terbuat kukuh, luas dan lebar. (NNBA:99) 

 

Data di atas menceritakan ibu dari Binti Uzlah yang juga orang Using 

membawakan Sego Cawuk untuk dimakan bersama-sama. Makanan Sego Cawuk itu 

meruapakan makanan khas Banyuwangi. Makanan Sego Cawuk ini merupakan 

hidangan nasi dengan kuah parutan kelapa muda, serutan jagung muda bakar dan kuah 

ikan pindang. Sego Cawuk sampai saat ini masih dilestarikan oleh Banyuwangi sebagai 

makanan khas Banyuwangi. 

 

Menikmati patung Gandrung yang berdiri tegak di tengah halaman. Petugas 

konsumsi telah menyiapkan makanan kotakan dengan menu yang merangsang 

selera, berupa ayam bakar ragi kelapa muda, khas katering dari desa Bakungan, 

desa adat uwong Using. (NNBA: 21) 

 

                                                
8 Basanan merupakan bentuk ragam puisi lisan Using yang di dalamnya terdapat unsur sampiran dan isi. 

Sampiran berupa kalimat pegantar dan isi berupa pesan yang akan disampaikan sebuah Basanan. 

Selanjutnya lihat Saputra, (2007:84). 

9  Wangsalan merupakan ragam puisi lisan Using berupa ungkapan atau pertanyataan tidak langsung 

dengan cara memanfaatkan persamaan bunyi akhir atau sebagian bunyijawaban atau frase yang 

disampaikan sebelumnya. Selanjutnya lihat Saputra,( 2007:84). 
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Data di atas memberitahukan pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh 

pemerintahan kabupaten Banyuwangi bagian humas mengenai pembuatan majalah, 

peserta telah disiapkan hidangan berupa makanan khas Using Banyuwangi yaitu ayam 

bakar ragi kelapa muda. Hidangan ini biasa disebut Pecel Pitik. Makanan Pecel Pitik ini 

merupakan makanan khas Using Banyuwangi, seringkali makanan ini dihidangkan jika 

suku Using menyelenggarakan upacara adat istiadat. Keunikan pada makanan ini 

terletak pada proses memasaknya. Waktu memotong-motong ayam tidak boleh 

menggunakan pisau harus menggunakan tangan dan dilarang berbicara. Pada saat ini 

makanan Pecel Pitik ini sudah dapat dinikmati di warung-warung makan Banyuwangi.10 

Seluruh kalangan masyarakat menempatkan Pecel Pitik merupakan makanan khas 

Using Banyuwangi. Dalam festival kuliner Banyuwangi, Pecel Pitik juga dihidangkan 

dengan makanan khas Banyuwangi lainnya. Nama Pecel Pitik dapat mengecoh 

masyarakat yang belum pernah menikmati makanan ini, karena dilihat dari namanya 

Pecel Pitik yaitu ayam dengan bumbu pecel yang terbuat dari kacang. Hal tersebut 

sebagai keunikan yang dimiliki oleh makanan khas Using Banyuwangi. 

Masyarakat Using masih mempercayai adanya mitos-mitos yang sering terjadi jika tidak 

diperhatikan. Mitos ini juga salah satu pendukung lahirnya karakter pada masyarakat 

suku Using. 

 

Mertuanya yang selalu mengaku muslim modern, tetap masih terpaku 

kepercayaan gugon tuhon, tentang kematian yang menurun, tetapi kenyataan 

lebih lanjut telah membuktikan belum sampai setahun, Jurji Zaidan yang telah 

menempati rumah panggung itu, istrinya terjatuh di tangga loteng dan 

meninggal. (NNBA:38) 

 

Masyarakat mayoritas masih percaya dengan mitos-mitos yang berkembang dari 

dahulu sampai saat ini. Keluarga Haji Mubaroq memperlihatkan kepercayaan pada 

mitos bahwa berulangnya kematian yang disebabkan oleh hal yang sama akan terus 

terjadi jika tidak benar-benar di perhatikan. Kejadian meninggalnya karena penyebab 

jatuh secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas terjadi pada Siti Atikah, dan peristiwa itu 

telah terjadi terlebih dahulu kepada keluarga Haji Mubaroq. Kepercayaannya kepada 

mitos bahwa kejadian itu akan berulang kembali dapat disebut Gugon Tuhon menurut 

masyarakat Jawa. Gugon Tuhon menurut masyarakat Jawa merupakan cara untuk 

menjaga nilai-nilai dalam falsafah Jawa, dengan mengaitkan terhadap mitos-mitos. 

Mitos itu akan mengandung sebuah larangan-larangan dan nasehat sebagai acuan 

                                                
10  Makanan khas Banyuwangi juga bentuk lokalitas dari masyarakat Using Banyuwangi. Keunikan 

makanan Pecel Pitik berada pada proses pembuatan dan hanya ada di Banyuwangi. 

https://pesona.travel/keajaiban/4670/5-makanan-khas-banyuwangi. 

https://pesona.travel/keajaiban/4670/5-makanan-khas-banyuwangi
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menjalankan kehidupan. Hal itu dilakukan karena masyarakat Jawa percaya dengan 

animisme dan dinamisme. 11   Kepercayaan kepada mitos juga dapat membantu 

masyarakat saat dihadapkan pada permasalahan yang dialaminya. Mitos yang berbentuk 

larangan-larangan ini akan menambah kehati-hatian masyarakat. Nilai-nilai yang 

dimiliki mitos juga membantu berlangsungnya kehidupan. 

Proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Using dapat di percepat 

dengan menggunakan santet Jaran Goyang dan Sabuk mangir. Selain menggunakan 

santet, ada cara lain untuk mempercepat proses pernikahan. 

 

Mas’mu dan istrinya tak ingin bertanya pada Jurji. Perjodohan sesama wong 

Using, merupakan jalan pintas yang harus dilakukan. Kalau tidak ingin melalui 

proses, bisa dengan cara lain yaitu dipelayokake, dileboni dan diunggah-

unggahi. Atau jalan yang lebih singkat lagi “disantet”jaran goyang atau sabuk 

mangir (NNBA:80). 

 

Mas Mu’amar sebagai orang Using Banyuwangi mengerti cara-cara supaya 

pernikahan dapat dilakukan dengan cepat selain menggunakan santet Jaran Goyang dan 

Sabuk Mangir. Caranya yaitu dengan dipelayoake, dileboni, dan diunggah-ungguhi. 

Diplayoake dapat disebut juga mlayokaken atau colongan adalah laki-laki yang 

melarikan wanita yang dicintai untuk selanjutnya dinikahinya. Pihak laki-laki akan 

mengirimkan utusan untuk menghindari kesalah pahaman kepada keluarga perempuan 

sekaligus memberitahukan rencana pernikahan. Hal tersebut dilakukan karena ada salah 

satu keluarga yang menghambat pernikahan. Makanya dilakukan mengambil wanita 

secara tiba-tiba (Saputra, 2007:109). 

 

c. Sosiologi Pembaca 

 Sosiologi pembaca merupakan respons pembaca terhadap novel Niti Negari Bala 

Abangan yang memiliki beragam bentuk tanggapan. Sunu Wasono dosen di Fakultas 

Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia 12  menemukan beberapa catatan 

mengenai novel Niti Negari Bala Abangan. Catatan itu berupa harapannya novel ini 

fokus pada penceritaan sejarah Blambangan yang berkaitan dengan identitas 

                                                
11  Gugon Tuhon dalam masyarakat jawa memiliki fungsi dan nilai dalam kehiduapan falsafah 

Jawa.selengkapnyahttps://www.academia.edu/4018410. 

12  Sunu Wasono menemukan beberapa hal penting isi dari novel Niti Negari Bala 

Abangan.https://susastra.fib.ui.ac.id/wp-content/uploads/81/2017/01/Senasa-Sunu.pdf. 

https://susastra.fib.ui.ac.id/wp-content/uploads/81/2017/01/Senasa-Sunu.pdf


REPRESENTASI IDENTITAS SOSIAL BUDAYA USING DALAM NOVEL NITI NEGARI BALA 

ABANGAN KARYA HASNAN SINGODIMAYAN: KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA 

101 

 

 

 

Banyuwangi supaya lebih tergambar pada pembaca. Isi dari novel terlalu beragam mulai 

dari sejarah yang dikaitkan dengan masa sekarang, kisah percintaan, dan usaha 

penggantian nama Blambangan membuat tidak adanya konflik yang dapat dibentuk dari 

awal hingga akhir. 

Iga Bagus Lesmana dalam jurnal yang berjudul “Novel Hasnan Singodimayan 

sebagai refleksi budaya Banyuwangi.”13  Iga Bagus Lesmana menemukan hal-hal yang 

tidak logis yang diceritakan oleh Hasnan Singodimayan dalam novel Niti Negari Bala 

Abangan. Bentuk tidak logis itu merupakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat 

Banyuwangi seperti santet. Santet diceritakan memiliki kekuatan yang dapat berdampak 

pada orang yang terkena santet. Hak tersebut merupakan nilai magis yang terdapat pada 

santet. Tulisan Hasnan Singodimayan ini membuka cara memahami santet sebagai 

budaya. Pada dasarnya nilai-nilai estetis pada budaya terdapat pada hal-hal yang tidak 

logis. Secara tidak langsung Iga Bagus Lesmana setuju dengan hal-hal yang tidak logis 

karena itulah yang menjadi perbedaan daripada yang lainnya. 

Novi Anoegrajekti dalam jurnalnya yang berjudul Kerudung Santet Gandrung 

dan Niti Negari Bala Abangan Dialektika Sastra dan Tradisi Subkultur Masyarakat 

Using-Banyuwangi menjelaskan terkait Niti Negari Bala Abangan. 14   Novi 

Anoegrajekti menjelaskan bahwa penggambaran ruang, waktu dan peristiwa pada novel 

Niti Negari Bala Abangan menunjukkan latar sejarah Blambangan. Penentuan mengenai 

identitas di hasilkan oleh konstruksi sejarah, sosial, pemaknaan dan kepentingan saling 

mengkonstruksi. Maka dari itu representasi identitas itu tidak pernah tunggal dan statis. 

 

2. Representasi Identitas 

Representasi identitas pada novel Niti Negari Bala Abangan secara keseluruhan 

berkaitan dengan nama Blambangan. Tradisi dan ritual yang di jelaskan dominan 

berkaitan dengan Blambangan. Blambangan sebagai identitas yang dapat mewakili 

seluruh yang diceritakan di dalam novel Niti Negari Bala Abangan pada tradisi, ritual, 

dan sejarah. Kebesaran nama Blambangan yang di maksud pengarang bukan hanya pada 

nilai-nilai sejarah, tetapi pada bentuk tradisi, ritual, makanan minuman, dan nama 

Banyuwangi juga berada dalam lingkaran nama Blambangan. Wilayah yang bernama 

Blambangan dengan masyarakat asli suku Using, memiliki bahasa Using, dan memiliki 

sosial budaya Using. 

                                                
13 Adaptasi dan modifikasi pada suatu kebudayaan dapat terjadi mengikuti kondisi lingkungan sekitar 

budaya. Santet merupakan salah satu cara yang tidak masuk akal tetapi terdampak pada fisik korban. 

Selanjutnya lihat  Lesmana. 2017. 

14 Novi Anoegrajekti melihat dari peristiwa yang selalu mengikuti ruang dan waktu pada novel Niti 

Negari Bala Abangan. Selanjutnya lihat Anoegrajekti (2017:65). 
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Tradisi dan budaya Blambangan yang dilestarikan oleh masyarakat dan adanya 

kerjasama dari pemerintahan kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan eksistensi 

masyarakat Using Banyuwangi dan sektor ekonomi. Lokalitas Blambangan dilestarikan 

dengan mengangkatnya dalam kegiatan-kegiatan festival yang besifat lebih luas. Hal 

tersebut berhasil membuat eksistensi tradisi dan budaya masyarakat Using Banyuwangi 

meningkat. BEC merupakan salah satu kegiatan yang menjadi ajang peningkatan 

eksistensi budaya. Perhatian masyarakat secara luas pada kegiatan-kegiatan budaya 

Banyuwangi juga membantu sektor ekonomi masyarakat. Masyarakat selain menjadi 

pegiatn seni, juga dapat menyediakan fasiltas-fasilitas yang mendukung 

diselenggarakan kegiatan budaya. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data novel dengan kajian sosiologi sastra dapat 

menjelaskan tanda-tanda sosial budaya masyarakat Using Banyuwangi. Latar Belakang 

Pengarang juga dijelaskan sebagai pembentuk ideologi seorang pengarang. Novel Niti 

Negari Bala Abangan mendapatkan beragam tanggapan dari para pembacanya. 

Hasnan Singodimayan menjelaskan sosial budaya masyarakat Using 

Banyuwangi melalui sejarah Blambangan, sejarah Banyuwangi, kesenian, ritual, 

filosofi, sastra lisan, perilaku dan makanan minuman. Sejarah Blambangan merupakan 

nama wilayah Banyuwangi dahulunya. Nilai-nilai sejarah Blambangan pada perjuangan 

rakyat Blambangan untuk melawan Belanda. Peristiwa perang “puputan bayu” yang 

dapat mempermalukan Belanda merupakan salah satu alasan Belanda untuk 

menghilangkan nama Blambangan. Tanggal terjadinya perang “puputan  bayu” 

digunakan sebagai hari jadi Banyuwangi yang sampai saat ini menuai kritik. Cerita Sri 

Tanjung sebagai asal-usul terbentuknya nama Banyuwangi membutuhkan bukti-bukti 

sebagai pendukung cerita legenda Sri Tanjung. Salah satu bukti cerita Sri Tanjung 

adalah sumur Sri Tanjung. 

Kesenian, Ritual dan tradisi yang dijelaskan oleh Hasnan Singodimayan yaitu 

Angklung Caruk, Gandrung, Seblang Olehsari, Endog-endogan, Kebo-keboan, dan 

Barong Ider Bumi. Keseluruhannya merupakan asli tradisi yang diselenggarakan oleh 

masyarakat Using Banyuwangi. Bentuk ritual dan tradisi menunjukkan nilai-nilai 

religius masyarakat dan sebagai masyarakat rural agraris. Kebudayaan masyarakat 

Using bersifat terbuka dengan perkembangan-perkembangan sesuai norma yang 

berlaku. Banyak dari bentuk tradisi tersebut mengalami perubahan dan berkembang. 

Masyarakat Using Banyuwangi terbuka dengan hal-hal baru. Perilaku dan filosofi 

masyarakat Using memperlihatkan bentuk egaliter, bahwa tidak adanya sekat antara 
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masyarakat Using dan luar daerah. Bahasa Using dan struktur sosial masyarakat Using 

menganggap semua sama rata. Basanan dan wangsalan di pergunakan ketika 

masyarakat Using yang telah dekat berkomunikasi. Sastra lisan juga diangkat oleh 

Hasnan Singodimayan  yang telah populer di masyarakat. Sastra lisan tersebut seperti 

santet Jaran Goyang, Sabuk Mangir, Celeng Kesrek, dan Sensren. 

Representasi Identitas dari novel Niti Negari Bala Abangan merujuk pada satu 

identitas yang dapat mewakili keseluruhan di dalam novel. Identitas nama Blambangan 

cukup dapat mewakili dari tanda-tanda sosial budaya yang di jelaskan dalam novel oleh 

Hasnan Singdiamayan. Seluruh bentuk yang berkaitan dengan Banyuwangi dan Using 

merujuk pada nilai-nilai sejarah Blambangan. Blambangan adalah nama dari suatu 

wilayah dengan suku using merupakan suku aslinya, serta memiliki bahasa Using. 

Tradisi, ritual dan kebudayaan semua dapat masuk dalam nama Blambangan. 
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Abstrak 

Tulisan ini menjadi media bagi penulis untuk mengungkapkan bentuk representasi budaya 

lokal serta identitas masyarakat Banyuwangi melalui teks basanan dalam lagu-lagu jazz 

patrol. Banyuwangi menjadi salah satu pusat kota wisata multikultural yang menyuguhkan 

berbagai macam budaya menarik. Berbagai macam dan bentuk seni, budaya, hingga tradisi 

masih dilakukan demi mempertahankan eksistensi serta identitas mereka. Basanan 

merupakan tradisi lisan, hasil kreasi dari produk budaya yang dilakukan berulang secara 

turun-temurun. Perkembangan arus budaya global memberikan tantangan pada teks basanan 

yang dikawinkan dengan jenis musik tradisional patrol dan musik jazz dari Eropa hingga 

menjadi industri kultural. Industri budaya dapat mewakili keadaan serta situasi yang terjadi 

di Banyuwangi saat ini. Konsep kultural dari industri budaya tersebut telah menjawab 

tantangan dari berlangsungnya arus budaya global. Penelitian ini bertujuan untuk menguak 

makna-makna kultural serta merepresentasikan realitas sosial serta kearifan budaya lokal 

tercerimin dalam proyek komersil di ruang dan lintas budaya dalam lagu-lagu jazz patrol 

Banyuwangi. Proses tersebut akan menujukkan puncak eksistensi serta upaya pemertahanan 

identitas Using. 

 

Kata kunci: budaya, identitas, industri, lokal, representasi 

 

PENDAHULUAN 

Banyuwangi dengan berbagai macam budaya menarik menjadi salah satu pusat 

kota wisata multikultural. Terdiri dari masyarakat Using sebagai mayoritas penduduk 

asli di Banyuwangi serta masyarakat minoritas yang mendiami wilayah Banyuwangi 

seperti etnis China, Tionghowa, Bugis, Arab, Madura dan Jawa yang tersebar diseluruh 

kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut yang kemudian memicu tumbuhnya akulturasi 

budaya di Banyuwangi. Berbagai jenis tradisi, upacara tradisional, ritual, kesenian 

mulai dari musik hingga tari, tradisi lisan seperti basanan1 (peribahasa), wangsalan, 

                                                
1 Basanan merupakan ragam puisi lisan Using yang di dalamnya mengandung unsur sampiran dan isi. 

Basanan dipilah menjadi basanan dua larik dan empat larik. Selanjutnya baca di Heru S.P Saputra 

(2007). 

mailto:nyanyaniaa19@gmail.com
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syair, mantra, serta dialek masyarakat pelaku budaya yang turut menyumbang 

berdirinya suatu kultur berbeda di Banyuwangi. 

Beberapa aspek yang berusaha untuk menunjukkan jati dirinya sebagai 

masyarakat etnis Using ialah seni tradisi serta dialek yang digunakan untuk 

berkomunikasi sehari-hari. Berbagai macam dan bentuk seni pertunjukkan, musik 

hingga seni tari serta tradisi masih dilakukan demi mempertahankan eksistensi serta 

identitas mereka. Tidak hanya melestarikan dengan tetap menggunakan dan 

mempertahankan, mereka “suku Using” yang dibantu oleh pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi terus mengembangkan potensi budaya yang dimilikinya. Pengembangan 

potensi budaya dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap terhadap masyarakat 

melalui industri ekonomi kreatif berbasis budaya lokal yang dilakukan dengan berbagai 

cara, seperti terus terselenggaranya berbagai tradisi seperti: Seblang Olehsari, seblang 

Bakungan, Keboan Aliyan, Kebo-keboan Alasmalang, Barong Ider Bumi Kemiren, 

Petik Laut Muncar, serta Banyuwangi Ethno Carnival pada setiap tahunnya 

(Anoegrajekti, dkk 2015:1111). 

Industri kreatif2 terus berkembang dan menjanjikan bagi para pelaku kreator. 

Banyuwangi sebagai salah satu kota yang menyuguhkan berbagai macam hasil seni dan 

tradisi sebagai produk budaya, mampu menunjukkan kemampuannya di bidang tersebut. 

Berbagai hasil seni dikemas dengan apik dan mampu menembus pasar global. Lagu 

Banyuwangen 3  banyak diciptakan oleh seniman Banyuwangi dengan menggunakan 

bahasa daerah, yakni Bahasa Using. Jenis musik serta dialek yang khas mampu 

membawa lagu banyuwangenan menembus keluar daerah Banyuwangi. Dibuktikannya 

dengan beberapa lagu yang menjadi tren dan viral di beberapa daerah di Indonesia. 

Peluang besar tersebut tidak disia-siakan begitu saja oleh pelaku seni serta para 

kreator di bidang industri kreatif. Hasil seni dari produk budaya tersebut dikemas 

kemudian dipasarkan melalui media promosi yang berkembang pesat saat ini. Youtube 

menjadi salah satu media yang banyak digunakan untuk memasarkan produk budaya 

tersebut. Selain mudah dijangkau,  youtube memberikan kontribusi yang besar bagi para 

kreator dengan nilai rupiah yang masuk dalam nomor rekening para kreator. Produk-

produk lokal tersebut lebih dari puluhan ribu kali ditonton dengan tanggapan yang 

positif dari para penikmat seni dan musik. Tanggapan positif tersebut memberikan 

semangat kepada seniman serta para kreator untuk terus menciptakan karya seni dari 

produk budaya lokal. 

Perilaku, budaya, tradisi, serta ritual yang dilakukan oleh masyarakat Using 

merupakan identitas masyarakat Using yang mendiami dan mendominasi kelompok 

masyarakat di Banyuwangi. Sebuah konstruksi identitas budaya selalu bersifat 

                                                
2 Industri kreatif merupakan sebuah konsep peningkatan industri dan ekonomi berbasis pengetahuan, 

telenta  serta kreativitas manusia. Selanjutnya baca di Novi Anoegrajekti (2018). 

3 Banyuwangen merupakan istilah yang digunakan Masyarakat Banyuwangi, khususnya suku Using untuk 

menyebut lagu-lagu berbahasa Using. 
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kompleks karena pada dasarnya suatu konstruksi identitas budaya merupakan hasil 

peninggalan sejarah. Tidak terkecuali pada pola kehidupan masyarakat etnis Using yang 

membentuk dan memiliki ciri khas yang berbeda dalam menunjukkan serta menentukan 

jati dirinya, menurut Kahn (dalam Anoegrajekti, 2006:173). 

Beberapa seni, upacara serta tradisi dilakukan pada hari-hari dan bulan tertentu 

yang  menurut mereka adalah hari serta bulan yang sakral. Tidak hanya itu, terdapat 

basanan sebagai warisan kebudayaan masih dilakukan untuk menjaga eksistensi 

keberadaannya. Basanan sebagai bentuk tradisi sastra lisan menjadi suatu ide atau 

pemikiran tertentu terhadap masalah maupun kejadian yang dialami oleh suatu 

kelompok masyarakat tertentu. Saputra (2007:72) menyatakan bahwa tradisi lisan 

merupakan suatu hasil dari produk budaya masyakarat etnik dalam lingkungan  dan 

kondisi tertentu yang lebih didominasi oleh unsur kelisanannya. Basanan merupakan 

hasil kreasi dari produk budaya yang dilakukan berulang secara turun-temurun yang 

kemudian menghasilkan suatu konvensi budaya baru. Basanan sebagai hasil warisan 

budaya merupakan karya sastra lokal (primer) yang dahulu hanya berfungsi sebagai 

media interkasi sosial dan stagnan dalam posisi tersebut. Namun, saat ini basanan tidak 

hanya hadir sebagai media interaksi sosial semata. Basanan berkembang mengikuti 

perkembangan media yang banyak bermunculan di media-media sosial serta aktif 

digunakan oleh kalangan remaja hingga dewasa bahkan anak-anak. Penggunaan media 

sosial di setiap gawai pada genggaman tangan manusia saat ini turut andil serta 

berpengaruh besar dalam proses tersebut. 

Perkawinan antara dua unsur budaya Hal tersebut menunjukkan karakteristik 

masyarakat Using yang mampu membawa budaya lokal untuk tetap eksis di era 

globalisasi. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah persoalan baru, bagaimana 

representasi budaya lokal melalui basanan Using dalam lagu-lagu jazz patrol 

Banyuwangi. Persoalan tersebut menarik untuk dikaji dengan  pendekatan cultural 

studies. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan 

kualitatif merupakan suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada manusia dan kawasannya. Pendekatan kualitatif 

berhubungan dengan masyarakat dan istilah- istilah bahasa yang digunakan. Metode 

penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang akan menghasilkan 

karya tulis ilmiah lebih tajam karena menggunakan analisis kualitatif. Menurut 

Endarswara (2013:5) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang paling 

cocok digunakan untuk mengungkap suatu fenomena dalam karya sastra. 

Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan yang terdiri dari; pengumpulan 

data, penerjemahan, reduksi, analisis data, dan diakhiri dengan penyajian data. Data 

yang telah sesuai dengan klasifikasi akan dianalisis dengan teori formula, representasi, 

dan identitas melalui sudut pandang cultural studies. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Representasi merupakan konsep pemikiran manusia yang mampu 

menghadirkan suatu karya baru dari manusia (Hall, 1997:28). Dari konsep tersebut, 

representasi merupakan sebuah bayangan dari pemikiran seseorang atau sebuah 

penyajian kembali sebuah kenyataan dalam bentuk visual dan verbal yang 

menyiratkan suatu makna juga ideologi tertentu. Pada akhirnya representasi 

menghubungkan antara makna dan bahasa terhadap budaya tertentu menggunakan 

bahasa. Melalui lirik lagu yang diciptakan oleh pengarang, pendengar diajak untuk 

menginterpretasikan sebuah fenomena budaya yang terjadi pada masyarakat di 

lingkungan tertentu. Cuplikan video clip menjadi penunjang bagi penikmat musik 

untuk mengidentifikasi golongan ataupun masyarakat pemilik budaya. Melalui otak, 

pendengar mulai menyimpan pengalaman dan pengetahuan serta mengolah makna dari 

lirik lagu. 

Lirik lagu “Randha Kembang” merepresentasikan kehidupan seorang 

perempuan yang menyandang status janda di Banyuwangi. Konteks yang disampaikan 

pengarang terhadap pembaca adalah tentang kehidupan, sosial dan beban moral cukup 

berat dengan status janda. Lirik lagu berjudul “Randha Kembang” berarti Janda 

Kembang artinya bunga, janda yang menjadi bunga. Pernikahan merupakan pilihan 

dan menikah dengan seseorang sebagai teman hidup adalah pilihan yang tidak mudah. 

Perjodohan merupakan ajang yang mempertemukan dua sosok manusia untuk 

disandingkan menjadi sepasang suami-istri. Ajang perjodohan tidak sedikit terjadi di 

Indonesia, seluruh pelosok negeri ini tentu tidak asing dengan ajang tersebut. 

Mbok Rehati dalam lirik lagu berjudul “Randha Kembang” menjadi objek 

yang dipaksa untuk melakukan pernikahan atas dasar paksaan orang tua atau 

perjodohan. Dikutip dari larik yang berbunyi /mbok  rehati  munggah  kawin  eman/  

„sayang sekali Ibu  Rehati dinikahkan  dan larik kedua‟  /emong emong dipokso baen/ 

„Bu Rehati tetap dipaksa meskipun tidak mau‟. Mbok Rehati sebagai objek yang 

tersakiti dan tertindas, pernikahan yang tidak diinginkan harus dilakukan karena unsur 

paksaan. Wanita memang selalu menjadi objek seksualitas semata untuk sebagian 

orang. Memiliki satu istri terkadang tiak cukup untuk memenuhi nafsu seorang laki-

laki. Terkadang seorang laki-laki memilih jalan keluar dengan memadu istrinya untuk 

memenuhi nafsunya. Dapat ditunjukkan dengan larik yang berbunyi /kelendi rasane 

panase latu/ „bagaimana rasa panasnya api‟ /lebih panas disandhing maru/ „lebih  

panas  didekatnya  madu‟  dua  larik  tersebut  dapat  menunjukkan  bahwa  Mbok  

Rehati  sebagai objek dalam lagu tersebutt dinikahi oleh laki-laki yang sebelumnya 

sudah memiliki istri. 

Menjalani pernikahan karena keterpakasaan Mbok Rehati memilih untuk 

berpisah dan menanggung beban dengan status janda. Seorang wanita dengan status 

janda tentunya tidak mudah. Dianggap sepele, wanita rendah dan berbagai macam 

masalah serta cibiran datang karena status yang disandang. Penyesalan bisa saja 

terjadi, namun penyesalan tidak merubah apa yang sudah terjadi seperti  yang  tertuang  

pada  larik  /getunana  ya  disusahana  yara/  „tidak  bisa  disesali‟  /jodho  rika  ya 
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pancen  sing  ana/  „memang  bukan  jodohnya‟.  Tidak  hanya  penyesalan,  sakit  hati  

dan  rasa  kecewa tentunya juga dirasakan seperti yang tertera pada larik /emong 

madhang emong ngenum/ „tidak mau makan tidak  mau  minum‟  /sewengi  jempling  

mung  tangisan  eman/  „semalaman  meratapi nasib  dan menangis‟ /eloh mili 

dredesan/  „air mata  berjatuhan‟  sebagai ungkapan perasaan yang begitu  dalam atas 

kekecewaan dan sakit yang dialami. 

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Bayuwangi yang cukup tinggi 

mengakibatkan banyaknya perempuan menyandang status janda baru. Menyandang 

status sebagai janda bukanlah suatu hal yang mudah bagi seorang perempuan. 

Perempuan selalu dianggap sebagai objek yang lemah, terlebih ketika seorang 

perempuan menyendang status janda. Larik yang berbunyi /ya abot sanggane dadi 

randha kembang/ „beban berat yang ditanggung jika menjadi janda kembang‟ 

merupakan bentuk visualisasi dari pengarang yang menunjukkan kehidupan dan 

kondisi sosial janda di Banyuwangi. Dilansir dari https://detiknews.com jumlah janda 

baru di Banyuwangi mencapai 500 perempuan setiap bulannya.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi  
(Sumber: https://detiknews.com) 

                                                
4. Sidang perkara perceraian di Banyuwangi mencapai 500 kasus setiap bulannya. Humas Pengalidan 

Agama Kabupaten Banyuwangi menyebutkan terdapat 5.550 kasus yang masuk ke Pengadilan Agama  

dan  3.831 perkara sudah diputuskan. Melihat indeks angka tersebut, Banyuwangi menjadi salah satu kota 

dengan kasus perceraian tertinggi setelah Indramayu dan Malang. Kasus perceriaan mayoritas diakibatkan 

oleh faktor ekonomi dan mengeluhkan tidak bertanggung jawabnya seorang suami. Menurut Amroni, 

kasus perceraian dilayangkan dari gugatan seoarang istri. Banyaknya kasus perceraian Majelis Pengadilan 

Agama menangani 30 hingga 40 sidang perkara setiap harinya, dengan total 25 hakim. Selanjutnya baca 

di https://news.detik.com/berita/d- 3347105/setiap-bulan-ada-500-janda-baru-di-banyuwangi. 

https://detiknews.com/
https://news.detik.com/berita/d-3347105/setiap-bulan-ada-500-janda-baru-di-banyuwangi%20diakses%2005%20Maret%202020
https://news.detik.com/berita/d-3347105/setiap-bulan-ada-500-janda-baru-di-banyuwangi%20diakses%2005%20Maret%202020
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Kabar mengenai janda sebagai korban tipu daya laki-laki marak terjadi di 

Banyuwangi. Janda di Banyuwangi menjadi korban kekerasan seksual dan korban 

perampokan.5 Kelemahan wanita, masih menjadi persoalan yang mudah dilakukan 

oleh laki-laki untuk melakukan aksi kekerasan dan memenuhi nafsu birahinya. 

Realitas sosial yang terjadi pada masyarakat apabila viasualisasikan menjadi   seperti   

/kari   kari   mung   dimaru   baen/   „ternyata   hanya   dimadu   saja‟.   Larik   tersebut 

menunjukkan sifat puas laki-laki terhadap satu wanita hanya sementara. Untuk 

memenuhi segala keinginan dan kebutuhannya, seorang laki-laki rela melakukan 

apapun meskipun memadu istrinya sekalipun. 

Nasib janda tidak diperhatikan. Tidak sedikit janda yang merasa tidak 

diperhatikan nasibnya oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi.6 Kasus kriminal dan 

pelecehan seksual yang menyangkut janda sebagai objek lemah seharusnya mendapat 

perhatian lebih dari pemerintah. Tidak hanya masalah ekonomi, sebagian besar 

permasalahan janda adalah jaminan keamanan dan kesejahteraan sebagai manusia dan 

perempuan yang telah tertuang pada Undang-undang Dasar 1945. Tindak kriminal 

terhadap janda sudah banyak terjadi, namun pemerintah belum memberikan tindakan. 

Dikutip dari lirik lagu yang berbunyi lakone wong nanggung wirang 'perannya 

seseorang yang menanggung malu'. Jika diaktualisasikan pada kehidupan nyata, maka 

lirik lagu berjudul “Randha Kembang” yang tepat adalah ya abot sanggane dadi 

randha kembang 'menanggung beban berat menjadi janda kembang'. 

Lirik lagu berjudul “Nyebar Jala” merupakan bentuk representasi pengarang 

terhadap perjuangan dan kehidupan nelayan di pesisir Banyuwangi. Secara tekstual 

lirik lagu tersebut mengguankan majas berepetisi. Selain untuk memberikan efek 

estetis, pengulangan bunyi yang dilakukan pengarang merupakan hasil imajiner untuk 

menceritakan perjuangan nelayan dalam melakukan pekerjaannya di lautan. 

Ucapan dan bentuk rasa syukur nelayan Banyuwangi kepada bumi, laut dan 

Tuhan yang telah memberikan kekayaan alam melimpah diaktualisasikan dengan 

adanya tradisi dan ritual Petik Laut. Unsur magis dalam ritual tersebut terlihat ketika 

upacara yang dilakukan adalah sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Simbolisme dari unsur magis tersebut terlihat ketika diadakannya 

                                                
5. Banyuwangi, nasib malang dialami oleh perempuan berstatus janda berusia 46 tahun. Pasalnya janda 

tersebut menjadi korban perampokan dan pelecehan seksual. Perampok tidak hanya merampok harta yang 

dimilikinya, namun juga merampok harga diri janda Banyuwangi tersebut. Kejadian tersebut terjadi 

secara tiba-tiba ketika SM sedang berada di rumahnya sendirian. Perampok tersebt memaksa SM untuk 

memenuhi birahinya, jika tidak clurit yang dibawanya mengakhiri hidup SM. Selanjutnya baca di 

https://www.kabarbanyuwangi.info/seorang- janda-di-banyuwangi-dirampok-dan-diperkosa.html. 

6. Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi menyayangkan kebijakan pemerintah terhadap minimnya 

perhatian kepada janda di Banyuwangi. Status janda di Banyuwangi menuai berbagai macam 

permasalahan, dari masalah ekonomi, keamanan, dan jaminan perlindungan. Perhatian pemerintah 

menjadi hal yang penting bagi janda karena secara ekonomi dan sosial mereka merasa kurang terbantu, 

hal tersebut dituding karena maraknya kasus kriminal hingga pelecehan seksual yang menyangkut janda. 

Selanjutnya baca di https://www.kabarbanyuwangi.info/nasib-janda-kurang-diperhatikan.html/2. 

https://www.kabarbanyuwangi.info/seorang-janda-di-banyuwangi-dirampok-dan-diperkosa.html
https://www.kabarbanyuwangi.info/seorang-janda-di-banyuwangi-dirampok-dan-diperkosa.html
https://www.kabarbanyuwangi.info/nasib-janda-kurang-diperhatikan.html/2
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doa bersama dalam runtutan acara Petik laut tersebut. Acara Petik Laut diadakan 

setiap 15 Muharram pada setiap tahunnya. Nilai-nilai kultural disimbolisasikan 

dengan sesaji dari hasil bumi yang dihias cantik dalam kapal atau perahu kecil. 

Gradasi budaya yang terjadi pada Tradisi Petik Laut Muncar ini tercipta dari 

beberapa unsur yang membangun, seperti unsur magis dan nilai kultural. Nilai kultural 

tidak hanya hadir dari persembahan dan sesaji yang ada, namun pada prosesinya juga 

menghadirkan tarian gandrung sebagai tarian sambutan. Ketiga unsur tersebut 

menjadi jembatan menuju popularitas budaya tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya 

yang dimilikinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tradisi Petik Laut Muncar sebagai Ungkapan Rasa Syukur  

(Sumber: https://goodnewsfromindonesia.com) 

 

Kutipan data dari lirik lagu “Nyebar Jala” dan kabar media yang beredar 

merupakan bentuk representasi lirik lagu bertajuk perjuangan dan semangat 

nasionalisme di Banyuwangi. Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang 

memiliki daerah pesisir yang cukup luas. Secara holistik, lirik lagu karya H. Armaya 

tersebut menunjukkan situasi dan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat 

Banyuwangi. Setiap liriknya memiliki makna simbolik yang ingin disampaikan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Representasi Budaya Lokal dalam Lagu-lagu Jazz Patrol Banyuwangi 

Cultural studies dalam kajiannya memandang budaya sebagai objek utama. 

Sebagaimana pernah disampaikan Hall (dalam Barker, 2004:08) bahwasanya 

kebudayaan ialah lingkungan yang aktual untuk berbagai praktik representasi, bahasa, 

dan adat-istiadat tertentu. Kebudayaan secara umum dapat dilihat melalui bahasa, 

pakaian, dan kebiasaan masyarakat. Cultural studies sebagai jembatan untuk 

mengungkap fenomena dan dinamika budaya yang terjadi pada masyarakat 

Banyuwangi melalui lagu-lagu jazz patrol. Pemilihan bahasa digunakan sebagai 
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media utama untuk mengungkap realitas yang terjadi pada masayarakat. Pakaian dan 

aksesoris yang digunakan pada era modernitas ini menjadi media untuk memahami 

makna-makna kultural serta eksistensi kearifan lokal. Alat musik tradisional patrol 

dengan perpaduan musik jazz sebagai bukti nyata bahwa budaya pop berikut media 

yang menjadi konsumsi publik turut berpengaruh terhadap kearifan lokal. Jika melalui 

lagu-lagu jazz patrol dapat menunjukkan kearifan budaya lokal Banyuwangi. 

Bahasa sebagai Pemertahanan Identitas 

Perjuangan dalam mempertahankan identitas Using terus dilakukan, seperti 

pembuatan kamus bahasa Using. Kamus bahasa Using tidak hanya berbentuk hard file 

tetapi juga dapat diakses secara online melalui aplikasi untuk android dan ios yang 

dapat diunduh dengan gratis. Secara menyeluruh, pembuatan kamus bahasa Using 

ditujukan sebagai upaya mempertahankan kosa-kata dan diksi berbahasa Using. 

Hampir 24.000 kata terdapat pada kamus bahasa Using, namun belum semua kosa- 

kata Using sudah tercatat di dalamnya. Dikutip dari https://belambangan.com upaya 

penambahan kosa-kata dalam kamus bahasa Using terus dilakukan. Berbagai acara 

seperti workshop kepenulisan yang dilakukan Sengker Kuwung Belambangan (SKB) 

turut melibatkan Ketua SKB yaitu Jusuf Antariksawan, Sentot Hasan Ali sebagai 

wakil ketua SKB dan Kelompok Pelajar dan Mahasiswa Banyuwangi (KPMB) 

Surabaya dan KPMB Malang. 

Paguyuban Sengker Kuwung Belambanga7 beserta orang-orang yang terlibat di 

dalamnya terus mengadakan segala usaha dan upaya untuk memperoleh hasil yang 

maksimal terkait eksitensi dan pemertahanan identitas bahasa Using di era digital ini. 

Workshop Kepenulisan dengan tema Melek Aksara Mberak Cara Edheng menjadi 

judul workshop pada tahun 2020 ini. Jika sebelum-sebelumnya acara yang dilakukan 

oleh SKB selalu mandatangkan orang-orang untuk menghadiri acara-acaranya, kali     

ini     giliran     SKB     yang     mendatangi     kumpulan     dan      komunitas      untuk     

belajar bersama bahasa Using, tutur Antariksawan dikutip dari 

https://belambangan.com. Acara bertajuk akademik ini sudah dilakukan beberapa 

tahun terakhir untuk menggugah semangat dan menyokong literasi bahasa Using. 

                                                
7. Berdiri sejak tahun 2013 lalu Paguyuban Sengker Kuwung Belambangan (SKB) merupakan kelompok 

masyarakat yang terorganisir dan mendedikasikan dirinya sebagai relawan untuk mempertahankan 

identitas Using melalui bahasa. Paguyuban Sengker Kuwung Belambangan diketuai oleh Jusuf 

Antariksawan dan memiliki anggota yang terdiri dari budayawan dan masyarakat umum dengan berbagai 

usia yang tersebar dibeberapa titik. Proker utama yang dilakukan oleh komunitas ini ialah melakukan 

pengumpulan diksi dalam bahasa Using untuk kemudian dijadikan kamus baik secara online maupun 

melaui aplikasi dan cetak. Selain membuat kamus bahasa Using, komunitas ini juga mengadakan lomba 

cipta penulisan kreatif untuk siswa Sekolah Dasar hingga umum berbahasa Using. Output yang diinginkan 

oleh SKB ini ialah, bahasa Using tetap bertahan meskipun terbentur zaman dan perkembangan. Dana yang 

digunakan untuk menjalan seluruh proker SKB adalah hasil swadaya, semua dilakukan secara 

Independen.  Selanjutnya baca di https://nasional.tempo.com. 

https://belambangan.com/
https://belambangan.com/
https://nasional.tempo.com/
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Workshop kepenulisan tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan kata 

baru dalam kamus  bahasa  Using.  Seperti  yang disampaikan Iwan dalam dilansir  

dari  https://belambangan.com. Kelawan cara gedigi, muga-muga tambah akaeh lare 

hang milu sinau basa Using utamane basa tulis baku. Beberapa kamus bahasa Using 

online dan jaringan website yang sudah diterbitkan masih terkendala oleh kurangnya 

pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Tidak 

hanya workshop dan mengadakan pelatihan, SKB juga memiliki program kerja 

agenda tahunan yang sudah diadakan sejak tujuh tahun terakhir. Upaya pemertahanan 

identitas juga dilakukan oleh seniman-seniman Banyuwangi dengan menciptkan dan 

menulis karya-karya berbahasa Using. 

Buku Gending Banyuwangi merupakan salah satu buku yang diterbitkan oleh 

SKB sebagai upaya mempertahankan dan merawat bahasa Using. Tidak hanya 

melalui karya sastra seperti cerita pendek, lagu-lagu berbahasa Using merupakan 

salah satu media terbaik untuk mengajak masyarakat dalam menjaga dan tetap 

menuturkan bahasa Using sebagai bahasa komunikasi. Buku Gending Banyuwangi 

berisi lagu-lagu yang diciptakan oleh seniman maestro Banyuwangi yang popular 

pada tahun 1970-1980an. Lagu-lagu tersebut diantaranya diciptakan oleh Andang CY, 

BS Nurdinm dan MF Hariyanto. 

Basanan jazz patrol karya BS. Nurdin merupakan salah satu lagu legendaris 

pada tahun 1970an. Penggalan lirik lagu yang berbunyi /ana lintang jare paman ya 

ana serngenge/ „ada bintang kata paman juga pasti ada cahaya‟, /kupu cedhung jare 

paman ya layang layangan/ „kupu dalam kata paman juga layang-layang‟. Tidak 

luput lagu bertajuk asmara dengan judul Randha Kembang karya BS. Nurdin yang 

menjadi salah satu lagu yang populer pada tahun 1970-1980an. Lagu berlirik Using 

dengan nuansa cinta dan kawin paksa tersebut sebagai refleksi paradigma sosial yang 

terjadi pada masyarakat saat itu. Lagu-lagu berbahasa Using yang diciptakan oleh 

maestro-maestro Banyuwangi tersebut tetap eksis hingga saat ini. Kendati demikian, 

aransemen lagu-lagu tersebut telah terpengaruh arus budaya global yang semakin 

kompleks. Bersamaan dengan perkembangan arus teknologi, bahasa telah mengalami 

perubahan dan pergeseran kedudukan. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Paguyuban Sengker Kuwung Belambangan 

merupakan bentuk perhatian terhadap identitas budaya Using. Tidak hanya itu, usaha 

tersebut juga menunjukkan adanya bentuk perhatian terhadap pelaku budaya yang 

turut melestarikan budaya melalui karya- karyanya. Melalui media bahasa, lagu-lagu, 

karya sastra, dan kamus bahasa Using, bahasa, sastra, serta budaya Using tetap 

bertahan. Seperti yang dilakukan oleh Paguyuban Sengker Kuwung Belambangan ini. 

 

 

 

 

https://belambangan.com/
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Gambar 3. Pamflet Workshop Kepenulisan diadakan oleh Sengker Kuwung Belambangan 
(Sumber: https://belambangan.com) 

 Bahasa dalam perspektif cultural studies masih menjadi media sentral untuk 

menguak fenomena dan dinamika budaya yang terjadi pada masyarakat. Bahasa 

daerah menjadi komponen penting berdirinya kebudayaan di Indonesia, berikut 

bahasa Using. Melalui lomba-lomba cipta karya seperti penulisan cerita pendek 

dengan bahasa Using, pelestarian lagu-lagu daerah berbahasa Using maka upaya 

untuk mempertahankan identitas sudah berjalan. Seperti agenda tahunan yang 

dilakukan oleh SKB yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Banyuwangi. 

Melalui berbagai macam kegiatan di atas menunjukkan adanya upaya 

pemertahanan bahasa yang dilakukan oleh pelaku budaya. Bahasa dalam perspektif 

cultural studies merupakan media yang tepat untuk menguak dinamika budaya yang 

terjadi pada masyarakat. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi, 

pengarang dan seniman dalam mengimplementasikan hasil imajinasinya melalui 

bahasa dan diaktualisasikan ke dalam bentuk karya sastra. Karya sastra berfungsi 

sebagai alat ekspresi dan dulce et utile menjadi sarana untuk psikologi seseorang. 

Karya sastra mengandung nilai estetika dan etika yang berkaitan dengan hidup serta 

kehidupan manusia. Kaitannya dengan masyarakat Using di Banyuwangi yang 

memilih bahasa Using sebagai identitasnya. Fenomena dan dinamika budaya pop 

akibat revolusi teknologi yang terjadi pada masyarakat dapat ditunjukkan melalui 

karya-karya yang tercipta. Budaya lokal dengan unsur-unsur arus budaya global 

berjalan beriringan. Secara holistik, upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat, 

budayawan, hingga pemerintah merupakan aktualisasi dari pemertahanan identitas 

lokal masyarakat Using di Banyuwangi. 
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Pakaian sebagai Kearifan Lokal 

Perubahan yang terjadi pada masyarakat melalui pertimbangan khusus 

meliputi kelas identitas dan pola konsumsi masyarakat. Perkembangan arus 

globalisasi tidak hanya memengaruhi perkembangan ekonomi namun juga turut 

berpengaruh terhadap perkembangan budaya. Cultural Studies memproyeksikan 

dirinya sebagai media yang tepat untuk menunjukkan pola-pola dan perubahan 

struktur yang terjadi pada masyarakat. Konsekuensi dari Arus budaya global yaitu 

menumbuhkan reproduksi kapitalisme yang kemudian mempengaruhi perubahan pola 

sosial dan kebudayaan masyarakat (Barker, 2004:117). Masyarakat Using di 

Banyuwangi menjadi salah satu kelompok budaya yang mengalami pergesaran 

kultural akibat arus global. Bentuk perubahan yang terjadi pada masyarakat 

diantaranya ialah cara berpaikan dan berpenampilan. 

Pelaku dalam video clip lagu-lagu jazz patrol Banyuwangi menunjukkan 

adanya perubahan dan pergesaran makna budaya. Pakaian yang dikenakan sebagai 

media penunjuk identitas mengalami perubahan mengikuti arus global dalam budaya 

pop. Perubahan dan pergeseran tersebut tidak serta merta kemudian menutup dan 

meninggalkan identias mereka. Berikut analisis dalam beberapa cuplikan pada 

beberapa video clip lagu-lagu jazz patrol yang menunjukkan adanya pergeseran 

kaitannya dengan budaya pop dan pemertahanan identias serta kearifan lokal di 

Banyuwangi secara bersamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Adegan dalam video clip lagu Nyulayani Janji (Sumber: 

https://www.youtube.com/watch?v=fW1svscYVTE&feature=youtu.be) 
 

Gambar di atas menunjukkan personil dari group jazz patrol dalam salah satu 

adegan di video clipnya yang berjudul Nyulayani Janji. Pada video clip tersebut, 

terlihat semua personil menggunakan kaos berwarna hitam seragam dengan tulisan 

Kawitan Jazz Patrol Temenggungan. Kawaitan merupakan nama paguyuban dan 

diikuti dengan jenis musik yang dibawakan yaitu jazz dan patrol. Selanjutnya 

Temenggungan adalah nama daerah atau kampung di pusat kota Banyuwangi. 

Kampung Temenggungan adalah kampung wisata budaya. 
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Bawahan yang dikenakan sebagai sarung adalah kain bermotif batik khas 

Banyuwangi. 8  Jenis batik yang digunakan adalah motif batik Gajah Oling. Gajah 

Oling merupakan motif batik tertua yang ada di Banyuwangi. Dilansir dari 

https://pariwisatabanyuwangi.com filosofis dari motif batik ini adalah dari suku kata 

yang menyusunnya, yaitu Gajah yang artinya sesuatu yang besar dan Oling adalah 

mengingat. Artinya, bahwa kita harus mengingat kepada Yang Maha Besar yaitu 

Tuhan Yang Maha Kuasa. Motif batik ini merupakan jenis batik legendaris dan 

banyak digunakan oleh masyarakat umum maupun di instransi pemerinatahan 

Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Adegan dalam video clip lagu Basanan Jazz Patrol (Sumber: 

https://youtu.be/XSxbJArItEQ) 

 

Udheng merupakan salah satu akesoris prmutup kepala bagi laki-laki yang 

menjadi fashion identitas masyarakat Using. Tidak hanya berguna sebagai penutup 

kepala, udheng menjadi perlengkapan yang wajib digunakan oleh laki-laki Using saat 

melakukan ritual individu maupun acara- acara tertentu. Udheng yang dikenakan 

biasanya terbuat dari kain dengan motif batik khas Banyuwangi seperti gajah Oling, 

Paras gempal, Kangkung Setingkes, dan lain sebagainya. 

Model pemakaiannya tidak serta merta begitu saja. Bentuk dan lipatan udheng 

memiliki nilai magis, jika dipahami secara filosofis sebagai ekspresi keyakinan dari 

masyarakat Using tentang pandangan hidup. Penggunaan udheng terlihat ada dua cara 

yaitu Udheng Tongkosan yang menutup seluruh bagian kepala dengan dua sisi segita 

di kanan dan kirinya. Model Udheng Tongkosan biasanya digunakan dalam acara 

formal dan ritual keagamaan. Udheng Sampatan yang memiliki bentuk terbuka 

                                                
8. Terdapat 24 motif batik yang terdaftar pada Dinas Pariwisata Banyuwangi, meskipun pada 

kebenarannya sudah terdapat 47 motif batik khas Banyuwangi. Motif batik khas Banyuwangi dapat 

dilihat di museum Budaya Banyuwangi, berikut jenis dan motif batik Banyuwangi diantara: Gajah Oling, 

Maspan, Galaran, Dilem Semplah, Joloan, Kawung, Kangkung setingkes, Alas Kobong, Paras Gempal, 

Kopi Pecah, Gedekan, Ukel, Moto Pitik, Sembrung CAcing, Blarak Semplah, Gringsing, Sekar Jagad, 

Semanggian, Garuda, Cendrawasih, Latar Putih, dan Sisik Papak. Selanjutnya baca di Novi 

Anoegrajekti, dkk (2020). 

https://pariwisatabanyuwangi.com/
https://youtu.be/XSxbJArItEQ
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dengan segitiga lepas dibagian belakang baik menjulang ke atas maupun ke bawah, 

model udheng ini biasanya digunakan pada acara-acara yang lebih santai, ungkap 

Lintu Tulistyantoro dikutip dari https://radarsurabaya.com. 

Musik Jazz dan Patrol Banyuwangi 

Budaya pop merupakan budaya massa yang memandang budaya dari nilai 

jualnya. Otoritas dari pengembangan budaya ini adalah pada tingkat kepuasan dari 

nilai jual untuk konsumennya. Ketika budaya mampu diproduksi secara masal dengan 

berbagai macam komposisi seperti percampuran budaya barat dengan budaya lokal 

dan tatanan sosial pada masyarakat itu artinya budaya baru telah dihasilkan. Lagu-

lagu jazz patrol merupakan hasil perkawinan dari unsur budaya yang berbeda. Musik 

jazz merupakan jenis musik pop pengaruh dari budaya barat, sedangkan patrol ialah 

jenis musik tradisional yang menerima musik jazz akibat dari globalisasi. Keduanya 

dipertemukan oleh perkembangan teknologi, media dan arus budaya global. 

Perkawinan dua unsur budaya tersebut menghasilkan jenis kebudayaan baru 

tanpa meninggalkan nilai-nilai kultural pada budaya lokal yang dimilikinya. Nilai-

nilai kultural masih mendominasi ketika dua unsur budaya tersebut disandingkan. 

Kreatifitas masyarakat sebagai pelaku budaya menuai hasil yang memuaskan, 

pasalnya industri kapitalis yang mereka ciptakan laku dipasaran dan menjadi 

konsumsi publik. Kendati demikian, eksplorasi yang telah dilakukan mampu 

membawa budaya lokal pada puncak popularitasnya tanpa meninggalkan nilai-nilai 

kulturalnya. Proses teersebut sama halnya dengan mempertahankan identitas budaya 

yang dimiliki. 

Aktivitas budaya tersebut menjadi ajang komersial yang mengoptimalkan nilai 

fungsi budaya, teknologi, media dan arus global. Lirik dalam lagu-lagu jazz patrol 

menjadi media edukasi bagi anak- anak dan pemuda yang nantinya menjadi pewaris 

budaya. Bahwasannya lagu merupakan salah satu bentuk karya sastra yang mampu 

merfleksikan realitas sosial pada masyarakat dan pernah terjadi secara konkret. 

Teknologi dan media menjadi jembatan menuju popularitas budaya ditengah 

maraknya arus global. Budaya konsumtif pada pola kehidupan masyarakat di era 

modernitas ini menjadi pengaruh yang cukup besar, bahwasannya industri kreatif 

dikonsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan psikologinya. 

 

SIMPULAN 

Cultural studies pada penelitian ini memasukkan kontribusi teori maupun 

metode dari berbagai ilmu yang dipandang strategis untuk menunjukkan realita pada 

kehidupan umat manusia saat ini. Kehidupan manusia modern dan representasinya 

dapat dikuak melalui kajian disiplin ilmu cultural studies dengan strategi inter maupun 

multidisipliner. Teori cultural studies, representasi, dan identitas terpusat pada makna 

dan nilai-nilai serta cara hidup manusia yang menekankan pada kebudayaan, kehidupan, 

dan identitas. Artinya, pendekatan struktural dan cultural studies berfungsi sebagai 

media untuk menggali serta menjelaskan seberapa besar pengaruh teks basanan bagi 

https://radarsurabaya.com/
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masyarakat Banyuwangi, khususnya masyarakat Using. Budaya lokal tercermin dalam 

lagu-lagu jazz patrol Banyuwangi. Kaitannya dengan budaya lokal Banyuwangi tersebut 

ditunjukkan dengan fenomena budaya yang terjadi pada masyarakat melalui formulasi 

dari lirik lagu. Kondisi dan situasi sosial tertentu diungkapkan melalui bahasa yang 

sebelumnya telah melalui proses imajiner pengarang. Representasi merupakan bentuk 

penyajian kembali kenyataan dalam bentuk visual yang menggambarkan suatu ideologi 

tertentu. Melalui bahasa, pesan moral direpresentasikan oleh pengarang kepada 

pendengar dengan bentuk visual maupun audiovisual. Kebudayaan secara umum dapat 

dilihat melalui bahasa, pakaian, dan kebiasaan masyarakat. 

Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media untuk berinteraksi, bahasa juga 

digunakan untuk mengidentifikasi diri. Identitas masyarakat Using akan muncul ketika 

mereka menggunakan bahasa Using sebagai media untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi. Perkembangan media turut berpengaruh terhadap eksisteni bahasa Using 

saat ini. Bahasa dalam perspektif cultural studies masih menjadi media sentral untuk 

menguak fenomena dan dinamika budaya yang terjadi pada masyarakat. Bahasa daerah 

menjadi komponen penting akan berdirinya kebudayaan di Indonesia, berikut bahasa 

Using. Bahasa dan karya sastra memiliki perannya sendiri-sendiri untuk 

mempertahankan identitas budaya lokal Using. 

Banyuwangi memiliki pakaian tradisional khas dengan batik asli Banyuwangi, 

ditunjukkan pada video clip dalam lagu-lagu jazz patrol seperti motif Gajah Oling, 

Kangkung Setingkes, Paras Gempal, dan lain sebagainya yang dapat menunjukkan 

identitas masyarakat Using di Banyuwangi. Perkembangan media di era globalisasi saat 

ini turut mempengaruhi cara berpenampilan seseorang. Seperti pemakaian pakaian adat 

dan pakaian casual yang dikemas menjadi model terbaru namun tetap mempertahankan 

identitasnya. Fenomena budaya yang terjadi pada masyarakat telah menyita perhatian 

cultural studies, hal tersebut memungkinkan perubahan-perubahan pada masyarakat 

terkait kebiasaan, cara berpakaian hingga tradisi. Pelaku dalam video clip lagu-lagu jazz 

patrol Banyuwangi menunjukkan adanya perubahan dan pergesaran makna budaya. 

Pakaian yang dikenakan sebagai media penunjuk identitas mengalami perubahan 

mengikuti arus global dalam budaya pop. Dari lagu- lagu jazz patrol dapat ditunjukkan 

adanya upaya dari masyarakat sebagai pelaku dan pemilik budaya untuk 

mempertahankan sekaligus mengenalkan budaya Using kepada publik ditengah arus 

budaya global sebagai identifikasi diri. Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat 

telah membawa identitas budaya Using pada puncak eksistensinya. Industri budaya 

yang terjadi pada masyarakat memberikan jaminan kesejahteraan dan membawa para 

pelaku seni serta para kreator untuk mempertahankan hidupnya dari proses kreatif. 

Secara holistik dapat disimpulkan bahwa popularitas budaya membawa eksistensi 

budaya lokal pada puncaknya. Budaya lokal dengan pengaruh arus global tersebut 

memberikan warna baru yang dapat dikatakan dengan imperialisme kultural. 
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Abstrak 

Penelitian ini mendeskripsikan salah satu bentuk ketidakadilan gender dalam Novel 

Kenanga karya Oka Rusmini. Ketidakadilan gender terjadi karena ketimpangan pemikiran 

yang beredar dalam masyarakat. Salah satu bentuk ketidakadilan gender adalah 

marginalisasi perempuan, hal ini telah mengakar di dalam masyarakat penganut sistem 

patriarki sehingga marginalisasi dapat terjadi pada perempuan dari berbagai kasta . Di 

dalam novel Kenanga digambarkan proses marginalisasi yang sangat menindas perempuan 

dari berbagai kasta. Marginalisasi memberikan kerugian besar bagi perempuan karena 

perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dibandingkan dengan laki-laki. 

 

Kata kunci: marginalisasi, patriarki, perempuan. 

 

PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan objek studi kultural yang kaya akan nilai-nilai budaya, 

kemanusiaan, moral, norma sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Sastra dapat 

dipandang sebagai suatu gejala sosial. Sastra pun digunakan sebagai sumber untuk 

menganalisis sistem masyarakat. Dalam sistem masyarakat terjadi diskriminasi dan 

ketidakadilan secara gender, hegemoni dan dominasi budaya patriarkat (sistem 

pengelompokan sosial yang mementingkan garis keturunan laki-laki atau bapak) yang 

memposisikan kekuasaan laki-laki dan mensubordinasi kaum perempuan. Chatman 

(1978:26) menyatakan bahwa proses kelahiran karya sastra diprakondisi oleh kode 

sosial budaya yang melingkupi pengarang. Penciptaan karya sastra selalu bersumber 

dari kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam karya sastra hal-hal 

yang dijabarkan tentang masyarakat dapat berupa struktur sosial masyarakat, fungsi dan 

peran masing-masing anggota masyarakat, maupun interaksi yang terjadi di antara 

seluruh anggotanya (Sugihastuti dan Saptiawan, 2007:82).   

Pengarang mengangkat kenyataan tersebut menjadi wacana baru dengan proses 

kreatif (pengamatan, analisis, interpretasi, refleksi, imajinasi, evaluasi, dan sebagainya) 

dalam bentuk karya sastra. Sastra menyajikan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu 

sendiri sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan 

mencakup hubungan antarmasyarakat dengan orang-orang, antarmanusia, antarperistiwa 

mailto:zahraniya333@gmail.com
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yang terjadi dalam batin seseorang. Jika memandang karya sastra sebagai 

penggambaran dunia dan kehidupan manusia, kriteria utama yang dikenakan pada karya 

sastra adalah kebenaran penggambaran, atau yang hendak digambarkan. Karya sastra 

menggambarkan kehidupan tetapi tidak secara lengkap karena fenomena kehidupan 

sosial yang terdapat dalam karya sastra tersebut kadang tidak disengaja dituliskan oleh 

pengarang. Hakikat karya sastra tidak pernah mengungkap fenomena sosial secara 

langsung, tetapi secara tidak langsung yang mungkin pengarangnya sendiri tidak tahu. 

Pengarang merupakan anggota yang hidup dan berhubungan dengan orang- orang yang 

berada disekitarnya, maka dalam proses penciptaan karya sastra seorang pengarang 

tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Karya sastra yang lahir ditengah-tengah 

masyarakat merupakan hasil pengungkapan jiwa pengarang tentang kehidupan, 

peristiwa, serta pengalaman hidup yang telah dihayatinya. Sebuah karya sastra tidak 

pernah berangkat dari kekosongan sosial. Karya sastra ditulis berdasarkan kehidupan 

sosial masyarakat tertentu dan menceritakan kebudayaan-kebudayaan yang 

melatarbelakanginya. 

Simone De Beauvoir, tokoh feminis Eropa yang sangat penting dalam teori 

sosial sastra feminis, secara spesifik membicarakan persoalan pengalaman perempuan 

dalam sastra dengan persoalan realitas sosial perempuan sehari-hari. Dalam karyanya 

Second Sex (2003), Beauvoir menegaskan bahwa mitos perempuan mempunyai peran 

yang menentukan dalam kesusasteraan. Mitos dalam sastra tersebut mempengaruhi 

kebiasaan dan tingkah laku masyarakat tentang perempuan (Endraswara, 2011:239). 

Beauvoir memandang sastra perempuan berada dalam dua bentuk transisi eksistensial-

sosial. Pertama adalah fase transisi kebudayaan ketika artikulasi sastrawan yang 

menuliskan karya sastra berada di antara hierarki kebudayaan simbolik patriarki dengan 

kebudayaan modern. Kedua adalah transisi masyarakat yang terstruktur dalam sistem 

ekonomi, dalam bentuk modus-modus produksi, dalam bentuk feodalisme, kapitalisme, 

dan komunisme dengan pengalaman-pengalaman dinamik yang berkembang secara 

eksistensial (Endraswara, 2011: 242).   

Realitas sosial dan pengalaman telah menginspirasi Oka Rusmini dalam 

berkarya. Sosiologi pengarang, profesi pengarang, dan istitusi sastra, masalah yang 

berkaitan di sini adalah dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial status 

pengarang, dan idiologi pengarang yang terlibat dari berbagai kegiatan pengarang di 

luar karya sastra, karena setiap pengarang adalah warga masyarakat, ia dapat dipelajari 

sebagai makhluk sosial. Biografi pengarang adalah sumber utama, tetapi studi ini juga 

dapat meluas ke lingkungan tempat tinggal dan berasal. Dalam hal ini, informasi 

tentang latar belakang keluarga, atau posisi ekonomi pengarang akan memiliki peran 

dalam pengungkapan masalah sosiologi pengarang (Wellek dan Warren,1990:112). Oka 

Rusmini yang terlahir di lingkungan griya sangat memahami realitas sosial yang terjadi 

di sekitarnya. Hal tersebut menginspirasi Oka Rusmini untuk terus menghasilkan karya 

yang tidak pernah lepas dari pembahasan sistem kasta dan berbagai ketidakadilan yang 

dialami oleh perempuan Bali karena sistem kasta yang telah melekat dalam masyarakat. 
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Perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia 

merupakan perjuangan yang tidak pernah berhenti karena berbagai hal dapat terjadi 

dalam perkembangan peradaban yang sangat pesat ini. Salah satu contohnya adalah 

pengeksploitasian perempuan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, terutama yang 

bersifat mendukung kekuasaan yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini 

berkaitan erat dengan nilai-nilai tradisional dan budaya yang dikuasai oleh kaum laki-

laki yang disebut dengan budaya patriarki. Salah satu daerah di Indonesia yang selalu 

menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya adalah Bali. Selain budaya patriarki, sistem 

kasta juga tumbuh dengan subur di Bali. Peraturan dalam sistem kasta cenderung 

menggambarkan bahwa semua hal harus berpusat pada laki-laki sehingga perempuan 

yang harus mengikuti keputusan laki-laki. Sistem kasta di Bali membuat kaum 

perempuan menjadi terkungkung, perempuan bangsawan maupun Sudra akan tetap 

menjadi pihak yang kalah dan tidak dapat berbuat apa pun bila berhadapan dengan laki-

laki. Keberanian perempuan untuk keluar dari nasib yang digariskan oleh sistem kasta 

merupakan suatu kemajuan bagi perempuan. Namun, pada akhirnya mereka tetap harus 

tunduk kepada sistem kasta tersebut. 

Secara keseluruhan, novel Kenanga berkisah mengenai kondisi adat Bali, 

tentang cinta terlarang dalam adat Bali terutama kasta Brahmana yang terlalu banyak 

aturan. Oka Rusmini berani mengungkap kondisi Bali dan kasta Brahmana bukan 

melalui sisi kecantikannya, tetapi melalui sisi lain yang dianggap tabu untuk diungkap. 

Oka Rusmini menceritakan secara natural karakter laki-laki dan perempuan Bali yang 

sebenarnya walaupun kebanyakan tokoh dalam novel ini berasal dari kasta tertinggi 

yaitu Brahmana. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Ratna (2003: 332) ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan 

mengapa sastra memiliki kaitan erat dengan masyarakat dan dengan demikian harus 

diteliti dalam kaitannya dengan masyarakat: (1) karya sastra ditulis oleh pengarang, 

diceritakan oleh tukang cerita, disalin oleh penyalin, ketiganya adalah anggota 

masyarakat; (2) karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek kehidupan 

yang terjadi dalam masyarakat yang pada gilirannya juga difungsikan oleh masyarakat; 

(3) medium karya sastra baik lisan maupun tulisan dipinjam melalui kompetensi 

masyarakat yang dengan sendirinya telah mengandung masalah kemasyarakatan; (4) 

berbeda dengan ilmu pengetahuan, agama, dan adat-istiadat dan tradisi yang lain, dalam 

karya sastra terkandung estetik, etika, bahkan juga logika. Masyarakat jelas sangat 

berkepentigan terhadap ketiga aspek tersebut; (5) sama dengan masyarakat, karya sastra 

adalah hakikat intersubjektivitas, masyarakat menemukan citra dirinya dalam suatu 

karya. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sosiologi sastra dapat 

meneliti melalui tiga perspektif (1) perspektif teks sastra, artinya peneliti 

menganalisisnya sebagai sebuah refleksi kehidupan masyarakat dan sebaliknya; (2) 

persepektif biologis yaitu peneliti menganalisis dari sisi pengarang, perspektif ini akan 

berhubungan dengan kehidupan pengarang dan latar kehidupan sosial, budayanya; (3) 
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perspektif reseptif, yaitu peneliti menganalisis penerimaan masyarakat terhadap teks 

sastra. Sosiologi karya sastra itu sendiri lebih memperoleh tempat dalam penelitian 

sastra karena sumber-sumber yang dijadikan acuan mencari keterkaitan antara 

permasalahan dalam karya sastra dengan permasalahan dengan masyarakat lebih mudah 

diperoleh. Permasalahan yang diangkat dalam karya sastra biasanya masih relevan 

dalam kehidupan masyarakat. Swingewood (1972:15) mengingatkan bahwa dalam 

melakukan analisis sosiologi terhadap karya sastra, kritikus harus berhati-hati dengan 

slogan “sastra adalah cermin masyarakat’’. Hal ini melupakan pengarang, kesadaran, 

dan tujuannya. Dalam melukiskan kenyataan, selain melalui refleksi, sebagai cermin, 

juga dengan cara refleksi sebagai jalan belok. Seniman tidak semata melukiskan 

keadaan sesungguhnya, tetapi mengubah sedemikian rupa kualitas kreativitasnya. 

Sastra sebagai cermin masyarakat; sampai sejauh mana sastra dapat dianggap 

sebagai mencerminkan keadaan masyarakat. Pengertian cermin dalam hal ini sangat 

kabur sehingga banyak terjadi salah penafsiran dan penyalahgunaan. Beberapa hal yang 

harus diperhatikan adalah (1) sastra mungkin tidak dapat dikatakan mencerminkan 

masyarakat pada waktu ia ditulis karena banyak ciri-ciri masyarakat yang ditampilkan 

dalam karya sastra itu yang sudah tidak berlaku pada waktu ia ditulis; (2) sifat “lain dari 

yang lain” seorang pengarang sering mempengaruhi pemilihan dan penampilan fakta-

fakta sosial dalam karyanya, (3) genre sastra sering merupakan sikap sosial suatu 

kelompok tertentu dan bukan sikap sosial seluruh masyarakat, (4) sastra yang berusaha 

untuk menampilkan keadaan masyarakat secermat-cermatnya mungkin saja tidak dapat 

dipercaya sebagai cermin masyarakat. Karya yang sama seringkali dimaksudkan untuk 

menggambarkan masyarakat secara teliti, mungkin masih dapat digunakan sebagai 

bahan untuk mengetahui keadaan masyarakat. Pandangan sosial pengarang haru vnhs 

diperhitungkan dalam menilai karya sastra sebagai cermin masyarakat. Sastra dapat 

dikatakan sebagai cermin masyarakat, atau diasumsikan sebagai salinan kehidupan, 

tidak berarti struktur masyarakat seluruhnya dapat tergambar dalam sastra. Hal yang 

didapat di dalamnya adalah gambaran masalah masyarakat secara umum ditinjau dari 

sudut lingkungan tertentu yang terbatas dan berperan sebagai mikrokosmos sosial. 

Seperti lingkungan bangsawan, penguasa, gelandangan, rakyat jelata, dan sebagainya. 

Perkembangan sosiolgi sastra modern tidak terlepas dari Hippolyte Taine, seorang ahli 

sosiologi sastra modern yang pertama membicarakan latar belakang timbulnya karya 

sastra besar, menurutnya ada tiga faktor yang mempengaruhi, yaitu ras, saat, dan 

lingkungan (Abrams, 1981:178). Hubungan timbal-balik antara ras, saat, dan 

lingkungan inilah yang menghasilkan struktur mental pengarang yang selanjutnya 

diwujudkan dalam karya sastra. Menurut Taine, sosiologi sastra ilmiah apabila 

menggunakan prinsip-prinsip penelitian seperti ilmu pasti, hukum. Karya sastra adalah 

fakta yang multi-interpretable tentu kadar “kepastian” tidak sebanding dengan ilmu 

pasti. Hal yang penting bagi peneliti sosiologi karya sastra adalah kemampuan untuk 

mengungkapkan hal ras, saat, dan lingkungan (Damono, 1978: 3–4). 

Sistem pelapisan tertutup ditemukan pada masyarakat Bali. Menurut kitab suci 

orang Bali masyarakat terbagi dalam empat lapisan, yaitu Brahmana, Satria, Vaicya dan 
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Sudra. Ketiga lapisan pertama disebut triwangsa sedangkan lapisan terakhir disebut 

jaba yang merupakan lapisan dengan jumlah warga terbanyak di antara masyarakat 

Bali. Keempat lapisan itu terbagi lagi menjadi lapisan-lapisan khusus; biasanya orang-

orang dapat dikenali dari kasta mana dia berasal dilihat dari gelar yang mengikutinya, 

gelar-gelar mana diwariskan menurut garis keturunan laki-laki yang sepihak patrilineal. 

Misalnya gelar yang menunjukkan sebagai orang Brahmana adalah Ida Bagus, Ida Ayu; 

gelar yang menunjukkan gelar orang Satria Tjokorda, Dewa, Ngahan, Bagus;  gelar bagi 

orang Vaicya adalah I Gusti, Gusti; sedangkan orang-orang Sudra juga memakai gelar 

seperti Pande, Kbon, Pasek. Biasanya, penggunaan gelar juga berkaitan erat dengan 

pekerjaan orang-orang yang memakai gelar yang bersangkutan. Walaupun gelar-gelar 

tersebut tidak memisahkan golongan-golongan secara ketat, tetapi sangat penting bagi 

sopan santun pergaulan karena sangat menjunjung tinggi tata krama. Di samping itu, 

hukum adat juga menetapkan hak-hak bagi si pemakai gelar, misalnya dalam memakai 

tanda-tanda, perhiasan-perhiasan, pakaian tertentu dan lain-lain. Kehidupan sistem kasta 

di Bali umumnya tampak jelas dalam hubungan perkawinan misalnya gadis yang 

berasal dari kasta tertentu tidak boleh menikah dengan laki-laki yang berasal dari kasta 

yang lebih rendah karena gadis tersebut akan dikeluarkan dari kastanya dan mengikuti 

kasta suaminya. 

Dalam novel Kenanga karya Oka Rusmini terdapat beberapa kasus tentang 

ketidakadilan gender. Pengertian gender menurut Fakih (2001:71) adalah perbedaan 

perilaku (behavioral differences) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi 

secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan 

melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan 

kultural yang panjang. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender, yaitu: marginalisasi atau 

proses pemiskinan ekonomi; subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan 

politik; pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif; kekerasan (violence); 

beban kerja lebih banyak dan lebih panjang (Fakih, 2001:12–13). Gender dan 

marginalisasi perempuan merupakan proses marginalisasi yang mengakibatkan 

kemiskinan yang banyak terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum 

laki-laki dan perempuan. Ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin 

tertentu dalam hal ini adalah perempuan yang disebabkan oleh gender. Dari segi 

sumbernya berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan 

tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi kaum 

perempuan tidak saja terjadi di tempat kerja, hal ini juga terjadi dalam rumah tangga, 

masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah 

terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang 

laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir 

keagamaan (Fakih, 2001:13–15). Marginalisasi secara umum dapat diartikan tersisih, 

banyak hal yang menjadi penyebab marginalisasi yang terjadi di masyarakat, baik yang 

menimpa kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Hal itu disebabkan oleh faktor-

faktor misalnya penggusuran suatu tempat tinggal suatu kelompok masyarakat, bencana 

alam, atau proses eksploitasi. Marginalisasi tidak hanya menyangkut pada hal itu saja, 
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tetapi apabila kita ingin menyadari, marginalisasi yang disebabkan adanya ketidakadilan 

gender juga mengakibatkan pengaruh terhadap pihak yang termarginalkan khususnya 

kaum perempuan. Marginalisasi juga dapat diartikan peminggiran dan pemiskinan 

dalam di bidang ekonomi. Dalam hal ini peran perempuan dipinggirkan, sehinggga 

secara ekonomi mereka menjadi miskin dan tidak berdaya.  

Pada dasarnya gender dan marginalisasi perempuan dapat berasal dari kebijakan 

pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau asumsi ilmu 

pengetahuan.  Pemarginalan ini merupakan proses peminggiran akibat perbedaan jenis 

kelamin yang mengakibatkan kemiskinan pada kaum perempuan. Laki-laki dapat 

membuat perempuan termarginalkan karena menganggap perempuan sebagai mahluk 

lemah.  

 

Marginalisasi Terhadap Perempuan Sudra 

Rahyuda adalah seorang professor dan dosen Kenanga. Hubungan Kenanga dan 

Rahyuda sangat akrab sehingga Kenanga juga mengenal Jero Kemuning, istri dari 

paman Rahyuda. Sejak Rahyuda yatim piatu, dia tinggal bersama pamannya dan istri 

pamannya yang seusia Rahyuda. Usia Rahyuda dan Jero Kemuning tidak jauh berbeda, 

hal tersebut menjadi suatu indikator kecemburuan paman Rahyuda terhadap Rahyuda.  

Belum lagi Kenanga menangkap arah pertanyaan itu, Jero Kemuning sudah 

mulai bercerita. Perkawinannya dengan paman Rahyuda boleh dibilang merupakan 

keterpaksaan demi agenda perjodohan orang-orang zaman dulu. Ibu paman Rahyuda 

meminta kepada ibu Kemuning agar menyerahkan anak perempuannya ke griya untuk 

dikawinkan dengan anaknya. Dulu hal semacam ini adalah sesuatu yang lumrah. 

Keluarga bangsawan biasa mengambil anak-anak dari golongan sudra, seperti 

Kemuning, untuk mengabdi di griya. Orang tua mereka pun umumnya ikhlas dan 

bahagia. Bahkan ada rasa kebanggan tersendiri, apalagi kalau sampai putri mereka 

disunting bangsawan dan menjadi bagian keluarga griya. Mereka akan menjadi topik 

cerita, pusat teladan dan kekaguman, dan mendapat tempat terhormat di kalangan 

golongannya sendiri. Sebuah kebanggaan yang kadang kejam, ketika harus ditebus 

dengan pengorbanan seumur hidup.  

Tentu saja para orang tua tidak merasa perlu bertanya apakah anaknya bahagia 

dengan setumpuk kebanggaan itu. Ibu Kemuning juga tidak pernah bertanya apakah 

Kemuning bahagia kawin dengan paman Rahyuda, seorang laki-laki kaku, yang tak tahu 

cara bergaul dan mencintai perempuan. Tidak terlintas keraguan sedikit pun adakah 

Kemuning yang usianya masih belasan tahun itu akan senang berumah tangga dengan 

seorang lelaki asing yang lebih pantas jadi bapaknya. 

 

Sejak palu perjodohan diketukkan, semua pintu telah tertutup bagi Kemuning. 

Tugasnya tinggal melayani kemauan laki-laki yang telah disediakan untuknya, 

tanpa boleh memasukkan kemauannya sendiri. Tidak ada pilihan lain kecuali 

menjadi seorang istri yang “baik”, artinya cocok dengan apa pun yang dimaui 

oleh suami. Celakanya, laki-laki yang jadi suami Kemuning itu ternyata seperti 
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gunung berapi yang menyimpan hawa bencana di balik pesona keagungannya. 

Tampak pendiam dari luar, tapi sesungguhnya penuh amuk dan sifat buruk yang 

mengerikan. (Kenanga: 78–79).  

 

Nama asli Jero Kemuning adalah Luh Putu Arimbi. Orang tua Jero Kemuning 

menyerahkannya kepada griya dan mempersilakan Jero Kemuning diperistri oleh 

penghuni griya. Sejak diperistri paman Rahyuda yang berkasta Brahmana, nama Luh 

Putu Arimbi sudah tidak dipakai lagi. Sesuai tradisi, namanya diganti dan mendapatkan 

gelar Jero. Para penghuni griya memberi julukan Jero Kemuning karena kecantikan Jero 

Kemuning bagaikan bunga yang berseri-seri. Setelah menyandang gelar Jero, Jero 

Kemuning seakan menjelma menjadi sosok manusia baru. Perkawinan mengharuskan 

Jero Kemuning meninggalkan keluarga, leluhur, adat, dan kerabat, karena semua hal 

tersebut dianggap sebagai bagian dari masa lalu. Sebuah upacara telah digelar untuk 

memutus rantai sejarah pribadinya. Bila seorang perempuan menjadi istri Brahmana, 

maka dia akan menjadi seorang perempuan baru milik keluarga suami. Perempuan Bali 

yang sudah menikah tinggal di keluarga suaminya. Perempuan serta anak hasil 

pernikahan tersebut masuk dalam garis kekerabatan keluarga suami atau bapaknya. Istri 

tidak lagi wajib memuliakan sanggah keluarga bapak kandungnya. Perempuan itu akan 

resmi mohon diri (mepamit) di sanggah asalnya dan di sanggah suaminya ia melaporkan 

diri sebagai anggota baru. 

Setelah masuk dalam lingkaran kasta Brahmana, Jero Kemuning tetap tidak bisa 

mendapatkan gelar Ida Ayu seperti gelar perempuan Brahmana pada umumnya. Jero 

Kemuning hanya mendapatkan gelar Jero, hal tersebut membuktikan adanya 

pembedaan terhadap perempuan. Perempuan Sudra yang masuk dalam keluarga 

Brahmana tidak memiliki hak yang sama dibandingkan perempuan keturunan 

Brahmana. Sebagai seorang perempuan sudra, Jero Kemuning tidak mempunyai hak 

untuk bersuara dan menolak perjodohan yang kelak akan menjadi kebanggaan tersendiri 

bagi keluarganya. Jero Kemuning harus mengikuti perintah ibunya demi mengangkat 

kehormatan keluarganya tanpa memikirkan nasib Jero Kemuning. Ternyata nasib Jero 

Kemuning tidak beruntung seperti yang dikhayalkan keluarganya. Keluarga Jero 

Kemuning mendapatkan kebanggaan atas pernikahan Jero Kemuning, sedangkan Jero 

Kemuning tidak pernah merasakan kebahagiaan atas pernikahannya dengan laki-laki 

yang tidak pernah dikenalnya. Laki-laki Brahmana yang menjadi suami Jero Kemuning 

adalah sosok yang penuh amarah, tidak pernah menghargai dan memperlakukan Jero 

Kemuning selayaknya seorang istri. Jero Kemuning tetap menjalankan tugasnya sebagai 

seorang istri walaupun hati nuraninya bergejolak dan tetap bertahan untuk menjadi istri 

baik bagi paman Rahyuda. 

 

Maka sebagai kompensasinya, tingkahnya jadi tak karuan. Uring-uringan, 

gampang tersinggung, pencuriga. Mudah marah oleh sebab yang sepele, atau 

bahkan tanpa sebab sama sekali. Sehari-hari, kerjanya mengumpat-ngumpat 

melulu. Mulutnya ringan mengobral kata-kata kasar untuk Rahyuda dan 

Kemuning. Seringkali dia pergi entah ke mana, lalu kembali dengan mulut bau 
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tuak atau tubuh bergelimang parfum murahan, dan langsung mengamuk, 

menghajar Rahyuda atau Kemuning, tapi lebih sering Kemuning, dan jangan 

harap akan berhenti sebelum ada yang melolong minta ampun. Setelah Rahyuda 

lulus kuliah, yang susah payah dibiayainya sendiri, dan mulai bekerja, tanpa 

malu pamannya selalu minta uang dengan paksa. Konon, kata orang-orang 

griya, uang itu untuk metajen, sabung ayam, di arena belakang pasar burung. 

(Kenanga: 79). 

 

Sebagai keturunan Brahmana yang selalu diagung-agungkan orang dan dianggap 

surya bagi kasta di bawahnya, perilaku suami Jero Kemuning terhadap Jero Kemuning 

sangat tidak layak. Suami Jero Kemuning semena-mena dan tidak menjaga citra 

Brahmana yang penuh dengan kesempurnaan. Seorang suami yang seharusnya 

menghormati istrinya, justru menginjak-injak harga diri istrinya. Suami Jero Kemuning 

merasa derajatnya sebagai seorang Brahmana sangat tinggi sehingga bertindak kasar 

terhadap Jero Kemuning yang dianggap derajatnya berada pada posisi dasar. Jero 

Kemuning yang awalnya pasrah dengan perjodohan yang dijalani tanpa berdasarkan 

cinta, harus pasrah dengan kehidupannya yang tidak pernah bahagia bahkan tergolong 

menderita. Penderitaan tersebut diakibatkan oleh ulah suaminya. Suami Jero Kemuning 

senang minum minuman keras, sabung ayam, dan pergi ke tempat pelacuran, tindakan 

tersebut sangat mencoreng nama baik keluarganya di griya karena tidak sesuai dengan 

aturan dalam griya. Hal tersebut sangat mempengaruhi sikapnya terhadap Jero 

Kemuning yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Jero Kemuning 

hanya dapat pasrah terhadap kodratnya sebagai istri, tetap berusaha menjalankan 

tugasnya sebagai seorang istri, dan melayani suaminya dengan baik. Walaupun 

merasakan suatu penderitaan, Jero Kemuning tidak pernah melakukan perlawanan 

terhadap perlakuan suaminya, dia hanya berusaha menerima apa pun perlakuan 

suaminya karena dia sangat menghormati suaminya. Sikap pasrah Jero Kemuning telah 

tertanam di aturan yang mengakar dalam masyarakat penganut sistem patriarki. Sistem 

patriarki sangat menjunjung tinggi posisi laki-laki, terutama jika telah berstatus suami. 

Seorang istri diwajibkan menerima segala bentuk perlakukan suaminya sekalipun 

perlakuan tersebut sangat merugikan. 

 

Marginalisasi Terhadap Perempuan Brahmana 

 Proses marginalisasi juga terjadi pada Dayu Made. Nama Dayu berasal dari kata 

Ida Ayu, gelar yang disematkan untuk perempuan keturunan Brahmana. Dayu Made 

menikah dengan seorang bangsawan yang miskin tetapi selalu mengaung-agungkan Ida 

Bagusnya. Seorang keturunan Brahmana, menganggap dirinya mempunyai kedudukan 

tertinggi sehingga selalu merasa di atas angin, semua orang harus memberikan 

penghormatan tertinggi kepadanya. Hal tersebut terjadi pada suami Dayu Made, yang 

selalu mengagungkan gelar Ida Bagusnya walaupun dia berasal dari keluarga miskin 

yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Dayu Putu, kakak Dayu Made tidak menyukai 

perilaku suami Dayu Made yang dianggap terlalu berlebihan dalam membanggakan Ida 
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Bagusnya padahal perilakunya sehari-hari tidak mencerminkan Brahmana yang 

sebenarnya. 

Namun laki-laki brengsek yang jadi suami adiknya itu tak pernah puas. Seperti 

tak ada sedikit pun rasa syukur dalam dirinya. Bagi dia, yang selalu merasa 

sebagai bangsawan Bali paling tulen, seorang anak perempuan tak ada harganya. 

“Aku memerlukan anak lelaki. Anak lelaki akan membuat keluargaku hidup 

lebih sentosa!” koarnya sering kali. Dia ingin istrinya melahirkan anak lagi dan 

lagi dan lagi, sampai berhasil mendapatkan keturunan laki-laki. Dan kalau tidak 

berhasil juga? “Terpaksa aku kawin lagi,” ujarnya ringan. Tanpa peduli istrinya 

mengidap diabetes, sehingga melahirkan lagi akan sangat beresiko. Tanpa 

pernah ambil pusing dengan kondisi ekonomi rumah tangga yang belum stabil 

dan sangat tidak memungkinkan untuk ditambahi beban lagi. Tak heran, Dayu 

Putu begitu jijik kepadanya. (Kenanga: 176)  

 

Data tersebut menunjukkan adanya proses marginalisasi yang dialami oleh Dayu Made 

akibat ulah suaminya yang terus-menerus menginginkan anak laki-laki. Suami Dayu 

Made adalah seorang Ida Bagus yang selalu mengangung-agungkan gelarnya, terlalu 

membanggakan darah birunya tanpa pernah berusaha menjadi suami yang baik. Suami 

Dayu Made selalu ingin dihormati terutama oleh istrinya dan menginginkan istrinya 

benar-benar dapat memenuhi semua keinginannya. Suami Dayu Made tidak pernah 

peduli dengan kondisi Dayu Made, pengidap diabetes yang beresiko besar ketika 

melahirkan. Data tersebut juga menunjukkan adanya proses marginalisasi yang 

berujung pada suatu diskriminasi terhadap perempuan. Suami Dayu Made menganggap 

anak perempuan bukanlah hal penting karena penerus keluarga adalah anak laki-laki. 

Sistem patriarki Bali muncul melalui hukum patriarkat atau patrilineal tersebut. 

Hukum kekeluargaan di Bali berdasarkan patriarchaat (patriarkat) yaitu hubungan 

seorang anak dengan keluarga bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan 

keluarganya. Keluarga dari bapak atau pihak laki-laki adalah hal yang paling penting. 

Oleh karena itu, masyarakat Bali tetap mengidealkan kelahiran anak laki-laki. Keluarga 

pihak laki-laki mendapat perhatian yang utama daripada keluarga dari pihak ibu. 

Hubungan dengan keluarga pihak perempuan akan mendapat perhatian setelah 

hubungan dengan keluarga bapaknya tidak ada lagi. Hukum kekeluargaan di Bali 

berdasarkan patriarchaat (patriarkat) yaitu hubungan seorang anak dengan keluarga 

bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya. Keluarga dari bapak adalah 

hal yang paling penting sehingga masyarakat Bali tetap mengidealkan kelahiran anak 

laki-laki (purusa). Hukum kekeluargaan tersebut yang menjadi keyakinan suami Dayu 

Made sehingga dia terkesan egois dan tidak mempedulikan keadaan kesehatan Dayu 

Made. Jika Dayu Made tidak dapat memberikan anak laki-laki, suaminya akan menikah 

lagi sampai mendapatkan anak laki-laki. Hal tersebut termasuk suatu proses 

marginalisasi karena keberadaan Dayu Made sebagai seorang perempuan dan seorang 

istri dianggap tidak berguna. 

Diskriminasi atau pembedaan perlakuan dapat terjadi di berbagai kalangan. Pada 

dasarnya diskriminasi adat istiadat yang dialami oleh kaum perempuan masih sangat 
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kuat, tidak terkecuali pada masyarakat Bali. Hal ini sepertinya sudah menjadi tradisi 

yang harus diterima oleh kaum perempuan di mana pun terutama bagi nenek moyang 

mereka yang masih menjunjung tinggi tradisi leluhur. Di dalam masyarakat Bali sering 

terjadi pembedaan perlakuan berdasarkan kedudukan sosialnya. Kasta tertinggi akan 

memberikan perlakuan kepada kasta yang berada di bawahnya. 

 

SIMPULAN 

Proses marginalisasi dapat terjadi pada perempuan dari berbagai kasta. 

Marginalisasi pertama terjadi pada tokoh Jero Kemuning, perempuan korban 

perjodohan dan naik kasta dari kasta Sudra menjadi kasta Brahmana. Jero Kemuning 

hanya dapat pasrah terhadap nasibnya dan tetap berusaha menjalankan tugasnya sebagai 

seorang istri yang baik. Marginalisasi kedua terjadi pada Dayu Made, suaminya terlalu 

mengagungkan gelar Brahmana dan menjunjung tinggi sistem patriarki. Suami Dayu 

Made menganggap anak perempuan bukanlah hal penting karena penerus keluarga 

adalah anak laki-laki. Suami Dayu Made mengancam akan menikah lagi bila Dayu 

Made tidak dapat memberikan anak laki-laki. Anak laki-laki dianggap mempunyai 

peranan penting sebagai penerus keluarga karena masyarakat masih menganut sistem 

patriarki. Melalui Tokoh Jero Kemuning dan Dayu Made, Oka Rusmini membuktikan 

bahwa di dalam Novel Kenanga terdapat proses marginalisasi terhadap perempuan. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan poligami instinktif sebagai bentuk resistensi 

psikologi wanita pada tokoh perempuan dalam novel Surga Yang Tak Dirindukan karya 

Asma Nadia terhadap poligami.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh perempuan 

yan mengalami poligami dan konflik batin adalah tokoh Arini. Dalam novel Surga Yang 

Tak Dirindukan terhadap poligami memiliki aspek yang dibahas berkaitan dengan poligami 

instinktif (resistensi) seorang wanita, yakni narsisme. Narsisme merupakan aspek sifat 

kepribadian poligami instinktif (resistensi) dalam menghadapi poligami yang dialami tokoh 

Arini. Poligami yang dialami tokoh Arini tersebut menimbulkan kejiwaan dan konflik batin 

yang mendalam. 

 

Kata kunci: narsisme, poligami, tokoh Arini 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Nurgiyantoro (1995:11) novel adalah salah satu karya sastra yang 

mempunyai waktu penceritaan yang lebih panjang dibandingkan dengan cerpen. Novel 

dapat mengemukakan cerita lebih bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak, lebih 

rinci, lebih detail, dan lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan yang lebih 

komplek. 

Novel Surga Yang Tak Dirindukan selanjutnya disingkat SYTD mengupas 

permasalahan tentang kehidupan tokoh utama yang penuh perjuangan untuk 

memperjuangkan kehidupan rumah tangga yang nyaris berakhir karena ada orang ketiga  

di dalam sebuah rumah tangga. Novel tersebut memperlihatkan tokoh utama menjalani 

perjalanan hidup penuh konflik dalam setiap hidupnya. Kesabaran dan ketabahan hati 

seorang perempuan yang disebut “Arini” bertekat kuat untuk memperjuangkan rumah 

tangga dan keluarganya. 

Dalam novel terdapat unsur penggerak jalannya cerita yang disebut tokoh. 

Melalui tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel, pengarang atau seniman berimajinasi, 

merefleksikan sikap, dan tingkah laku manusia di masyarakat ke dalam karya sastra. 

Penokohan dalam sebuah karya sastra  bergantung kepada pengarang memberikan jiwa 

pada setiap tokoh yang ada dalam karyanya. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti 
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akan mengalami penderitaan  karena selama kita hidup pasti tidak hanya bahagia, tetapi 

Tuhan juga memberikan kita cobaan. Dalam novel SYTD ini tokoh utama digambarkan 

menjadi sosok yang kuat menghadapi penderitaan atau cobaan dalam hidupnya. 

Penggambaran tentang tokoh utama dalam novel tersebut diarahkan bahwa tokoh 

sebagai cerita fiksi yang merupakan hasil pemikiran pengarang dan realita kehidupan 

yang dihadapi pengarang meskipun terkadang berbeda dengan realitas kehidupan yang 

ada. 

Novel SYTD memiliki alur cerita yang rumit dan berliku, dengan ending yang 

susah ditebak. Dengan membaca novel tersebut mampu mendewasakan  pikiran serta 

hati setiap pembaca. Alur cerita yang menarik dan konflik batin yang di tonjolkan dalam 

novel ini mampu membuat pembaca terhanyut dan ikut merasakannya. Novel tersebut 

juga memberikan banyak inspirasi, pesan dan kesan yang dapat  mengalir hingga ke 

lubuk hati dan pikiran pembaca.  

Novel SYTD menarik untuk diteliti karena menceritakan tokoh utama yang 

sangat sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan yang dialami dalam kehidupannya. 

Kehidupan yang dialami oleh tokoh utama rumit dan penderitaan silih berganti. Tokoh 

utama dalam novel SYTD merasakan penderitaan seperti, penindasan dan penderitaan 

batin yang dialami oleh seorang istri dalam kehidupan berumah tangga.  

Novel SYTD mempunyai suatu keterkaitan dengan latar belakang pengarang. 

Ditinjau dari latar belakang pengarang yang tidak terlepas dari unsur religius begitupun 

dengan karya-karya yang telah diciptakan, salah satunya adalah novel SYTD. 

Pengarang menyisipkan tentang ajaran-ajaran Islam misalnya tentang poligami , tentang 

ajaran sholat lima waktu dan masih banyak lagi. Penulisan novel SYTD juga tidak jauh 

berbeda dengan karya-karyanya yang lain, yaitu mengandung konteks religius misalnya, 

catatan hati seorang istri, catatan hati bunda, muhasabah cinta seorang istri dan masih 

banyak lagi. Penulis juga ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa wanita juga 

memiliki sisi tegar menajalani hidup meskipun dalam posisi yang paling terpuruk. Salah 

satunya seperti poligami, poligami dapat menimbulkan dampak-dampak maupun 

konflik-konflik yang berkaitan langsung dengan psikologis wanita yang mengalami. 

Berdasarkan paparan tersebut dan karena dorongan untuk menemukan 

psikologis dalam novel SYTD karya Asma Nadia secara mendalam. Maka Penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul Narsisme Perempuan:  Resistensi terhadap 

Poligami Instinktif dalam Novel Surga yang Tak Dirindukan Karya Asma Nadia. 

 

METODE  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode Penelitian 

Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara 

mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian 

generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam 

(in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi 

kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah 

lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara 
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mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori 

substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam kajian psikologi wanita sendiri persoalan psikis yang berkaitan dengan 

efek poligami termasuk dalam sub bahasan pola-pola yang kontradiktoris. Disebabkan 

wanita itu cenderung bersifat monogami, maka peristiwa poligami akan memberikan 

efek psikis yang ambigu terhadapnya. Efek psikis ini tidak hanya membentuk rasa sakit 

tetapi juga memunculkan beberapa sikap yang resisten terhadap poligami. Rasa sakit 

adalah efek spontan yang muncul dalam diri wanita yang dipoligami, sedangkan 

resistensi dimaksud bisa menyebabkan wanita mengalami “ontrailing”, memberikan 

reaksi yang berbeda (Kartono, 1992: 223), yaitu keluar dari jalur konvensi kulturnya 

sebagai wanita “normal”. Hal ini bisa menjadi sikap antisipasi pada kemungkinan 

wanita sebagai “korban” poligami, meskipun di sisi lain cenderung kaku atau asetis. 

Dijelaskan secara teoritis pada bab I, terdapat hal mendasar yang melingkupi 

persoalan psikologi wanita narsisme dalam kaitannya dengan resistensi terhadap 

peristiwa poligami sebagai sebuah efek psikologis tokoh utama. Berikut 

pembahasannya. 

 

Narsisme 

Narsisme (dari bahasa Belanda) adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang 

berlebihan. Orang yang mengalami gejala ini disebut narsisis (narcissist). Istilah ini 

pertama kali digunakan dalam psikologi  Sigmund Freud  mengambil dari tokoh dalam 

mitos Yunani, Narkissos (versi bahasa Latin: Narcissus), yang dikutuk mencintai 

bayangannya sendiri di kolam. Ia sangat terpengaruh oleh rasa cinta akan dirinya sendiri 

dan tanpa sengaja menjulurkan tangannya hingga tenggelam dan akhirnya tumbuh 

bunga yang sampai sekarang disebut bunga narsis 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Narsisisme). 

Secara garis besar narsisme cenderung dipahami dalam dua kemungkinan, 1) 

sebagai gejala kejiwaan seseorang yang berkaitan dengan perasaan cinta terhadap 

dirinya sendiri, yang melampaui ambang cukup. Sifat narsisme dalam kadar ini 

dimaknai negatif. Sebaliknya, dan 2) dalam kadar yang cukup, narsisme dapat 

menciptakan rasa percaya diri, sehingga dipandang positif.  

Dalam konteks psikologi wanita dipahami bahwa kedua kecenderungan 

narsisme itu merupakan bentuk stimulan dari sublimasi yang mampu memperkaya 

kehidupan perasaaan dan erotik kewanitaannya. Dalam hal ini, narsisme adalah bentuk 

sikap yang cinta diri sendiri, yang sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian 

wanita. Gejala narsisme, dapat diamati pada keribadian wanita dan sangat identik 

dengan sifat-sifat kewanitaan. Dikaitkan dengan novel SYTD, dalam batasan masalah 

resistensi terhadap efek traumatik akibat poligami, pembahasan narsisme dibebankan 

pada tokoh utamanya, Arini, yang dapat dipahami melalui gejala-gejalanya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Narkissos
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Narsis
https://id.wikipedia.org/wiki/Narsisisme
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Arini sangat mempercayai kesetiaan suaminya menjaga mahligai pernikahan 

mereka. Hal tersebut membuat Arini selalu percaya diri bahwa dirinya juga akan selalu 

mendampingi Pras dalam kondisi apapun. Kepercayaan diri yang berlebihan terhadap 

keharmonisan rumah tangganya menyebabkan Arini tenggelam dalam persoalan 

kejiwaan setelah mengetahui Pras berpaling ke wanita lain. 

 

Nyaris seluruh perempuan akan memilih setia di sisi suami mereka, bahkan jika 

lelaki itu sakit dan tidak bisa memenuhi kewajiban suami-istri. Tidak seperti 

lelaki yang begitu mudah berpaling, bahkan jika perlu mencari-cari kesalahan 

untuk menutupi hasrat mereka pda perempuan lain! (SYTD: 115). 

Dia ingin berteriak, ingin memaki-maki, sesuatu yang belum pernah 

dilakukannya. Arini ingin menempeleng wajah tampan yang selama ini ternyata 

menyimpan kebohongan. Membuatnya mengira istana mereka baik-baik saja. 

Jahat sekali! (SYTD: 64) 

 

Freud (dalam Alwisol, 2011:19) menjelaskan narsisme adalah cinta kepada diri 

sendiri, sehingga cinta yang dibarengi kecenderungan narsisme menjadi mementingkan 

diri sendiri. Kenyataan bahwa Arini terlalu percaya diri jika suaminya akan selalu setia, 

itu justru menyerang balik kepada dirinya sendiri dalam bentuk traumatik, ketika 

mengetahui suaminya akan menikah lagi, sehingga kejiawaan Arini terganggu. Arini 

tenggelam dalam rasa sakit yang mendalam.  

Dalam kondisi normal, bagi Arini, nyaris seluruh perempuan akan memilih setia 

di sisi suami mereka. Kenyataan bahwa Arini terkejut dan tidak menyadari suaminya 

akan berpoligami menunjukkan bahwa Arini cenderung menempatkan kondisi harmoni 

rumah tangganya dalam lingkup bawah sadar, potensi yang dipandang akan senantiasa 

stabil.  Ada kemungkinan yang terjadi  selama ini Arini hanya memperhatikan rasa cinta 

pada hasratnya sendiri dalam kehidupan rumah tangganya.  

Menurut Freud (dalam Gunawan, 2010:35)  narsisme atau fase cinta pada diri 

sendiri atau fase ego formation (fase perhatian terhadap diri sendiri), orang cenderung 

kagum terhadap dirinya sendiri, kelebihannya atau kecakapannya, tanpa peduli pada 

yang lain. Pendapat ini seolah mempertegas bahwa Arini memang cenderung berlebihan 

percaya diri, kurang memberikan perhatian pada kemungkinan hasrat suaminya 

terhadap wanita lain. Terlebih lagi, suaminya senantiasa berada di luar rumah. 

 

“Mata laki-laki adalah mata yang setiap hari melihat pemandangan luar. 

Menatap yang indah-indah. Dan saat kembali ke rumah, suara itu melesu, “saat 

kembali ke rumah harus kecewa karena pandangannya tak menemukan apa yang 

diinginkan.” (SYTD: 36) 

 

Data di atas menegaskan bahwa Arini kurang waspada terhadap kondisi di luar 

dirinya. Arini tidak menyadari bahwa “mata laki-laki adalah mata yang setiap hari 

melihat pemandangan luar”. Kehidupan laki-laki yang ada di luar itu akan bersentuhan 

dengan banyak hal, termasuk wanita lain. Dan yang lebih parah lagi adalah 
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kemungkinan bahwa ketika kembali ke rumah, seorang suami bisa saja “kecewa karena 

pandangannya tak menemukan apa yang diinginkan”. 

Santrock (2011:437) menjelaskan narsisme adalah pendekatan terhadap orang 

lain yang berpusat pada diri (self-centered) dan memikirkan diri sendiri (selfconcerned). 

Biasanya pelaku narsisme tidak menyadari keadaan aktual diri sendiri dan bagaimana 

orang lain memandangnya. Ketidaktahuan ini menimbulkan masalah penyesuaian pada 

mereka. Pelaku narsisme sangat berpusat pada dirinya, selalu menekankan bahwa 

dirinya sempurna (self-congratulatory), serta memandang keinginan dan harapannya 

adalah hal yang penting. Pada saat terbentur masalah poligami, kesadaran narsisme 

Arini yang berlebih itu tergugat, bahwa dunia di luar dirinya sedang menggugat 

subjektivitasnya. 

Bahkan Rasulullah, yang merupakan hamba terpilih, tetap saja tidak bisa 

menghindarkan kecemburuan istri-istrinya. Padahal para istri dari hamba terpilih 

bukanlah perempuan biasa. Lalu bagaimana dengan laki-laki yang tidak pernah 

terpilih menjadi tokoh teladan dalam ajang mana pun? (SYTD :264) 

Kesadaran Arini setelah tahu Pras berpoligami, membawanya kepada ruang 

pengetahuannya tentang makna poligami. Dijabarkan oleh novel ini bahwa bahkan 

seorang nabi pun berpoligami, tetapi “tetap saja tidak bisa menghindarkan 

kecemburuan istri-istrinya”. Bagi Arini, “pernikahan bukan hanya pertemuan dua hati, 

dua raga, dua keluarga. Tapi pernikahan juga penandatanganan perjanjian. Nasibnya 

atas nasib Pras, umurnya atas umur lelaki itu. Senang dan susah, tawa dan air mata, 

ada dan tiada (SYTD: 43)”. Selama ini, Arini mungkin telah lalai, bahwa seorang suami 

bisa saja berpoligami. Kisah harmoni keluarganya yang dibina telah 

menenggelamkannya pada sikap yang kurang waspada. 

Kepercayaan yang berlebihan itu, dan kecintaannya atas dirinya yang dirasa 

mampu menjaga diri sebagai istri, tidak dibarengi dengan kesadarannya untuk 

mewaspadai kemungkian poligami yang menimpanya. Tenggelam dalam kesetiaanya 

sendiri tidak diimbangi dengan pemahaman tentang kondisi kesetiaan suaminya: “Arini 

tidak pernah membayangkan suatu hari harus melakukan hal yang jauh di luar 

pikirannya, bersaing dengan perempuan lain (SYTD:108)”. Hilangnya proteksi diri 

terhadap hal buruk yang menimpa rumah tangganya, menandakan narsisme yang 

dialami Arini cenderung berlebihan, sehingga memberi dampak negatif terhadapnya. 

Persoalan narsisme ini juga dapat menjadi bentuk resistensi terhadap persoalan 

poligami. Dikaitkan dengan kondisi Arini dengan kemampuan resistensinya, narsisme 

dapat membawa makna positif sebagai counter oposisi terhadap sisi negatif sebelumnya. 

Arini bangkit. Dia tidak menolak ketentuan Allah, tapi menuntut keadilan, dan 

menolak kesalahan melulu dituduhkan kepada perempuan. Sebab lebih dari 

siapa pun, Arini tahu, kecuali kondisi fisiknya yang berubah, bertahun-tahun dia 

telah meladeni Pras sebaik yang dia bisa. (SYTD: 115). 

Laki-laki. Mereka bahkan begitu pengecut untuk mengakui sesuatu yang 

penting: istana kedua, surga yang dibangun diam-diam saat menemukan 
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perempuan lain. Perempuan yang mengubah langit mereka yang hanya biru dan 

putih, kini berpelangi. (SYTD: 186). 

 

Kartono (1992:192) menjelaskan bahwa tendensi narsistis seorang wanita akan 

membawanya pada ego atau aku yang sangat kuat. Dalam kondisi itu, wanita tidak 

mudah ditaklukkan, membela mati-matian harkat kepribadiannya, fisik maupun psikis. 

Hal tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran yang stabil pada penghayatan 

kelemahannya dan kondisi masokhismenya. Potensi inilah, resistensi muncul dalam diri 

Arini dalam dua bentuk: 1) menggugat kelaki-lakian Pras, sekaligus 2) menerima 

ketentuan Allah. 

Bagi Arini, Pras adalah makhluk pengecut sebab telah membangun istana kedua 

secara diam-diam dengan perempuan lain. Pernikahan kedua Pras itulah yang mengubah 

langit Arini yang dulu hanya berwarna biru dan putih, kini berpelangi. Dalam upaya 

menggugat kelaki-lakian Pras, Arini pun mempertanyakan alasan seorang laki-laki 

kenapa berpoligami. Hal ini tidak saja mengarah pada sebentuk identifikasi ulang 

kondisi hubungan antara diri Arini dengan Pras selama ini, sebelum Pras berpoligami, 

tetapi juga pada upayanya mengikat kehidupan Pras dalam ruang pribadi Arini, sebagai 

sebentuk tekanan, menuju makna kesetiaan dan harmoni yang diinginkan bersama, yang 

kemudian dihancurkan oleh Pras. Identifikasi ini menjadi sebentuk resistensi narsisme 

terhadap persoalan poligami disebabkan kekuatan kondisi pembacaan ulang itu berada 

dalam kekuasaan Arini. Menggugat kelaki-lakian Pras, adalah bentuk lain dari resistensi 

Arini dalam membimbing Pras pada janji dipernikahan mereka. Merujuk pada data di 

atas, maka gugatan Arini itu menunjukkan bahwa poligami bukan saja tanda 

ketidaksetiaan seorang suami terhadap istrinya, tetapi juga sebaliknya sebagai tanda 

kesetian istri menjaga diri.  

Menerima ketentuan Allah sebagai bagian dari resistensi itu, merupakan bagian 

dari ruang narsisme Arini. Setelah menggugat kelaki-lakian Pras, hal yang dilakukan 

Arini adalah “bercermin” pada ketentuan Allah, bahwa selama ini dirinya telah bersikap 

adil dan tidak lalai menjalankan fungsinya sebagai seorang istri. Momen itu menjadi 

momen kebangkitan Arini. Keyakinan pada kemapuan dirinya dan kebutuhan akan 

eksistensi menjadi bagian dari resistensi tersebut. Kebutuhan itu berkaitan dengan 

kualitas khusus untuk menjadi pusat perhatian, dan bisa lebih membanggakan diri Arini 

sendiri. Dalam potensi ini, narsisme  

Dalam konteks narsisme yang berlebihan, dipahami bahwa Arini cenderung 

menjadi seorang istri yang tidak waspada, sehingga lalai pada kemungkinan Pras 

menikah lagi. Kecintaan akan situasi harmoni dalam rumah tangganya yang berlebihan, 

membuat Arini lupa bahwa akan ada perempuan lain di luar sana yang akan merebut 

hati suaminya. Arini dalam kondisi ini mengalami gangguan kepribadian narsistik di 

mana dia memiliki perasaan bahwa dirinya sangat penting dan harus di kagumi. Arini 

menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang khusus di hati Pras. Namun, pada saat 

mengetahui Pras menikah lagi, Arini akhirnya sadar, menanggapi poligami dengan rasa 

sedih dan marah.  
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Situasi poligami itu seolah menyadarkan diri Arini yang selama ini terlalu 

tenggelam pada narsisme harmoni rumah tangganya. Dalam kondisi harga diri yang 

rapuh dan rentan terhadap depresi akibat poligami itulah, makna narsisme hadir secara 

berkebalikan. Hadir sebagai resistensi terhadap poligami. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa orang-orang dengan kondisi kepribadian narsistik memang memiliki pandangan 

berlebihan, namun juga memiliki keunikan dalam kemampuan mereka fokus dengan 

berbagai fantasi mengenai keberhasilan.  

Dia tidak suka berlama-lama di meja makan hanya berdua dengan Pras. Lebih 

baik terkurung dalam menara tinggi meski sendirian seperti Rapunzel. 

Mata Arini berpapasan dengan sorot suaminya yang menatapnya aneh, dengan 

senyum kecil terselip di bibir. 

“Arini melengos, lalu bangkit dan memutuskan melangkah ke kamar kerja. 

Tempat pelarian paling aman. Tidak ada yang akan mengganggunya. Di sana, ia 

bisa berlama-lama mengetik. Meski Arini tahu tidak ada lagi dongeng yang 

harus di kejar”. (SYTD:163) 

Data di atas menjelaskan bagaimana Arini secara simbolik memberikan respon 

terhadap Pras. Sikap tidak ingin berlama-lama berduaan dengan Pras di meja akan dapat 

diartikan sebagai sebuah perlawanan seorang perempuan yang dikhianati oleh poligami 

pasangannya. Sikap ini juga dapat dimaknai sebagai mekanisme perlingdungan diri 

terhadap serangan dari luar dirinya. Dalam konteks psikologi wanita, sikap seperti itu 

sering tidak disadari oleh subjek pelakunya, namun mempunyai nilai yang sangat berarti 

bagi pembentukan watak dan kepribadian wanita. Kartono (1992:241-II) menyatakan 

bahwab upaya penolakan yang bersifat spontan dalam bentuk kepasifan pada wanita 

yang tertindas olah persoalan tertentu memiliki fungsi yang membangun dan mendidik, 

disebabkan penderitaan bisa memobilisir energi baru. Energi baru ini dapat dilihat 

ketika: “Arini melengos, lalu bangkit dan memutuskan melangkah ke kamar kerja. 

Tempat pelarian paling aman . Tidak ada yang akan mengganggunya. Di sana, ia bisa 

berlama-lama mengetik (SYTD:163)”.  

Energi baru itu juga yang mengarahkan Arini untuk melakukan kegiatan-

kegiatan positif.  Potensi itulah yang kemudian menampatkan narsisme Arini muncul 

sebagai bentuk resistensi, dari keterpurukan menuju pencerahan. Jika sebelumnya upaya 

narsis itu adalah sebentuk ketaksadaran yang negatif, maka dalam bentuk kesadarnnya 

justru menjadi positif. Dalam kesadaran itu, Arini memerankan dirinya menjadi pusat 

perhatian, mengguggat poligami terhadap lingkungan dan orang-orang yang selama ini 

dianggapnya istimewa. Hubungan interpersonal di antara Arini dan Pras misalnya 

digugat, sehingga dirinya hadir sebagai tokoh yang  berhak mendapatkan perhatian dan 

pemujaan dalam makna yang positif. Arini adalah korban, dan Pras adalah pelakunya. 

Kritik Arini ini bersifat resisten dan sensitif pada kegagalan Pras menjaga janjinya.  
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Dalam nurani sekalut apapun, dia bisa melihat alasan sebenarnya sebagian besar 

lelaki itu: mereka jatuh cinta lagi, atau kehilangan kontrol diri. Keduanya tetap 

nafsu. Ya, Cuma itu. (SYTD:248) 

Upaya merepresi rasa sakit menuju harapan akan kenikmatan tertentu, dan 

menjadikannya kesadaran yang positif, menempatkan Arini sebagai tokoh yang mampu 

membaca persoalan poligami yang dihadapinya dengan baik. Narsisme dalam hal ini 

adalah kecintaan pada situasi mandiri, tenggelam pada kesadaran diri sendiri dalam 

kerangka manifestasi tingkah laku yang positif sebagai bentuk pembacaan ulang ruang-

ruang kejiwaan yang lalai.  

Narsisme Arini itu juga memiliki sebuah peranan yang berguna dalam hidupnya, 

dalam artian membiasakan dirinya untuk berhenti bergantung pada standar dan prestasi 

orang lain untuk membuat dirinya bahagia. Narsisme, jika dikendalikan dengan baik, 

adalah sebuah perilaku yang sehat sebagaimana dijelaskan Andrew Morrison yang 

berpendapat bahwa dimilikinya sifat narsisisme dalam jumlah cukup membuat 

seseorang memiliki persepsi yang seimbang antara kebutuhannya dalam hubungannya 

dengan orang lain. Narsisisme memiliki peranan yang sehat dalam arti membiasakan 

seseorang untuk berhenti bergantung pada standar dan prestasi orang lain demi 

membuat dirinya bahagia.  

(https://id.wikipedia.org/wiki/Narsisisme). 

Lebih lanjut Fromm berpendapat, narsisme merupakan kondisi pengalaman di 

mana seseorang merasa bahwa sesuatu yang benar-benar nyata hanyalah tubuhnya, 

kebutuhannya, perasaannya, dan pikirannya; serta benda atau orang-orang yang masih 

ada hubungan dengannya. Sebaliknya, orang atau kelompok lain yang tidak menjadi 

bagiannya senatiasa dianggap tidak nyata, inferior, tidak memiliki arti, dan karenanya 

tidak perlu dihiraukan. Bahkan, ketika yang lain itu dianggap sebagai ancaman, apapun 

dapat dilakukan, melalui agresi sekalipun. (http://psikologid.com /narsisme). Oleh 

karena itu, ketika Arini mendapat kesempatan duduk berdua dengan Pras di meja 

makan, reaksi perlawanan demi kebahagiaannya pun dilakukan Arini: “Dia tidak suka 

berlama-lama di meja makan hanya berdua dengan Pras. Lebih baik terkurung dalam 

menara tinggi meski sendirian seperti Rapunzel” (SYTD:163).  

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa di balik kecenderungan narsis yang 

terkesan “negatif” tentang perilaku kejiwaan Arini yang terkesan proteksi terhadap Pras 

dalam soal poligami, sikap narsis itu dapat juga dimaknai positif dalam arti ruang 

pelepasan demi mencapai kebahagiaan lain akibat “luka” yang dideritanya. “Lebih baik 

terkurung dalam menara tinggi meski sendirian seperti Rapunzel (SYTD:163) adalah 

pilihan narsisme sadar Arini. Menara tinggi dalam data tersebut merupakan “kamar 

kerja. Tempat pelarian paling aman. ... Di sana, ia bisa berlama-lama mengetik. Oleh 

karena itu, meski Arini tahu tidak ada lagi dongeng yang harus di kejar, tetapi dirinya 

memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang akan mengganggunya.(SYTD:163) 

Dengan demikian, narsisme yang sebelumnya cenderung menempatkan subjek 

pelakunya dalam posisi negatif sebagai penyimpangan kepribadian mental, akan tetapi 

melalui proteksi dan kesadaran diri pada pelepasan rasa sakit menuju ruang bahagia 

https://lexdepraxis.wordpress.com/2009/09/01/meneliti-kebahagiaan/
http://freedom.blissofpeace.com/?p=221
https://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Narsisisme
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yang sadar, itu akan membawa seseorang tampil sebagai pribadi yang positif. Kondisi 

tersebut dimungkin dengan cara berpikir yang objektif dalam menilai persoalan, 

sehingga cara memahami situasi dan kemampuan berhubungan dengan orang lain bisa 

berfungsi normal. Meskipun dalam kondisi itu narsisme Arini menyebabkannya tampak 

berlebihan mengagumi pilihan-pilihannya, hal itu lebih memiliki arti yang positif 

dibandingkan dia harus bertengkar dengan Pras.  

Upaya pengalihan narsisme ini juga dimaknai sebagai upaya resistensi Arini 

terhadap kondis poligami. Sikap ini juga yang menyebabkannya merasa perlu 

berperilaku dengan cara-cara yang lebih bebas menentukan pilihan sebagai bentuk 

kemampuan seorang wanita korban poligami untuk dapat berperan dalam suatu 

hubungan interpersonal. Oleh karenanya, melalui narsisme ke arah yang positif itu dapat 

dipahami bahwa Arini adalah wanita yang lebih unggul daripada Pras, laki-laki yang 

kurang bisa menghargai perasaan orang lain. Artinya, di balik narsisme itu, rasa percaya 

diri Arini cenderung lebih kuat dibandingkan Pras. Narsisme itu muncul dari proses 

proteksi dan represi kejiwaan diri sendiri yang ditindas jauh menuju upaya resisten, 

yakni melalui pelepasan rasa sakita itu pada ruang-ruang kebahagiaan yang dipilihnya. 

Dan meskipun terkesan konotatif, tetapi reaksi Arini dalam ruang narsisme dapat 

dipahami sebagai penolakannya terhadap praktik poligami. 

Tokoh merupakan orang atau pelaku cerita dalam sebuah fiksi. Menurut Abrams 

(Nurgiyantoro, 1995:165) tokoh cerita merupakan orang-orang yang ditampilkan dalam 

suatu karya naratif, atau drama yang ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 

kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang 

dilakukan dalam tindakan menurut pembaca. Walaupun tokoh dalam cerita hanya 

ciptaan pengarang, dia harus hidup secara wajar. Bagaimana sewajarnya kehidupan 

manusia, kehidupan tokoh dalam cerita adalah kehidupan dalam dunia fiksi, maka dia 

haruslah bertindak sesuai dengan tuntutan cerita dengan perwatakan yang disandangnya. 

Tokoh cerita haruslah memiliki posisi sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanat, 

moral atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca (Nurgiyantoro, 

1995:167).  

Ekranisasi  ialah pelayarputihan atau pemindahan/pengangkatan sebuah novel ke 

dalam sebuah film. Lebih singkatnya ekranisasi adalah proses perubahan, karena 

pemindahan novel ke layar putih mau tidak mau mengakibatkan timbulnya berbagai 

perubahan. Menurut Eneste (1991:60) pemindahan novel ke layar putih berarti 

terjadinya perubahan pada alat-alat yang dipakai. Mengubah dunia kata-kata menjadi 

dunia gambar-gambar yang bergerak berkelanjutan. 

Eneste (1991:60-67) mengatakan proses ekranisasi dapat berupa perubahan, 

penciutan, penambahan, dan perubahan bervariasi. Peneliti membatasi pembahasan 

proses ekranisasi pada perubahan, penciutan, penambahan, dan perubahan bervariasi 

tokoh dalam adaptasi film Raksasa dari Jogja dari bentuk novelnya. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil kajian secara menyeluruh, kesimpulan yang didapat analisis 

psikologi wanita. Kajian psikologi wanita dalam hal ini membahas tentang kepribadian 

seorang wanita dalam hidup berumah tangga yang terfokus pada tokoh perempuan yang 

bernama Arini. Arini selalu menghadapi cobaan yang bertubi-tubi mulai dari diduakan 

oleh orang yang sangat disayangi yaitu suaminya, dan tanggung jawabnya sebagai ibu 

terhadap anak-anaknya dalam kegelisahan yang dijalani akibat efek poligami yang 

dilakukn suaminya. Analisis psikologi wanita sendiri membahas dua sifat pribadi wanita 

dalam hubungannya dengan relasi inter-human khususnya pasangan hidup dalam 

berumahtangga. Hal tersebut lebih dikhususkan dipersoalan insting wanita dalam 

menghadapi persoalan poligami. Instink dimaksud tidak hanya membawa wanita 

cenderung bersifat resistensi, namun juga berusaha memberdayakan dirinya dari kondisi 

kejiwaan yang menimpanya.  

Terdapat aspek yang dibahas berkaitan dengan poligami instinktif seorang 

wanita, yakni narsisme. Berdasarkan pembahasannya terhadap novel SYTD hasil 

didapat adalah narsisme perempuan pada tokoh Arini, berkaitan dengan narasi yang 

menempatkan kondisi emosi Arini dalam posisi negatif sebagai penyimpangan 

kepribadian mental, namun yang sekaligus mampu melakukan proteksi dan 

memunculkan kesadaran diri menikmati rasa sakit demi ruang bahagia secara sadar. 

Kondisi narsisme ini membawa Arini sebagi korban poligami tampil sebagai pribadi 

yang positif. Meskipun dalam kondisi itu narsisme Arini tampak berlebihan mengagumi 

pilihan-pilihannya, tetapi adalah sebuah upaya pengalihan dari rasa sakitnya, sehingga 

upaya resistensi Arini terhadap kondisi poligami menjadi pemberdayaan. Sikap ini 

menunjukkan bahwa seorang wanita korban poligami dapat berperan bijak dalam suatu 

hubungan interpersonal meski dikhianti. Narsisme positif secar tidak langsung 

menempatkan Arini sebagai wanita yang lebih unggul daripada Pras, laki-laki 

menduakannya. Narsisme ini juga meningkatkan rasa percaya diri Arini tertutama 

dalam proses proteksi dan represi kejiwaan diri sendiri yang ditindas menuju upaya 

resisten, yang secara konotatif dipahami sebagai penolakannya terhadap praktik 

poligami. 

Secara akumulatif, analisis psikologi wanita terhadap novel SYTD ini 

menempatkan Arini, tokoh utama, sebagai sosok dengan pribadi yang resistensif 

terhadap persoalan poligami. Arini dikarakterkan sebagai perempuan yang gigih 

menggugat tradisi poligami. Gugatan itu disebabkan poligami cenderung akan 

menyakiti perasaan perempuan. Perempuan sendiri adalah makhluk yang memiliki 

monogami instinktif. Hanya saja penolakan-penolakan itu juga dibarengi dengan 

kemungkinan bahwa jika seorang wanita tidak bisa menolak poligami, maka upaya 

pemberdayaan diri harus ditingkatkan. Pemberdayaan dalam bentuk memperbaiki mutu 

diri dapat dilakukan dengan menjaga narsisme dalam diri agar tetap harmonis. Dalam 

kondisi itu perempuan korban poligami bisa menjadi pribadi lebih baik sebab memiliki 

proteksi diri, percaya diri yang kuat, pribadi yang layak bagi anak-anaknya, dan juga 
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bisa menjadi mandiri; dibandingkan dengan laki-laki pelaku poligami yang terkesan 

pengecut. 
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Abstrak 

Tulisan ini mendeskripsikan dan menjelaskan representasi dan resistensi kasta masyarakat 

Bali melalui novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. Masyarakat Bali mayoritas beragama 

Hindu dan masih teguh menjalankan tradisi kebudayaan begitu menjaga dan patuh dalam 

aturan adat. Menurut kepercayaan Hindu, golongan masyarakat adat di Bali dibagi 

berdasarkan kasta. Sistem kasta yang dianut oleh masyarakat Bali begitu kompleks mulai 

dari nama, sistem perkawinan, upacara adat, dan keagamaan serta etika dalam 

bermasyarakat. Perbedaan tingkatan kasta memengaruhi perkawinan dalam masyarakat 

Bali. Masyarakat Bali khususnya perempuan dari kasta Brahmana dalam memilih pasangan 

hidupnya terikat oleh aturan adat. Pernyataan tersebut membuat perempuan Brahmana 

memiliki keterbatasan dan tidak dapat semena-mena dalam memilih pasangan hidupnya. 

Aturan adat mengharuskan perempuan Brahmana menikah dengan laki-laki yang berasal 

dari kasta Brahmana pula. Representasi dan resistensi sistem kasta di Bali dalam novel 

Tarian Bumi dilakukan oleh oleh tokoh Ida Ayu Telaga Pidada yang menikahi seorang laki-

laki Sudra bernama Wayan Sasmitha. Telaga telah menyimpang dari aturan adat yang telah 

ditetapkan sesuai konvensi adat Bali. Metode dalam penelitian makalah ini menggunakan 

metode penilitian kualitatif bersifat deskriptif. 

 

Kata kunci: kasta, representasi, resistensi 

 

PENDAHULUAN 

Menurut kepercayaan Hindu, golongan masyarakat dibagi berdasarkan kasta. 

Pembagian atau penggolongan masyarakat secara sistem kasta bersifat turun temurun. 

Masyarakat Bali percaya bahwa sistem kasta merupakan suatu kepercayaan yang 

berkaitan langsung dengan Tuhan dan dipandang sebagai warisan yang mengikat dan 

sulit untuk diubah. Penerapan sistem kasta di Bali begitu mencolok, baik dari 

penyematan nama maupun kedudukan status sosialnya. Kasta di Bali dibedakan menjadi 

empat yaitu, kasta Brahmana, Ksatria, Weysa, dan Sudra. Kasta Brahmana adalah kasta 

yang memiliki kedudukan tertinggi yakni para bangsawan dan pendeta. Kasta Ksatria 

adalah golongan para abdi negara atau kerajaan dan para keturunan raja. Kasta Weysa 

adalah golongan para pedagang dan pengusaha. Kasta Sudra adalah kasta yang memiliki 

kedudukan paling rendah yakni golongan para buruh. 

mailto:nandaroviko23@gmail.com
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Perbedaan tingkatan kasta memengaruhi perkawinan dalam masyarakat Bali. 

Perihal memilih pasangan hidupnya, masyarakat Bali khususnya perempuan dari kasta 

Brahmana terikat oleh aturan adat. Pernyataan tersebut membuat perempuan Brahmana 

memiliki keterbatasan dan tidak dapat semena-mena dalam memilih pasangan hidupnya. 

Aturan adat mengharuskan perempuan Brahmana memilih pasangan hidupnya yang 

berasal dari kasta Brahmana pula. Apabila perempuan Brahmana tidak menikah dengan 

lelaki yang tidak sederajat kastanya akan dianggap suatu perbuatan yang menyimpang. 

Novel Tarian Bumi menceritakan pernikahan beda kasta yang dilakukan oleh tokoh Ida 

Ayu Telaga Pidada yang berasal dari kasta Brahmana, sedangkan calon suaminya 

Wayan Sasmitha yang berasal dari kasta Sudra. Telaga telah menyimpang dari aturan 

adat yang telah ditetapkan sesuai konvensi adat Bali. Aturan adat menyebutkan bahwa 

sistem perkawinan yang diterapkan pada masyarakat Bali terutama pada perempuan 

Brahmana harus melakukan pernikahan dengan seorang lelaki yang berasal dari kasta 

yang sama. Sanksi adat untuk pelanggaran sistem perkawinan tersebut yakni tidak akan 

diakui dalam kastanya. Pernikahan mereka disebut perkawinan nyerod. Proses yang 

harus dilakukan oleh seseorang yang berpindah kasta, maka harus melaksanakan 

upacara adat Patiwangi yang dilakukan oleh seseorang yang berasal dari kasta 

Brahmana berganti kasta menjadi kasta Sudra. 

Analisis antropologi sastra merupakan suatu usaha untuk mengungkapkan unsur 

kebudayaan yang dimaksudkan tentunya mengacu pada definisi antropologi sastra yang 

memiliki ciri-ciri tersendiri, misalnya mengandung aspek-aspek kearifan lokal dengan 

fungsi dan berbicara mengenai suku bangsa seperti Bali, Minangkabau, Jawa, Bugis. 

Representasi budaya masyarakat Bali tergambar dengan jelas dalam novel tersebut, 

terutama dalam hal penggolongan sistem kemasyarakatan. Cerminan kekhasan 

masyarakat Bali dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini terutama dalam hal 

memilih pasangan hidup dapat dikaji menggunakan kajian antropologi sastra lebih tepat 

untuk menganalisis unsur-unsur budaya masyarakat Bali yang terdapat dalam novel 

tersebut. 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 

Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang akan 

menghasilkan karya tulis ilmiah lebih tajam karena menggunakan analisis kualitatif. 

Menurut Endarswara (2013:5) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

paling cocok digunakan untuk mengungkap suatu fenomena dalam karya sastra. 

Penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu pengumpulan data dan analisis data. Tahap 

pengumpulan data dilakukan menggunakan empat cara, yaitu membaca, mencatat, dan 

mengolah data dengan mengklasifikasikan data-data. Peneliti selanjutnya menggunakan 

metode analisis antropologi sastra sebagai langkah awal pembahasan. 

Selain uraian metode penelitian terhadap antropologi sastra, penelitian ini 

menekankan pada unsur budaya Bali khususnya sistem kasta dan sistem pernikahan 

antarkasta di Bali. Pengolahan data yang diklasifikasikan dengan data-data yang terkait 
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pada unsur budaya, selanjutnya dapat mengungkapkan bentuk representasi dan 

resistensi perempuan terhadap hegemoni budaya Bali dalam karya sastra tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis antropologi sastra merupakan sebuah usaha untuk mengungkap suatu 

identitas terhadap karya sastra yang mengandung unsur kebudayaan. Antropologi sastra 

menjadi salah satu kajian sastra yang menelaah hubungan antara sastra dan budaya, 

terutama untuk mengamati bagaimana representasi karya sastra dalam kehidupan 

masyarakat (Ratna, 2011:300). Pembahasan pada kali ini dimaksudkan untuk 

mengungkap dinamika budaya yang terdapat dalam novel Tarian Bumi khususnya pada 

perkawinan beda kasta. Tidak hanya dilakukan pembahasan mengenai kebudayaan Bali 

menggunakan kajian antropologi sastra, peneliti juga membahas mengenai representasi 

kebudayaan Bali dengan segala aturan adat yang berlaku dan bentuk resistensi yang 

dilakukan oleh para tokoh dalam novel Tarian Bumi. 

1. Unsur-unsur Kebudayaan 

 Unsur-unsur kebudayaan merupakan bentuk kegiatan yang digunakan oleh 

masyarakat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan dapat terungkap 

melalui tujuh unsur kebudayaan secara umum menurut Koentjaraningrat (dalam Ratna, 

2011:395). 

a. Peralatan Kehidupan Manusia 

Secara mitologis hasil kebudayaan tertua dalam kehidupan manusia adalah 

rumah, pakaian, dan berbagai macam peralatan yang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Peralatan kehidupan yang terdapat dalam novel Tarian Bumi menjadi 

pelengkap jalannya cerita dalam novel berupa griya, 1  celemek dan takir, 2  serta 

sanggah.3 

b. Mata Pencaharian 

Bagi masyarakat Bali, mata pencaharian sebagai salah satu aspek kebudayaan 

bukan semata-mata masalah jual beli. Bentuk mata pencaharian pertama masyarakat 

Bali adalah sebagai seniman, petani, pencari kayu bakar, dan pedagang. Kesenian 

menjadi bentuk mata pencaharian utama dalam kebudayaan masyarakat Bali. Seiring 

                                                
1. Griya merupakan tempat tinggal kasta Brahmana di Bali. Rumah yang telah disucikan dan ditinggali 

seorang pendeta beserta keluarga. Kehidupan seseorang di dalam griya juga berbeda dengan kehidupan 

oang-orang pada umumnya, mereka memiliki berbagai macam aturan dalam menjalani kehidupan dari 

seorang bangsawan. 

2. Takir dan celemik menurut fungsinya memiliki kegunaan yang sama yakni sebagai alas untuk sesaji. 

Perbedaannya terdapat pada bentuknya. Jika takir terbuat dari daun pisang atau daun kelapa muda dan 

berbentuk kotak, maka celemik terbuat dari daun kelapa muda dan berbentuk segi tiga. 

3. Sanggah dalam masyarakat Bali memiliki arti tempat suci atau tempat beribadah untuk memuja arwah 

leluhur terutama orang tua dan kerabat yang sudah meninggal. Sanggah digunakan sebagai tempat 

meletakkan sesaji untuk perlengkapan pemujaan. 
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berjalannya waktu, mata pencaharian masyarakat Bali berkembang pesat. Bentuk 

kebudayaan hingga ritual sakral dapat mereka perjualbelikan menjadi bentuk pariwisata. 

Oka Rusmini dalam novel Tarian Bumi menggambarkan tarian, lukisan, dan bentuk 

pameran sebagai ajang promosi. 

c. Sistem Kemasyarakatan 

Masyarakat Bali mengenal pembagian sistem kemasyarakatan dengan empat 

kasta, antara lain kasta Brahmana, Ksatria, Weysa, dan Sudra. Dari keempat kasta 

tersebut yang tertinggi menurut sistem kasta adalah Brahmana. 

d. Sistem Bahasa 

Bahasa mampu menunjukkan identitas suatu kebudayaan masing-masing 

individu. Sistem bahasa yang digunakan dalam percakapan masyarakat Bali ditentukan 

oleh aturan- aturan dari etika kasta. Novel Tarian Bumi mayoritas menggunakan bahasa 

daerah Bali sebagai bagian percakapan antar tokoh. Bahasa daerah yang digunakan 

dalam novel ini seperti mampu menunjukkan identitas kebudayaan masyarakat Bali. 

e. Kesenian 

Karya seni didominasi oleh unsur-unsur keindahan. Novel Tarian Bumi secara 

keseluruhan menceritakan tentang tokoh yang menggeluti dunia seni tari. Cerita yang 

digambarkan oleh pengarang berkaitan langsung dengan latar belakang novel, yaitu Bali 

yang merupakan pulau seni khususnya seni tari. Karya seni tari pada awalnya sebagai 

sarana upacara ritual dengan tujuan untuk memberikan pujian terhadap roh para leluhur. 

f. Sistem Pengetahuan 

Sistem pengetahuan dalam novel Tarian Bumi ditunjukkan dengan cara berpikir 

tradisional dan cara berpikir modern. Cara berpikir tradisional ditunjukkan dengan 

tradisi menghormati para leluhur seperti yang dilakukan oleh tokoh Luh Gumbreg. Cara 

berpikir modern ditunjukkan dengan pemikiran Telaga yang menentang adat. 

g. Sistem Religi 

Sistem religi meliputi sistem kepercayaan yang berlaku dalam suatu kelompok 

tertentu. Sedangkan agama hanya mengacu pada formalitas yang keberadaannya diakui 

secara hukum, seperti agama Islam, Budha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. 

Sistem religi tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan adat istiadat dan 

tradisi. Masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu percaya adanya Sang Hyang Widhi 

sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Masyarakat Bali juga memercayai 

kekuatan ruh leluhur serta kekuatan doa. Agama Hindu yang dipeluk para tokoh dalam 

novel Tarian Bumi tidak lepas dari upacara keagamaan seperti upacara Menek Kelih, 

upacara Melaspas, dan upacara Patiwangi. 

 

2. Representasi 

Representasi merupakan bagian terpenting dari proses dengan fokus arti 

diproduksi dan dipertukarkan antara anggota kelompok dalam sebuah kebudayaan. 

Stuart Hall secara tegas mengartikan representasi sebagai proses produksi arti dengan 

menggunakan bahasa. Konsep yang berupa menghadirkan sesuatu (Hall, 1997:28). 
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Representasi merupakan sebuah imaji atau penyajian kembali kenyataan dalam bentuk 

visual dan verbal menyiratkan makna dan ideologi tertentu. Representasi bisa dianggap 

“medan perang” kepentingan atau kekuasaan (Budianta dalam Anoegrajekti, 

2010a:122). Bentuk visual dan verbal mengartikan bahwa representasi memiliki 

matrealitas tertentu yang dapat dibaca maupun dilihat, serta matrealitas tersebut dapat 

diproduksi, ditampilkan, digunakan dan dipahami dalam konteks sosial tertentu. Sebagai 

sesuatu yang berawal dari konstruksi dan pemaknaan, representasi yang selalu berkaitan 

dengan identitas tersebut tidaklah mungkin dipahami sebagai sesuatu yang natural dan 

given, justru karena adanya ketidaktepatan di dalam representasi itu sendiri (Budianta 

dalam Anoegrajekti, 2015:15-16). Ada dua bentuk analisis representasi yang peneliti 

jelaskan. Berikut analisisnya. 

 

a. Representasi Perkawinan Beda Kasta 

Perkawinan beda kasta menjadi bentuk representasi pertama yang peneliti 

jelaskan. Novel Tarian Bumi menceritakan tentang perkawinan beda kasta yang 

dilakukan oleh tokoh Sekar dan Telaga.  

 

Setelah disunting secara sah oleh Ida Bagus Ngurah Pidada, Luh Sekar tidak 

hanya harus meninggalkan keluarga dan kebiasaan-kebiasaan. Selain berganti 

nama menjadi Jero Kenanga, dia harus juga meninggalkan semua yang pernah 

membesarkannya (Tarian Bumi:54). 

 

Representasi perkawinan beda kasta yang pertama adalah perkawinan beda kasta 

antara perempuan Sudra dengan laki-laki Brahmana. Sekar merupakan perempuan 

Sudra yang mengalami kenaikan status sosial menjadi perempuan bangsawan. Sistem 

patrilinial membuat kasta Sekar mengikuti kasta suaminya yang seorang Brahmana. 

Perempuan dalam pernikahan jenis ini di satu sisi status sosialnya dinaikkan di satu sisi 

lainnya mereka masih tetap menjadi kelas yang berbeda untuk tingkat 

kebangsawanannya. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh Sekar setelah menjadi 

bagian dari keluarga Brahmana, ia tidak dapat lagi tinggal bahkan merawat orang 

tuanya di rumah. Kebiasaan- kebiasaan semasa menjadi seorang Sudra harus Sekar 

tinggalkan. Apabila orang tuanya meninggal nanti, Sekar tidak dapat memandikan 

jenazah orang tuanya karena kasta Sekar kali ini sudah berubah menjadi kasta lebih 

tinggi dari pada keluarganya. 

 

 

 

 

 

 



   E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Perjuangan Kisah Cinta Beda Kasta di Bali 

(Sumber: https://www.vice.com) 

 

Pernikahan beda kasta atau masyarakat Bali menyebutnya dengan perkawinan 

nyerod menjadi sebuah tantangan bagi seseorang yang mengalaminya. Pasalnya 

perkawinan nyerod adalah jenis perkawinan yang dilarang dalam aturan adat maupun 

aturan dalam agama Hindu. Meskipun tidak diperbolehkannya melakukan pernikahan 

beda kasta, tidak sedikit masyarakat Bali yang beragama Hindu menikah dengan 

seseorang di luar kastanya maupun di luar agama Hindu. 

Pernikahan beda kasta dalam novel Tarian Bumi merupakan sebuah representasi 

dari peristiwa-peristiwa perkawinan nyerod yang dialami oleh masyarakat Bali secara 

langsung. Hukum perkawinan nyerod tidak hanya berlaku untuk kasta Brahmana, 

namun berlaku untuk golongan tri wangsa yaitu Brahmana, Ksatria, dan Weysa. Seperti 

dalam sebuah contoh kasus perkawinan nyerod yang terjadi antara kasta Ksatria dengan 

kasta Sudra di Bali. Perempuan dari kasta Ksatria juga harus menerima resiko besar 

apabila berani melakukan pernikahan dengan laki-laki di luar kastanya. Sanksi pertama 

yang harus diterima adalah dikeluarkan dari keluarganya. 

 

Telaga duduk berusaha membuka konsentrasi. Beragam sesaji tergeletak dingin. 

Dupa, arak, dan bunga-bunga bersatu. Telaga menebus kelahirannya. Sebelum 

perempuan tua itu menginjak ubun-ubunnya, Telaga ingin ibunyalah yang 

melakukannya. Sejak dia lahir, perempuan itu tetap menghormatinya sebagai 

bangsawan. Dia tidak ingin perempuan lain perempuan lain yang melangkahi 

tubuhnya untuk menurunkan derajatnya (Tarian Bumi:172). 
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Telaga pulang ke griya untuk melaksanakan pamit dengan leluhurnya dengan 

bersembahyang di pura keluarga. Telaga melaksanakan upacara Patiwangi seorang diri. 

Pelaksanaan upacara ini berlangsung dengan dingin, tanpa didampingi oleh 

keluarganya. Beragam sesaji telah disiapkan sebagai pelengkap upacara. Tidak rela 

rasanya apabila ritual ini diawali dengan diinjaknya kepala Telaga oleh seorang 

perempuan yang tidak terhormat. Sebenarnya Telaga menginginkan ibunyalah yang 

pertama menginjak kepalanya, namun ibunya tidak datang. Sakit hati yang dirasakan 

oleh ibu Telaga membuatnya tidak hadir pada upacara pelepasan gelar kebangsawanan 

Telaga. 

Upacara Patiwangi sebagai ritual gugurnya gelar kebangsawanan menjadi 

sebuah peristiwa duka bagi keluarga griya yang mengalaminya. Siapa yang tidak 

bersedih ketika kehilangan anggota keluarganya dan tidak dapat berkumpul lagi seperti 

semestinya. 

Aturan adat semakin memudar seiring berkembangnya zaman. Pada tahun 2000-

an4 pernikahan beda kasta bukan suatu hal yang sulit untuk dijumpai. Sebelum tahun 

1951, perkawinan nyerod merupakan perkawinan terlarang dan dianggap sebagai suatu 

hal tabu. Keputusan DPRD Bali nomor 11 Tahun 1951 mencabut peraturan tentang 

perkawinan nyerod sehingga pandangan mengenai jenis perkawinan tersebut mengalami 

pergeseran (Segara, 2015:08). Pada mulanya perkawinan nyerod dianggap sebagai 

perkawinan terlarang karena melanggar aturan adat dan ajaran Hindu, kini berubah 

menjadi jenis perkawinan yang diperbolehkan namun tidak dianjurkan untuk dilakukan. 

Pergeseran juga berdampak pada sanksi. Pada awalnya pasangan perkawinan nyerod 

dihukum mati yaitu ditenggelamkan hidup-hidup ke laut (kalebok) atau dengan cara 

dibuang ke luar Bali (selong). Saat ini sanksi yang diterima oleh pasangan perkawinan 

nyerod hanya berupa tidak diperbolehkannya tinggal satu wilayah dengan keluarganya. 

Selain itu sanksi sosial berupa diskriminasi dan tidak disenangi juga tetap berlaku. 

b. Penggunaan Bahasa Berdasarkan Kasta 

Tingkatan status sosial di Bali atau sistem kasta menjadikan penggunaan bahasa 

berbeda-beda pada setiap tingkatannya. Etika bahasa yang digunakan sebagai penanda 

adanya perbedaan tingkatan status sosial dalam golongan masyarakat. Penggunaan 

bahasa berdasarkan kasta terdapat dalam novel Tarian Bumi direpresentasikan antara 

kasta Brahmana dan kasta Sudra. 

“Apa lagi yang Sari inginkan?” Telaga mencium pipi anaknya hati-hati. 

“Sari akan belajar dengan baik, Meme. Kalau Sari besar nanti, kita tinggalkan Odah. 

Meme bisa hidup dengan Sari. Sari bisa membuatkan Meme rumah yang bagus (Tarian 

Bumi:03). 

                                                
4. Perkawinan nyerod dialami oleh keluarga griya di Pamogan dianggap sebagai peristiwa penderitaan 

yang bertubi-tubi. Anak pertama Ida Bagus Surjani bercerai dengan suaminya yang berkasta  Sudra  dan 

telah  melaksanakan perkawinan  nyerod  untuk kedua  kalinya. 
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Data tersebut merupakan percakapan Telaga dengan Sari. Percakapan tersebut 

terjadi pada saat Telaga telah menjadi istri dari seorang laki-laki Sudra bernama Wayan. 

Mereka sedang membicarakan keinginan Sari ketika besar nanti. Pada kutipan ke dua 

Sari menyatakan pada Telaga jika besar nanti ia akan mengajak ibunya untuk 

meninggalkan Odah. Odah dalam bahasa Bali memiliki arti panggilan untuk nenek pada 

kasta Sudra. Penggunaan bahasa menurut kasta direpresentasikan melalui Sari saat 

menyebut neneknya dengan istilah Odah. 

diikuti anak perempuannya juga melaksanakan perkawinan nyerod dengan lelaki 

Sudra asal Buleleng. Masyarakat sekitar griya bukan hanya merasa kecewa, 

melainkan juga merasa sedih dan turut prihatin pada keluarga Ida Bagus Surjani. 

Kesedihan yang menimpa keluarga Ida Bagus Surjani dimaknai dengan Pesilih 

Ganti yaitu peristiwa bahwa adanya hukum kausalitas dalam sebuah kehidupan. 

Jika di dalam griya terdapat perempuan Brahmana nyerod dianggap sebagai ganti 

dari perempuan Sudra yang dipersunting oleh laki-laki Brahmana. Wawancara 

dengan Dayu Sudiani, tanggal 01 Maret 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Istilah Odah Digunakan Sebagai Nama Guest House 

(Sumber: https://www.booking.com) 

 

Istilah Odah tidak hanya digunakan sebagai panggilan untuk nenek dalam kasta 

Sudra. Seiring berkembangnya zaman, penggunaan istilah-istilah khas bahasa Bali 

digunakan sebagai nama tempat. Seperti pada gambar 2 terdapat guest house yang 

menggunakan nama Odah. 

3. Resistensi 

Resistensi yang digambarkan dalam karya sastra sering kali dikaitkan dengan 

fenomena sosial yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Gramsci (dalam Faruk, 

2015:141) menjelaskan bahwa suatu kelompok sosial yang mendominasi kelompok 

kelas dominan yang cenderung melumpuhkan bahkan menghancurkan kekuatan disebut 

Hegemoni. Artinya, kelompok-kelompok yang terhegemoni menyepakati nilai-nilai 

ideologis penguasa dengan terpaksa. Reaksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok 

yang terhegemoni disebut resistensi, yaitu penolakan atas kelas dominan. 

Hegemoni budaya Bali dalam novel Tarian Bumi berupa aturan adat yang 

digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat Bali. Aturan adat bersifat 
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sebagai penguasa yang mampu memengaruhi menggerakkan jalannya roda kehidupan. 

Hegemoni budaya Bali menjadikan masyarakatnya patuh terhadap segala aturan yang 

diberlakukan dan telah diatur oleh para pemangku adat dan pemuka agama. Aturan-

aturan yang dibuat dalam suatu desa adat dirancang berdasarkan kesepakatan para 

petinggi- petinggi umat Hindu. Adanya hegemoni budaya Bali lantas tidak menjadikan 

semua masyarakatnya tunduk dan dapat menerima aturan yang mendominasi. Resistensi 

terhadap hegemoni budaya Bali direpresentasikan oleh tokoh Wayan dan Telaga, 

mereka melakukan penolakan terhadap aturan adat yang mengikat dan menjadikannya 

sebagai manusia yang tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya. 

“Meme, ini tiang. Hari ini tiang sudah pamit pada leluhur. Hari ini juga tiang akan 

menanggalkan nama Ida Ayu. Tiang akan jadi perempuan Sudra yang utuh. 

Meme, bicaralah pada tiang! Telaga mengetuk pintu kamar Jero Kenanga. Tidak 

ada suara. Perempuan itu benar-benar keras kepala” (Tarian Bumi:173). 

Hukum perkawinan sederajat yang berlaku di Bali tidak membuat Telaga 

menjadi seseorang yang patuh terhadap peraturan tersebut. Sikap penolakan Telaga 

untuk mengambil jalan sebagai seseorang yang menentang hukum adat, menjadikan ia 

harus kehilangan kebangsawanannya. Kasta Telaga telah disejajarkan dengan kasta 

keluarga suaminya, Wayan. Gelar Ida Ayu yang selama ini tersemat dalam jiwa Telaga 

harus ia lepas, karena untuk menjadi perempuan Sudra seutuhnya ia tidak lagi pantas 

menyandang gelar kebangsawanan tersebut. Telaga memilih hidup menjadi perempuan 

Sudra karna ia percaya cinta mampu memberikan kebahagiaan yang sebenarnya. Bagi 

Telaga aturan adat yang mengekangnya tidak adapat menjadikan ia bebas menentukan 

kebahagiaannya sendiri. Kekecewaan pun dialami oleh ibu Telaga, ketika Telaga berniat 

memberi tahu tentang upacar yang akan dilakukannya untuk menanggalkan 

kebangsawanannya ibu Telaga tidak memberi respon. 

Resistensi yang dilakukan oleh Telaga merupakan sebuah keberanian seorang 

perempuan dalam menentukan kebahagiaan dalam hidupnya. Bagi Telaga, perasaan 

tidak dapat ditentukan oleh sebuah aturan, sebagai seorang manusia pasti memiliki hak 

untuk menentukan setiap pilihan hidupnya. Penolakan Telaga terhadap budaya Bali 

memberikan dampak berupa resiko yang harus diterima oleh Telaga. Ia harus siap 

menerima sanksi sosial karna telah menyimpang dari aturan adat. 

 

SIMPULAN 

Analisis antropologi sastra menghasilkan tujuh unsur kebudayaan yang terdapat 

dalam novel Tarian Bumi di antaranya yaitu peralatan kehidupan manusia, mata 

pencaharian, sistem kemasyarakatan, sistem bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan 

sistem religi. Masyarakat Bali mengenal pembagian sistem kemasyarakatan dengan  

empat kasta, yakni kasta Brahmana, Ksatria, Weysa, dan Sudra. Dari keempat kasta 

tersebut yang tertinggi menurut sistem kasta adalah Brahmana. Pengungkap dinamika 

budaya yang terdapat dalam novel Tarian Bumi khususnya pada perkawinan beda kasta. 

Tidak hanya dilakukan pembahasan mengenai kebudayaan Bali menggunakan kajian 
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antropologi sastra, pembahasan juga dilakukan mengenai representasi kebudayaan Bali 

dengan segala aturan adat yang berlaku dan bentuk resistensi yang dilakukan oleh para 

tokoh dalam novel Tarian Bumi. Representasi budaya Bali khususnya pada aturan adat 

yang mengatur segala perilaku dan proses kehidupan masyarakatnya, menimbulkan 

adanya penolakan serta penentangan terhadap aturan adat tersebut. Tokoh Telaga 

menjadi tokoh yang melakukan penolakan terhadap aturan adat yang mengekangnya. 

Resistensi yang dilakukan Telaga merupakan sebuah representasi aturan adat 

masyarakat Bali yang mengharuskan seseorang untuk memilih pasangan hidup dari 

kasta yang sederajat. Khususnya untuk perempuan Bali, aturan adat tersebut 

menjadikannya tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pasangan hidup. Resistensi 

dilakukan karena aturan adat yang berlaku tidak menjadikan seseorang bebas 

menentukan kebahagiaan untuk hidupnya. 

Puncak dari resistensi Telaga berujung pada prosesi Patiwangi yang ia lakukan 

pada saat itu. Telaga benar-benar membuang status kebangsawanannya. Menjadi 

seorang perempuan Brahmana bukanlah keinginan Telaga. Akan tetapi Telaga 

menginginkan menjadi seorang perempuan seutuhnya yang bebas menentukan hak atas 

dirinya. 
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Abstrak 

Penelitian ini memfokuskan pada tokoh Sipleg dalam Novel Tempurung dengan sifat-sifat 

posfeminisme yang melekat dalam dirinya. Sipleg merupakan representasi dari perempuan 

Bali yang berada dalam keterkungkungan adat yang membelenggu. Dalam usahanya, Sipleg 

membuktikan bahwa posisinya sebagai liyan dalam budaya patriaki justru membuat opresi 

yang diterimanya mendapatkan perlakuan yang berbeda. Atas perlakuan yang berbeda 

tersebut menyebabkan dirinya memiliki sifat posfeminis yang kuat dan mandiri. 

Posfeminisme juga memberikan gerak yang bebas bagi perempuan untuk menentukan 

posisinya berada dalam ranah publik, privat, maupun keduanya. Metode yang digunakan 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sipleg 

sebagai perempuan Bali yang konservatif meminjam sifat maskulin untuk mendapatkan 

kehidupan yang bebas. Kebebasan tersebut juga berpengaruh atas keputusan perempuan 

untuk memilih berada di ruang privat, publik, atau keduanya. Kebebasan yang dimiliki 

Sipleg hanya sebagai ekspektasi ilusi yang justru menjebak. Keterjebakan Sipleg tersebut 

yang mengakibatkan ambivalensi pada diri Sipleg. Ambivalensi menempatkan Sipleg pada 

posisi yang tidak jelas karena letaknya berada pada sisi menolak segala bentuk opresi, 

namun membutuhkan laki-laki sebagai tempat berlindung. Posfeminisme membantu 

perempuan untuk mendapatkan pola pikir dengan sudut pandangyang lain. 

 

Kata kunci: ambivalensi, liyan, posfeminisme, representasi 

 

PENDAHULUAN 

Perempuan selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Daya tarik 

perempuan dalam kehidupan sosial telah menjadi konsumsi sehari-hari. Begitu juga 

kehidupan perempuan dalam karya sastra yang memiliki daya bius yang menerima 

banyak perhatian. Karya sastra mampu sebagai media untuk menjelaskan kehidupan 

perempuan dengan rinci melalui sudut pandang perempuan. Penulis perempuan yang 

memiliki kompetensi dalam membahas kehidupan perempuan Bali dengan gamblang, 

yaitu Oka Rusmini dalam novel Tempurung.  

Novel Tempurung menceritakan tentang perempuan yang terbelenggu oleh 

dampak sistem patriarki yang mendominasi. Tokoh perempuan yang sentral dalam 

novel tersebut berada pada tokoh Sipleg. Seolah berada dalam tempurung, Sipleg tidak 

memiliki kebebasan untuk menunjukkan dirinya yang sesungguhnya dan tidak memiliki 

mailto:ariniauliahaque@gmail.com
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ruang untuk mengeluarkan keputusannya. Segala keputusan Sipleh selalu butuh 

persetujuan dari pihak laki-laki. 

Oka Rusmini menggambarkan Sipleg sebagai perempuan yang berada dalam 

kungkungan laki-laki, entah pada ayah maupun suami. Keterkungkungan Sipleg dalam 

kehidupannya tersebut memunculkan tindakan pembebasan perempuan bagi 

kelangsungan hidupnya sendiri. Usaha-usaha yang dilakukan dengan menyematkan 

sifat-sifat yang bernuansa maskulin tersebut dilakukan untuk membuktikan diri sebagai 

perempuan yang telah mengonstruksi dirinya menjadi subjek. 

Posisi perempuan dalam kehidupan sosial seringkali disebut liyan. Liyan 

menandakan bahwa perempuan sebagai yang lain karena semua yang ada di bumi ini 

menggunakan sudut pandang laki-laki yang bersifat maskulin. Lacan berpendapat 

bahwa liyan berkaitan dengan alam bawah sadar dan berhubungan dengan konstruksi 

aras subjektivias dalam relasi dengan lain (Gamble, 2010:376). Perempuan sebagai 

warga kelas kedua tersebut menjadikan dirinya hanya sebagai pelengkap bagi laki-laki. 

Keberadaan perempuan dalam tatanan sosial penting untuk dipertimbangkan untuk 

menemukan sudut pandang lain sebagai titik keseimbangan dari wacana dominan yang 

berkaitan dengan maskulinitas. 

Dasar bagi perempuan untuk menyuarakan suara perempuan dilatarbelakangi 

oleh pemikiran feminisme yang mendobrak tatanan maskulin yang menjadikan 

perempuan sebagai objek. Namun, gebrakan feminisme dengan tuntutannya yang 

semakin banyak cenderung menyengsarakan perempuan dalam pemcarian jati dirinya. 

Oleh sebab itu, lahirlah wacana posfeminisme sebagai serangan balasan terhadap 

feminis yang menuntut perempuan untuk mendapatkan standar ganda. Posfeminisme 

juga sebagai kritik diri atas perempuan yang menuntut terlalu banyak yang 

menjerumuskan perempuan pada posisi ambivalensi. 

Dalam era posfeminisme, perempuan tidak lagi memandang bahwa dirinya 

sebagai korban atas opresi yang dilakukan oleh laki-laki. Justru dengan falogosentrisme, 

membuat perempuan menampilkan sisi terbaiknya dalam berkompetisi dengan laki-laki 

untuk menemukan pemikiran khas perempuan yang juga menyuarakan kelasnya. 

Dengan artian bahwa tidak menjadikan wacana dominan sebagai acuan, karena dalam 

perjalanan mendapatkan suara perempuan, maka perempuan tidak serta merta 

mereduksi femininitasnya untuk menjadi unggul. 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam novel Tempurung adalah metode deskriptif 

kualitatif menggunakan kajian posfeminisme. Metode deskriptif merupakan metode 

yang banyak dilakukan oleh peneliti sastra. Tujuan utama menggunakan metode 

deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat suatu  keadaan yang sementara berjalan 

pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. 

Metode deskriptif memberikan data-data yang berupa fakta dengan cara memberikan 

deskripsi. Fakta atau data merupakan sumber informasi yang menjadi basis analisis 

(Travels dalam Hikmat, 2011:100). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Novel Tempurung menggunakan latar Bali dengan menceritakan Sipleg ketika 

masih remaja sampai dewasa. Oka Rusmini menggunakan alur maju mundur untuk 

memperjelas peranan Sipleg sebagai perempuan Bali yang dibesarkan dengan 

lingkungan yang konservatif. Maka, Sipleg menunjukkan sifat-sifat posfeminis yang 

meminjam wacana maskulin yaitu, sebagai perempuan kuat dan mandiri. Dalam 

praktiknya, perempuan tidak mampu untuk melakukannya sendiri sehingga 

memunculkan ambivalensi yang menempatkan perempuan pada posisi menolak 

tindakan kekerasan terhadap perempuan, namun dalam posisi yang lain perempuan 

menerima tindakan tersebut. 

1. Representasi Tokoh Sipleg yang Kuat 

Sipleg merupakan anak perempuan yang besar dari keluarga yang serba 

kekurangan. Statusnya sebagai anak perempuan yang menyebabkan dirinya 

diperlakukan sebagai perempuan secara konstruksi kosial dengan sifat-sifat femininnya. 

Beauvoir mengungkapkan bahwa ‘seseorang bukan dilahirkan sebagai perempuan, 

tetapi menjadi perempuan (Gamble, 2010:213). Sifat feminin yang dikonstruksikan oleh 

masyarakat sangat lekat kaitannya dengan pekerjaan domestik. 

Sebagai anak tertua, semua tanggung jawab ada di pundak Sipleg. Tubuh 

kecilnya selalu dikerumuni makhluk-makhluk kecil yang merengek. Kadang 

Sipleg begitu sibuk mengurus adik-adiknya. Ada yang minta ini-itu. Semua 

merengek. Semua mengamuk. Itulah yang membesarkan tubuhnya 

(Tempurung:95). 

Kutipan tersebut membuktikan bahwa Sipleg diberikan tugas yang sama dengan 

ibunya. Dalam tatanan simbolik, Sipleg berada fase cermin yang mencari sifat mana 

yang mendekati dengan dirinya. Sebagai anak perempuan, Sipleg tentu meniru cara 

ibunya karena sifat keperempuanan lebih dekat dengan ibunya. Oleh sebab itu, Sipleg 

menempatkan dirinya sama dengan ibunya dan bertingkahlaku yang sama dengan ibu. 

Fase tersebut mempermudah Sipleg untuk menemukan identitas gendernya. 

Sipleg menutup mata. Teringat kejadian yang membuatnya ingin menancapkan 

linggis di dada bapaknya. Bagi Sipleg, derajat makhluk hidup Sager lebih rendah 

dari binatang! Lelaki itulah makhluk pertama yang melukai tubuhnya. 

Menancapkan benda tajam dengan paksa. Sipleg berdarah dan menggigil. 

Tetapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya yang kecil dan darah yang 

mengair di kelangkangannya membuatnya takut (Tempurung:243). 

Kutipan tersebut menjelaskan tentang Sipleg yang telah diperkosa oleh ayah 

kandungnya sendiri. Ayah kandung Sipleg yang bernama Sager tersebut memperkosa 

Sipleg dikarenakan relasi kuasa yang dimiliki oleh Sager lebih dominan. Sager sebagai 

laki-laki memiliki pemahaman kebebasan dalam berhubungan seksual. Sager melihat 

semua perempuan sama saja sehingga memberikan pandangan subjektivitas maskulin 

yang membenarkan penilaian perempuan untuk menjadikannya sebagai objek seksual. 
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Setelah pemerkosaan tersebut, Sipleg tidak melaporkan kepada siapapun atas 

tindakan yang dilakukan oleh Sager. Hal tersebut dipengaruhi oleh “Hukum Ayah” 

yang mana perempuan dipaksa tunduk dalam tatanan yang ada di luar keinginannya.  

Atas tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Sager tersebut tidak serta merta 

menempatkan Sipleg sebagai korban. Maka, Sipleg sebagai perempuan yang akrab 

dengan pelabelan sifat feminin yang lemah, membuktikan bahwa dengan kejadian yang 

menimpanya tersebut membuat dirinya berbalik dari sifat keperempuannya menjadi 

maskulin dengan menjadikannya sebagai perempuan kuat. 

Sipleg menggigil bila ingat kejadian itu. Rasanya dia ingin bersekutu dengan 

seluruh setan untuk membunuh lelaki yang menggerus tubuhnya jadi serpihan 

kecil tak berguna. Tidak ada air mata. Tidak ada kesedihan. Baginya, sebuah 

kecengengan akan membuatnya makin susah dan terhina (Tempurung:243). 

Kutipan tersebut merupakan keterwakilan dari suara Sipleg sebagai perempuan Bali 

yang taat kepada adat. Sipleg sedang mengkritik dirinya sendiri untuk tidak berlarut 

dalam kesedihan yang sia-sia. Kritik diri yang digunakan oleh Sipleg dengan 

mendobrak wacana patriarki yang menyengsarakan perempuan tanpa melawan dengan 

melakukan hal yang sama. 

2. Representasi Tokoh Sipleg yang Mandiri 

Sipleg telah digambarkan sebagai perempuan kuat yang mampu menyelesaikan 

permasalahannya sendiri dengan cara menerima tindakan pemerkosaan yang dilakukan 

oleh Sager. Cara menerima yang diterapkan oleh Sipleg bertujuan untuk mendapatkan 

pandangan baru bagi dirinya sendiri untuk tetap bertahan menjalankan hidup.  

“Aku tidak bisa seperti ini terus-menerus. Duduk diam. Menunggumu plang 

dengan mendengarkan Meme, ibumu, selalu mengeluh di kupingku. Mengatakan 

aku perempuan miskin yang tidak menguntungkan! Perempuan penuh kutukan 

yang bisa menulari seluruh hidup keluarga suaminya!” (Tempurung:78). 

Peran domestik yang dibebankan pada Sipleg membuatnya merasa jenuh dengan 

tuntutannya di ranah privat. Terdapat keinginan Sipleg untuk mengadu nasib di ranah 

publik. Posfeminisme membebaskan perempuan untuk memilih bergerak dalam ranah 

privat dan ranah publik tanpa adanya standar ganda yang membelenggu perempuan. 

Kejenuhan Sipleg yang seumur hidup bergerak dalam ranah privat membuatnya 

menginginkan keluar dari zona nyaman. Sipleg menginginkan kemandirian secara 

finansial untuk memperbaiki kehidupannya yang dilanda kemiskinan. 

Sipleg berusaha mengalah ketika tidak diperbolehkan bekerja karena dirinya 

seorang perempuan yang sedang hamil. Kehamilan bagi perempuan tidak disarankan 

untuk melakukan aktivitas yang padat untuk menjaga kesehatan janin. Akan tetapi, anak 

yang dikandung Sipleg tidak mampu untuk bertahan hidup karena Payuk mengikuti 

aturan adat yang menolak bayi kembar buncing untuk melakukan upacara yang tidak 

masuk akal bagi Sipleg. 
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Orang-orang desa terus bicara. Sipleg tetap diam. Merajang seluruh dendam 

yang dia tanam di seluruh aliran darahnya. Matanya tanpa berdedip. Tubuhnya 

terasa seperti bati. Perempuan-perempuan desa memandikan tubuhnya. Sipleg 

tetap diam. Seperti seonggok batu. Dingin dan beku. Sebuah keputusan besar 

telah diambilnya (Tempurung:144). 

Kutipan tersebut menunjukkan kekecewaan Sipleg atas tindakan Payuk yang 

telah membuat Sipleg kehilangan anak kandungnya. Kekecewaan tersebut yang 

mengakibatkan Sipleg memiliki kemampuan untuk berontak terhadap suaminya 

tersebut. Sipleg ingin menunjukkan bahwa dirinya dapat mandiri tanpa dukungan 

suami. 

Kemandirian Sipleg membuahkan hasil karena Sipleg mendapatkan kehidupan 

yang lebih baik pasca kejadian meninggalkan suaminya tersebut. 

Luh Sipleg nama perempuan tua itu. Abdi perempuan setia. Mengabdi puluhan 

tahun pada Pidagda. Perempuan kurus dengan beragam kerut-kerut tajam yang 

membuat takut orang yang menatapnya. Maya pernah mengatakannya, Sipleg itu 

perempuan aneh. Tetapi keluarga Maya sangat mencintainya. Kata Maya, 

mereka aman dilayani oleh Sipleg (Tempurung:76). 

Kutipan tersebut sebagai penolakan Sipleg atas kehidupan statis ketika bersama 

Payuk. Sipleg mendapatkan kemandirian dalam finansial meskipun pekerjaannya 

sebagai pembantu rumah tangga membantu sebuah keluarga dalam ranah privat. Akan 

tetapi yang membedakan Sipleg bersama Payuk dengan Sipleg yang mandiri 

membandingkan kualitas hidup yang lebih terjamin. 

3. Ambivalensi 

Kehidupan Sipleg sebagai perempuan Bali yang konservatif membuatnya 

memiliki cara untuk mendapatkan kebebasan atas haknya sebagai manusia yang bebas. 

Seumur hidupnya, Sipleg hanya mengenal dua laki-laki yang tidak membuat Sipleg 

sebagai manusia yang bebas. Ayahnya seorang pengangguran yang setiap hari selalu 

marah-marah, hingga usia Sipleg remaja justru laki-laki tersebut memperkosa Sipleg. 

Kemudian Sipleg memutuskan untuk menikah dengan Payuk yang dirasa mampu untuk 

membahagiakan hidupnya. Akan tetapi, kehidupannya dengan Payuk tidak sesuai 

dengan ekspektasi awal Sipleg. Sipleg tetap saja dilanda oleh kemiskinan dan tidak 

diperbolehkan melakukan apa-apa selain tugasnya sebagai istri di ranah publik. Hal 

tersebut yang membuat Sipleg memutuskan untuk pergi. 

Sipleg hidup dengan penuh keterbatasan yang tidak ideal. Kehidupannya sejak 

kecil hingga dewasa penuh dengan kesengsaraan dan sesekali merasa butuh kasih 

sayang dari laki-laki. 

Sipleg memanggil lelaki itu Bape, bapak. Dia juga mahluk asing yang tidak 

pernah memangkunya, memanggilnya dengan kasih. Kalau lelaki itu bicara 

selalu berteriak, kasar. Dia tidak pernah tahu betapa perempuan-perempuan di 
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rumah ini sudah seperti gundik-gundik yang tidak boleh memiliki keinginan 

(Tempurung:80). 

Kutipan tersebut menyematkan sebuah ketidaksadaran Sipleg dengan 

menginginkan kasih sayang dari ayahnya. Ayah menjadi figur yang terpenting bagi 

anak perempuan karena ayah merupakan laki-laki pertama yang masuk ke dalam 

kehidupan perempuan. Ekspektasi atas tidak sesuai dengan kenyataan tersebut yang 

membuat Sipleg menjadi benci kepada ayah kandungnya tersebut. Meskipun tindakan 

pemerkosaan yang dilakukan Sager telah membuat Sipleg menemukan sudut pandang 

lain dan memiliki jiwa yang kuat, bawah sadar Sipleg membutuhkan kasih sayang dari 

seorang ayah. 

Selain seorang ayah, Sipleg juga hidup dengan laki-laki yang dinikahinya untuk 

menjadi suami. Payuk memberikan kasih sayang yang tidak didapatkannya dari Sager. 

Akan tetapi, hal tersebut belum cukup untuk membuat Sipleg bahagia. Sipleg 

membutuhkan kebutuhan materi untuk menyejahterakan hidupnya. 

Menikah dengan Payuk tidak membuat Sipleg memiliki hidup yang lain. 

Kemarahannya pada takdir miskin yang dicangkokkan Sang Hidup di tubuhnya, 

membuat perempuan bertubuh tipis itu selalu memeram kemarahan yang dalam. 

Matanya sering dipenuhi debur ombak yang ganas (Tempurung:78). 

Sipleg menginginkan untuk bergantung pada Payuk dalam pernikahan, akan 

tetapi banyak hal yang tidak dapat disepakati dalam rumah tangganya. Seperti 

contohnya, Sipleg tidak memiliki kebebasan untuk bekerja karena dibebani dengan 

pekerjaan rumah tangga. Hal tersebut yang memicu adanya ambivalensi karena pada 

satu sisi, Sipleg menginginkan kasih sayang dari Payuk, dan pada sisi yang lain Sipleg 

menginginkan bekerja untuk mendapatkan penghasilan. 

 

SIMPULAN 

Analisis yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa novel Tempurung 

karya Oka Rusmini menggambarkan perempuan yang kuat dan mandiri melalui 

representasi tokoh Sipleg. Sipleg membuktikan bahwa keberadaannya sebagai liyan 

tidak mengakibatkannya sebagai sosok lemah yang selalu dicirikan pada sifat 

perempuan. Dalam meluruskan tujuannya untuk bertahan, Sipleg meminjam sifat 

maskulin sebagai perlawanannya menuju kehidupan yang bebas. Sifat kuat yang 

dilakukan oleh Sipleg pada saat dia diperkosa oleh ayah kandungnya, dia tidak 

menganggap bahwa dirinya sebagai korban karena dia merupakan perempuan Bali biasa 

yang terbiasa dengan dominasi laki-laki. Sifat mandiri yang dilakukan oleh Sipleg pada 

saat dia tidak betah hidup bersama Payuk dan memutuskan untuk tidak 

menggantungkan kehidupannya pada laki-laki. Kekesalan maupun kekecewaan yang 

dirasakan oleh Sipleg membuatnya memberontak untuk mendapatkan kebebasan dalam 

hidup. Akan tetapi, semua yang dilakukan oleh Sipleg semata-mata berusaha untuk 

menghancurkan dominasi laki-laki (patriarki). Kesuksesan yang diraih Sipleg ketika dia 

berhasil melarikan diri dari kehidupannya bersama Payuk memiliki unsur keinginan 
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mendominasi. Keinginannya untuk mendominasi tersebut diyakini bahwa adanya suara 

feminis yang menginterupsi jalan hidup Sipleg, karena sebagai perempuan Bali yang 

konservatif, nilai-nilai untuk patuh terhadap suami telah diajarkan sejak dini. Jadi, bisa 

dikatakan bahwa hal tersebut hanya menyesatkan Sipleg pada keterjebakan. Sehingga 

menimbulkan ambivalensi yang membuat Sipleg berada di tengah. Sipleg menyadari 

bahwa ayahnya yang keras telah memberikan luka yang dalam bagi psikisnya, namun 

tidak dapat dipungkiri bahwa Sipleg menginginkan kasih sayang dari seorang ayah 

kandung. Hal yang sama juga dilakukan Sipleg kepada Payuk bahwa kehadiran 

suaminya tersebut tidak menaikkan derajat kehidupannya pada level yang lebih tinggi, 

namun Sipleg menginginkan bergantung hidup pada Payuk dan masih menyayanginya. 
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Abstrak 

Fenomena perempuan karier masih memiliki anggapan buruk oleh masyarakat yang 

memiliki latar belakang budaya konservatif. Masyarakat menilai bahwa perempuan karier 

menjadi penyebab utama perceraian di rumah tangga. Gambaran tersebut muncul pada 

novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Quddus. Tokoh utama bernama 

Suad Ridla adalah perempuan dengan penuh ambisi berusaha meraih pendidikan setinggi 

mungkin untuk menjadi tokoh yang berpengaruh di Mesir. Peneliti melihat representasi 

Suad dalam melindungi dirinya dan perempuan lainnya sebagai seorang janda yang 

memiliki stigma buruk oleh masyarakat. Analisis penelitian ini menggunakan teori 

representasi. Metode yang digunakan oleh peneliti ialah metode kualitatif deskriptif. Suad 

mengesampingkan kebutuhan sebagai perempuan pada umumnya demi perempuan 

memperjuangkan pendidikannya. Realitas kehidupan yang keras ditengah revolusi Mesir 

1935-1950 an, membuat dirinya bersemangat menjadi perempuan akademisi sekaligus 

aktivis perempuan untuk mengkontribusikan idenya pada negara. Suad juga menjadi 

representasi perempuan janda untuk memerdekakan kebebasannya. Tujuannya untuk 

membuka pikiran perempuan janda yang selama ini terdiam atas stigma masyarakat. 

 

Kata kunci: akademisi, janda, Mesir, representasi 

 

PENDAHULUAN 

Budaya patriarki dibentuk dan diciptakan oleh masyarakat sendiri sejak berabad-

abad yang lalu. Menempatkan kedudukan perempuan sebagai kaum kelas dua, di bawah 

dominasi laki-laki. Budaya patriarki memandang perempuan hanya cukup menjadi ibu 

dan istri saja dalam lingkup pekerja domestik rumah tangga. Laki-laki cenderung 

menisbatkan dirinya tidak menyukai perempuan yang memiliki sifat maskulin, tidak 

pasrah, terlebih bila berpaham feminis. Mereka (laki-laki) menganggap bahwa 

perempuan-perempuan seperti itu akan berpotensi menjadi seorang pembangkang dan 

enggan diatur. Akibat dari asumsi-asumsi tersebut, maka dibangunlah stereotip-stereotip 

bahwa perempuan hanya menjadi pelengkap, perempuan sebagai makhluk kelas dua, 

perempuan lebih lemah, laki-laki lebih kuat, perempuan kodratnya mengandung dan 

melahirkan, secara kultural harus memeliharanya, laki-laki dianggap sebagai pemimpin 

sedang perempuan sifatnya lebih bergantung kepada laki-laki (Ratna, 2015:186-187). 

mailto:dianapurnawati24@gmail.com
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Lingkup pembahasan tentang kasus-kasus yang terjadi pada perempuan yang 

telah mendunia juga mengundang pengarang laki-laki dari Mesir untuk turut andil 

melalui novel-novelnya yang bersifat fenomenal. Salah satunya adalah Ihsan Abdul 

Quddus pada novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan adalah sebuah karya Ihsan yang 

bersifat urgensi karena menempatkan perempuan sebagai simbol pengorbanan dalam 

masyarakat Mesir, dan karena itu Ihsan menjadikan perempuan sebagai tema sentral 

dalam karya sastranya. Situasi politik Mesir pada tahun 1935 sampai 1950-an menjadi 

latar penceritaan menarik dalam novel ini. Gambaran umum tentang masyarakat Mesir 

dalam merespon situasi negaranya pada saat itu dijelaskan secara rinci oleh Suad 

melalui perspektif perempuan pejuang kesetaraan gender. Berbagai polemik yang 

dialami oleh Suad di Mesir dapat dijadikan sebagai representasi perempuan di Indonesia 

yang mungkin memiliki persamaan kasus atau persamaan budaya. Hal ini akan 

memengaruhi pembaca untuk dijadikan sebagai atmosfer penyemangat khususnya untuk 

perempuan-perempuan di Indonesia. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

memuaskan terkait novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan Peneliti berusaha 

mengungkapkan ide yang disampaikan pengarang melalui representasi tokoh utama 

sebaagai kaum akademisi dan juga meluruskan pemikiran terhadap stereotip masyarakat 

terhadap janda.  

Representasi memiliki hubungan arti dan bahasa dengan budaya. Representasi 

juga diartikan sebagai bagian proses penting memproduksi makna dan dipertukarkan 

antara anggota budaya. Cara kerja representasi agar sampai kepada para anggota yaitu 

melalui bahasa yang telah dikonsep sebelumnya di dalam pikiran. Stuart Hall 

memberikan penegasan bahwa para anggota atau kelompok tersebut harus memiliki 

latar belakang pengetahuan yang sama untuk menghasilkan suatu pemahaman yang 

hampir sama (1997:17-18). Representasi merupakan imaji atau penyajian kembali 

kenyataan dalam bentuk visual dan verbal yang menyiratkan makna dan ideologi 

tertentu. Representasi bisa dianggap sebagai “medan perang” kepentingan atau 

kekuasaan. Bentuk visual dan verbal mengartikan bahwa representasi memiliki 

materialistis tertentu yang bisa dibaca atau dilihat dan materialistis tersebut di produksi, 

ditampilkan, digunakan, dan dipahami dalam konteks sosial tertentu. Sebagai sesuatu 

yang berawal dari konstruksi dan pemaknaan, representasi yang selalu berkaitan dengan 

identitas tersebut tidaklah mungkin dipahami sebagai sesuatu yang natural dan given, 

justru karena adanya ketidaktetapan di dalam representasi itu sendiri (Budianta dalam 

Anoegrajekti, 2015:15). 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam menganalisis novel ini adalah metode kualitatif 

deskriptif yang meliputi analisis struktural, analisis psikologi kepribadian dan 

representasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 
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dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Moleong, 2016:6).  

Penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu pengumpulan data dan analisis. 

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, memahami, mencatat, dan 

mengolah data dengan mengklafikasikan data sesuai teori. Kemudian, analisis data 

menggunakan teori representasi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari analisis representasi, peneliti menemukan dua representas yang 

menonjol dalam novel ini. representasi Suad di bidang akademisi dan konsep pemikiran 

Suad terhadap stereotipe janda. Pada novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan, Ihsan 

sebagai penulis merepresentasikan pentingnya pendidikan bagi semua manusia tidak 

terkecuali perempuan ataupun laki-laki. Ihsan mengunakan tokoh Suad sebagai sosok 

perempuan yang ambsius dalam meraih cita-cita melalui pendidikan.  

“Aku memilih fakultas hukum. bukan semata karena aku menyukai bidang 

hukum dan telah tertarik kepada fakultas ini sejak SMA. Pilihan itu aku tetapkan 

karena aku melihat bahwa fakultas inilah yang paling menjiwai kehidupan 

kampus secara menyeluruh. Aku juga tahu bahwa para alumni fakultas tersebut 

adalah orang-orang yang berprestasi dalam percaturan politik dan memajukan 

negeri” (ALBAP, 2012:19). 

Suad berhasil bernegosiasi dengan Ibunya yang memaksa Suad agar menikah 

selepas dia SMA. Dukungan Ayah Suad menjadi kekuatan tersendiri untuk tetap 

melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Psikologi anak bisa saja terganggu 

apabila sebuah keingan kuat tidak mendapatkan dukungan sosial dari anggota keluarga, 

terutama pada orang tua1. Hal tersebut tidak diinginkan oleh orang tua Suad. Akhirnya, 

ia berhasil melanjutkan studi perguruan tinggi di fakultas hukum. sejak SMA Suad 

sudah terbiasa memikirkan pilihan-pilihan hidupnya untuk melangkah ke masa depan 

yang lebih cerah. Keinginan terpendamnya untuk kuliah di fakultas hukum telah ia raih 

dan lulus dengan predikat camlaude atau nilai terbaik.  

 

                                                
1. Dukungan sosial adalah adanya perasaan dihargai, dicintai, diperhatikan dan dipercaya oleh orang lain, 

seperti dukungan emosional, dukungan informatif, dukungan instrumental, dan penilaian yang dapat 

bermanfaat bagi individu, karena bersifat menolong atau membantu individu untuk dapat memecahkan 

masalahnya. Baca selanjutnya Hartanti. “Peran sense of Humor dan Dukungan Sosial pada Tingkat 

Depresi Penderita Dewasa Pasca Stroke”.  Anima (Indonesian Psychologycal Journal) Vol. 17, No. 2, 

Hal. 107-109, Bulan Januari, 2002. 
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Hal seperti itu dapat kita jumpai di dunia nyata, bahkan perempuan lebih bisa 

diandalkan untuk mendapatkan prestasi yang memuaskan. Terbukti di Indonesia 

tepatnya di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya mewisuda 703 mahasiswa untuk 

periode kedua tahun akademik 2018-2019. Dari jumlah tersebut 542 mahasiswa lulus 

dengan predikat cumlaude atau yang terbaik dengan didominasi perempuan 

(11/9/2019). Pada novel ini Suad ingin membuktikan kepada masyarakat konservatif 

bahwa perempuan bisa meraih pendidikan dan gelar yang tinggi. Siapapun boleh 

bemimpi baik laki-laki maupun perempuan, tidak terkecuali dengan usaha yang 

bersungguh-sungguh. 

Formasi menjadi staf pengajar diperguruan tinggi masih di isi oleh lima atau 

enam perempuan selebihnya adalah laki-laki yang mendominasi, untuk itu Suad 

berambisi untuk mengisi pekerjaan tersebut. Ketimpangan gender di perguruan tinggi 

tidak hanya ada di dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan yang berlatarkan di 

Mesir, namun di Indonesia  terdapat fakta yang menunujukkan dominasi dosen laki-laki 

lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.  

 

 
Gambar 4.8 Suasana Wisudawan Unusa 

2019 (Sumber: nu.or.id, diakses 3 Maret 

2020). 
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Gambar 4.10 Grafik Jumlah Dosen Aktif Berdasarakan Jenis Kelamin  

(Sumber: Faktadata.com “Diolah dari website Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi." Diakses pada 6 Maret 2020). 
 

Statistik tersebut melaporkan berdasarkan catatan Kementrian Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi, jumlah dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh 

Indonesia 303.274 orang. Sekitar 196 ribu berasal dari perguruan tinggi swasta, dan 106 

ribu berasal dari perguruan tinggi negeri. Jumlah dosen laki-laki secara umum lebih 

banyak ketimbang dosen perempuan, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. 

Jika dijumlahkan, total dosen laki-laki di perguruan tinggi negeri dan swasta berjumlah 

169.981 orang, sementara total dosen perempuan berjumlah 133.266 orang (Dilansir 

dilaman web: https://www.faktadata.com/statistik/jumlah-dosen-di-seluruh-indonesia-

2019) . Hal tersebut menjadikan Suad bersemangat untuk menjadi kaum akademisi 

perempuan yang sebagai bentuk perjuangan hak persamaan yang akan diperoleh oleh 

perempuan.  

“Setelah urusan kampus, aku harus bertemu dengan berbagai organisasi 

pergerakan perempuan dan beberapa partai politik, mengikuti banyak seminar 

dan diskusi, membaca berbagai literatur dan mempersiapkan diri menempuh 

program doktoral” (ALBAP, 2012:49). 

Suad memilih untuk menyibukkan diri sebagai asisten dosen dan memperluas 

jaringan relasi melalui aktvitasnya diluar kampus seperti bergabung di berbagai 

organisasi perempuan dan beberapa partai politik. Hal itu dilakukan oleh Suad untuk 

mempermudah mimpinya menjadi perempuan sukses dibidang akademisi yakni meraih 

gelar doktor dan juga pemimpin negeri. Perempuan seperti Suad tidak hanya ditemukan 

di dunia fiksi, namun di dunia nyata tepatnya di Indonesia terdapat perempuan seperti 

Siti Musdah Mulia seorang guru besar di Universitas Islam  Negeri (UIN) Syarif 

Hidayatullah, Tanggerang Selatan dan juga sebagai aktivis perempuan. Selain itu, 

Musdah juga aktif di Lembaga Pemerintahan yang bekerja sebagai tenaga peneliti di 

https://www.faktadata.com/statistik/jumlah-dosen-di-seluruh-indonesia-2019
https://www.faktadata.com/statistik/jumlah-dosen-di-seluruh-indonesia-2019
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Departemen Penelitian dan Pengembangan Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan. 

Musdah berpikir bahwa pekerjaannya tersebut relevan dengan bidangnya sebagai dosen. 

Menjadi Doktor Perempuan pertama Bidang Pemikiran Politik Islam merupakan 

tantangan tersendiri bagi Musdah, ia berhasil menjadi doktor terbaik di UIN Syarif 

Hidayatullah (1997) dengan disertasinya yang bertujuan untuk meluruskan pandangan 

masyarakat terhadap politik, karena politik selalu dipandang negatif dan hanya melulu 

soal kekuasaan oleh masyarakat. Politik dianggap sebagai dunia maskulin laki-laki, 

sehingga sedikit perempuan yang berkiprah di dunia politik 

(https://www.duniadosen.com) 

 

Gambar 4.11 Siti Musdah Mulia, M.A. sebagai pembicara seminar  

(Sumber: DUNIADOSEN.com, diakses 7 Maret 2020). 

 

Siti Musdah Mulia memiliki kemiripan dengan tokoh Suad pada novel Aku Lupa 

Bahwa Aku Perempuan. Keduanya, memiliki ambisi positif dalam melawan stigma 

buruk perempuan di ranah politik. Meraih gelar doktor dan menjadi kaum akademisi 

adalah suatu pekerjaan mulia untuk menyumbangkan ide-ide bagi negeri dalam 

mengikuti zaman di era modern saat ini. Representasi Suad sebagai aktivis perempuan 

dan juga aktif di berbagai aktivitas sosial seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

juga tercermin dalam kehidupan Musdah. Suad  dalam novel tersebut juga menyatakan 

bahwa gelar doktor tersebutlah yang menghantarkan ia di ranah politik.  Para politikus 

pada saat itu juga yang membuat jajaran pimpinan mencari Suad. Mereka ingin 

membangun image terhormat bagi organisasi politik yang mereka dirikan dengan 

memasang nama-nama praktisi akademis yang terpandang. 

Representasi tokoh  utama juga dapat dilihat dari latar tempat tinggal Suad yang 

kental terhadap pemikiran konservatif masyarakat Mesir yang menganggap bahwa 

perempuan baik adalah mereka yang berdiam di rumah mengurus suami dan anaknya. 

Apabila terdapat permpuan yang berpisah atau bercerai dengan suaminya maka stigma 

https://www.duniadosen.com/
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buruk tentang perempuan janda akan di dapatkan oleh perempuan tersebut.  Pada novel 

Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Quddus dengan tokoh sentral Suad 

perempuan yang sibuk merenda karier dan bercerai di usia muda dengan suami 

pertamanya yaitu Abdul Hamid.  

 

“Seorang janda menemukan kebebasan dari problematika yang muncul dari 

mantan suaminya tetapi kemudian masuk ke dalam penjara isu yang 

dikembangkan oleh peradaban manusia. Tidak ada seorangpun yang mengusik 

tingkah lakunya. Tetapi seorang janda, dia sendirilah yang harus 

mempertanggung jawabkan kebebasannya di hadapan masyarakat, dan 

masyarakat merasa mempunyai hak untuk memantau gerak-geriknya” (ALBAP, 

2012:99). 

 

Sering diketahui bahwa masyarakat melihat janda dengan sebelah mata. 

Masyarakat mengibaratkan janda tidak lebih seperti tempat pemberhentian laki-laki. 

Stigma buruk tentang janda mencoba diluruskan oleh Suad, karena menurutnya janda 

adalah sebuah penemuan hidup baru bagi perempuan dalam melepaskan diri dari 

problematika yang muncul dari mantan suaminya. Perceraian bagi mereka adalah jalan 

keluar yang harus ditempuh dengan berbagai konsekuensi. Dalam kehidupan nyata di 

Indonesia angka perceraian mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menurut data yang 

dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2018 sebuah publikasi kompilasi 

data statistik tahunan di Indonesia, jumlah seluruh perceraian yang terjadi di Indonesia 

pada tahun 2017 sebanyak 374.516 kasus perceraian.2 

 

                                                
2. Dari tabel tersebut dapat dibaca pada tahun 2015 angka perceraian mencapai 353.843 kasus perceraian. 

Kemudian pada tahun 2016 angka perceraian mencapai 365.654. Sebuah laju kenaikan kasus perceraian 

di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup stabil. Lebih lanjut, jika dibuat perhitungan persentase laju 

kenaikan kasus perceraian di Indonesia setiap tahunnya, maka di dapatkan bahwa terjadi kenaikan sebesar 

11.811 kasus perceraian atau 3,33% dari tahun 2015 ke tahun 2016. Sementara kenaikan pada tahun 2016 

ke tahun 2017 adalah sebesar 8.862 kasus perceraian atau 2,42%. Selanjutnya lihat 

https://smartlegal.ida/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/ 

(diakses pada tanggal 16 Maret 2020). 

 

 

https://smartlegal.ida/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/
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Gambar 4.13 Tabel data perceraian dari Tahun 2015-2017  

(Sumber: smartlegal.id, diakses 15 Maret 2020). 

 

Tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor 

pemicu dalam berumah tangga. Konflik yang ditimbulkan oleh pasangan masing-

masing menyebabkan keharmonisan dalam berumah tangga berkurang. Konflik-konflik 

tersebut tidak bisa dicarikan solusinya atau tidak menemukan kecocokan dalam 

berpikir, sehingga kebanyakan dari mereka memilih jalan perceraian sebagai solusi 

akhir dari sebuah kesepakatan. Berbagai macam konflik yang menimbulkan 

pertengkaran dan perbedaan selisih paham dapat dilihat dari data yang dikumpulkan 

oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) di Indonesia.  

Status baru sebagai seorang janda yang memiliki anak satu membuat ia harus 

bekerja lebih keras untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya dan juga merayakan 

kebebasannya dari kepelikan selama hidup bersama Abdul Hamid dengan cara 

mengembangkan karier seluas-luasnya. Kenyataannya, status baru tersebut menjadikan 

ia sebagai buah bibir masyarakat. Masyarakat terlanjur masuk lebih dalam memahami 

isu dan mengembangkan apa yang mereka lihat menjadi sebuah kesimpulan yang 

kurang menyenangkan. Tentu hal tersebut mengganggu psikologi perempuan ketika 

beraktivitas di lingkungannya. Seorang istri akan dilindungi oleh suaminya agar merasa 

aman. Sedangkan seorang janda, dia sendirilah yang harus mempertanggung jawabkan 

kebebasannya di hadapan masyarakat seakan mereka memiliki hak untuk memantau 

gerak-gerik seorang janda. Suad melihat bahwa masyarakat memanjakan perempuan 

bersuami dan memberi kemerdekaan untuk melakukan apa saja asalkan suaminya tidak 

keberatan. Tetapi, masyarakat melakukan diskriminasi perlakuan seorang janda. 
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Gambar 4.15 Tersangka di interogasi oleh polisi 
(Sumber: detik.com, diakses pada 20 Maret 2020) 

 

Berita online media detik News mengabarkan tentang kasus penipuan pemalsuan 

identitas untuk merayu janda. Kusna Ghoibi alias Ali (29), warga Desa Tanggung. 

Kecamatan Turen, Malang menipu 5 janda dengan menjadi TNI AL gadungan. Kedok 

Kusnan akhirnya terbongkar saat kencan dengan seorang janda yang menjadi korban 

terakhirnya. Yaitu dosen berinisial TS (32), warga Kecamatan Bubutan, Surabaya. Ali 

merayu TS untuk bersetubuh dengannya kemudian mengambil uang sejumlah 400 ribu 

dan membawa kabur STNK sepeda motor milik TS. 3  Kejadian tersebut langsung 

dilaporkan kepada pihak berwajib. Kerugian yang ditanggung oleh TS kurang lebih 

sepuluh juta. TS tidak hanya mengalami kerugian secara materil namun juga non 

materil. Seorang janda yang notabene bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga 

konsekuensi yang akan di dapat atas tindakannya akan membahayakan hidupnya sangat 

mudah dijadikan kesempatan oleh laki-laki untuk memperalat mereka. TS harus 

menangggung malu atas musibah yang menimpanya. Tujuan dari TS mendekati si 

tersangka Ali untuk dijadikan suami sekaligus ayah bagi kedua anaknya. Namun nahas, 

TS ditipu oleh rayuan laki-laki yang mengaku sebagai salah satu TNI AL. Begitulah 

                                                
3. Kapolres Mojokerto AKBP Feby Dapot Parlindungan Hutagalung menambahkan, Kusnan tidak pernah 

menyebutkan pangkatnya sebagai TNI AL gadungan kepada para korban. Menurut dia, tersangka hanya 

memajang foto berseragam TNI AL dan memakai sepatu lars TNI saat bertemu dengan korbannya.Akibat 

perbuatannya, Kusnan dijerat dengan pasal berlapis. Yaitu Pasal 362, 372 dan 378 KUHP. "Ancaman 

hukumannya lima tahun penjara," pungkas Feby. Selanjutnya lihat https://news.detik.com/berita-jawa-

timur/d-4903222/tni-gadungan-tipu-dan-setubuhi-5-janda-begini-modusnya/2 (diakses pada 23 Maret 

2020). 

 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4903222/tni-gadungan-tipu-dan-setubuhi-5-janda-begini-modusnya/2
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4903222/tni-gadungan-tipu-dan-setubuhi-5-janda-begini-modusnya/2
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nasib seorang janda seperti yang digambarkan oleh Suad dalam novel Aku Lupa Bahwa 

Aku Perempuan, bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang janda jika hal itu berupa 

musibah maka konsekuensi ditanggung oleh dirinya sendiri dan masyarakat sekitar 

hanya melihat dan melabelkan perempuan seperti TS sebagai perempuan tidak benar 

karena bersedia disetubuhi, padahal TS dalam kasus ini adalah korban.  

 

“Kebutuhanku akan hadirnya seorang laki-laki pendamping semakin kuat. Aku 

meningkatkan intensitas dan kuantitas aktivitasku di luar rumah untuk mengubur 

derita kesendirian dan kesepianku” (ALBAP, 2012:214). 

 

Perceraian Suad dengan dokter Kamal suaminya yang kedua membuat Suad 

terpuruk. Kehilangan sosok suami memang menyakitkan, Suad telah memutuskan untuk 

hidup sendiri melanjutkan masa depannya. Kebutuhan akan hadirnya seorang laki-laki 

pendamping masih kuat. Suad berusaha untuk menghilangkan hasrat tersebut dengan 

meningkatkan intensitas dan kuantitas aktivitasnya sebagai perempuan karier. Suad 

memilih untuk tetap tenang dan mengembangkan kariernya sebagai salah satu anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Asosiasi Wanita Karier (AWK), sekretaris 

Ikatan Putri Arab (dana masih banyak lagi). 

 

 

Gambar 4.17 Foto Nani Zulminarni saat diwawancarai oleh DW.com 

(Sumber: dw.com, Diakses pada 17 Maret 2020) 

 

Representasi pemikiran Suad dalam menjalani kehidupan dengan status janda 

tercermin di kehidupan nyata. Seperti, Nani Zulminarni perempuan janda beranak dua 

yang memilih untuk tidak menikah lagi dan menyibukkan diri di berbagai organisasi.4 

                                                
4. Setelah 17 tahun berjalan, Pekka sudah menjangkau 31.447 anggota yang tersebar di 1.232 desa di 34 

provinsi. Mereka juga punya koperasi simpan pinjam, 40 pusat komunitas atau kantor pendukung yang 
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Nani merangkul perempuan di Aceh yang senasib dengannya yaitu kehilangan suami 

mereka ketika Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2000. Nani melobi Komnas 

Perempuan untuk menginisiasi program pemberdayaan perempuan di sana. Nani tidak 

tega melihat kemiskinan yang menjerat perempuan janda di wilayahnya. Kemudian, 

Nani mendirikan organisasi nirbala Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga 

(Pekka). Lewat Pekka Nani menggembleng perempuan janda untuk mandiri melalui 

pintu masuk ekonomi. Nani memulai kegiatannya pada bisnis koperasi simpan pinjam 

yang dioperasionalkan oleh perempuan janda. Nani memilih untuk melanjutkan hidup 

dengan mengutamakan kebermanfaatan dirinya bagi bangsa dan juga sesama manusia. 

Persis dengan Suad, ia tidak meratapi status jandanya yang telah bercerai dua kali tetapi 

memilih melebarkan sayap kariernya di berbagai organisasi perempuan di Mesir. 

 

SIMPULAN 

Hasil analisis representasi tersebut, Ihsan Abdul Quddus menyajikan peristiwa-

peristiwa di kehidupan nyata melalui bentuk visual karya sastra berupa novel. 

Diantaranya adalah pemikiran perempuan dalam memperjuangkan haknya di bidang 

akademisi sekaligus melawan stereotipe janda di masyarakat. Pada bagian pembahasan 

ini terlihat bahwa ideologi pengarang mengenai pentingnya pendidikan bagi seorang 

perempuan untuk mewujudkan mimpinya. Meskipun kesuksesan pada karier belum 

mampu menyukseskan rumah tangga seseorang, pengarang tetap bertahan dengan 

pemikirannya menggunakan sudut pandang seorang janda yang merdeka dan mampu 

bertahan secara mandiri (independen). Pengarang membuktikan bahwa seorang janda 

memiliki hak untuk membebaskan diri menentukan keberlangsungan hidupnya di masa 

depan. Berpikir optimis dan memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin menjadi hal 

baik untuk dilakukan. Dalam hal ini, pemikiran Suad dapat dijadikan landasan berpikir 

perempuan janda di dunia nyata agar mendapatkan atmosfer semangat baru dan cara 

terbaik menyikapi stigma perempuan janda di masyarakat. 
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Abstract  

This article aims to analyze the effect of the male character childhood in E.L. James's Fifty Shades of 

Grey By using psychological approach to analyze the fictitious character and the creative process of the 

author. Theory of interpretation of dream by Sigmund Freud is applied in order to explain the causes of 

ambition done by Christian Grey. Grey’s ambition is caused by the desire to revenge from his trauma in 

his childhood. There are three factors that make the character ambitious: The first is when Grey uses his 

violence (BDSM) to dominate his partner. The second is when Grey want become rich and popular man. 

The last is Grey’s heart emptiness after a woman he loved left him. The first problem is in the field of 

abnormal psychology in order to differentiate abnormal from normal behavior. In short, Grey's ambitions 

are caused by a traumatic condition when he was a child. E.L. James explains a sexual lifestyle which is 

called BDSM (Bondage/ Disipline, Dominance/ Submissive, Sadism/ Masochism). By exposing this 

lifestyle in her novel, the author wants to shows that BDSM is not an equal relationship between man and 

woman. 
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INTRODUCTION 

  Fifty Shades of Grey is a fiction novel, written by British author, Erika Leonard 

James, known as E.L. James. The novel becomes bestselling novel in 2011 after 

published by The Writer’s Coffee Shop. It gets seventy millions copies in UK and 

recorded as the fastest selling paperback. From this popularity, Time Magazine endues 

her as the world’s most influential people. 

The novel twitters about love story about an innocent and virginal Anastasia 

Steele and a successful businessman, Christian Grey, who has a very dark past that 

leads him to become a dominant and sexual sadism. Ana meets Grey when Ana 

substitutes her friend Kate Kavanagh to get interview. During the interview, Ana is 

raptured by Grey’s charming and intimidating. Later, they have attracted to each other. 

Grey manipulates and makes Ana to have contract to make a BDSM sexual style. 

BDSM (Bondage/Discipline, Dominance/Submissive, Sadism/Masochism) relationship 

gives power and subjugated other. Ana must fill a form about an agreement if she wants 

to get involved in such relationship with Grey. Later, Ana finds out of Grey that he has 

mailto:1dyahpw.sastra@unej.ac.id
mailto:2nurul.literature10ss@gmail.com
mailto:3imabas88@gmail.com


AMBITIONS AS THE EFFECT OF CHILDHOOD EXPERIENCE IN E.L. JAMES'S FIFTY SHADES OF 

GREY 

171 

 

a very dark past that leads him to what he is right now. Ana finds herself in love with 

Grey and Grey later realizes that he also loves her and wants more not only having sex.  

         James’ first novel is a familiar work of romance which presents the imbalance 

sexual relation, money, and emotions. Therefore, this research aimed to give deep 

understanding about the main character’s ambitions especially in three aspects, namely 

Grey’s character portrayed in the novel, Grey’s ambition represented in the novel and 

the author’s personal experience represented in the novel. 

 

METHODS 

This research uses the inductive research since the process of collecting data and 

information which are necessary for this research by reading the written texts. The 

primary data are information taken from Fifty Shades of Grey. The data are the 

statements and narration related to the psychological conflict, Grey as main characters 

in the novel and Grey's reaction to overcome the oppression. The information and facts 

which are taken from books, journals, articles, internet, and previous researches which 

are related to the topic discussion is called the secondary data. 

The data are collected then categorized based on the topic discussion then 

classified based on the theory of interpretation of dreams and personality by Sigmund 

Freud. There are some steps to gain a settlement of the problem occurs in the novel. 

Firstly, I analyze the text and structure of Fifty Shades of Grey as the main source. The 

second process is data validation. After doing analysing the novel, I apply Sigmund 

Freud’s theory of personality which focuses on the author personal experience 

represented in the novel and the main character in the novel. Finally, the third process is 

data operation. The concentration is only on the chosen material. Then, the data 

referring to the research question can be depicted. Afterward, the interpretation of 

dream is applied to answer the problem about the author personal experience depicted in 

the novel. After the construction of the male character,then the analysis come to the 

effect of his ambition toward his social value involving the violence of his sexual 

intimacy. 

The last discussion is about the author’s creative process. It will relate the novel 

and the author’s experience.The purpose of this step is to reveal the hidden truth which 

is inserted by the author through the personal experience of the phenomena. The data of 

the author biography is needed. Finally, all these process will help me to answer the 

research problems and I can make a conclusion. The conclusion is based on the research 

result together with the process mentioned above. The result is a new product of 

researcher’s though. This observation hopefully can be a reference for next researchers 

to support their analysis.  
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RESULT AND DISCUSSION 

The Male Character In The Novel 

In Fifty Shades of Grey, Grey character is formed by her mother’s past that 

makes Grey lost control of the property and the women. Grey’s mother was a prostitute 

woman, therefore Grey assume the same women, just judge the world with money. His 

character portrayed of the sexuality, money, and emotion and he loves to have violence 

sexual intimacy known as BDSM (bondage, discipline, and sadomasochism). There are 

some characters of Grey:  

 

Having abnormal sexual relationship 

 The abnormally of human behavior that is also called abnormal behavior had its 

own meaning. Morkowitz wrote in General psychology; A Core Text in Human 

Behavior that the word abnormal defined in literal meaning as “away from the norm”; 

as individual’s behavior would be characterized as abnormal, if it different sufficiently 

from behavior of most other people (1963: 283). 

It is put down in Abnormal psychology that the term abnormal is deviated from 

the normal in an unfavorable or pathological direction. Belongs to the abnormal group 

is the individuals who different from the general society measurement such as limited 

intelligence, unstable emotion, unorganized personality, and character defect, which 

leads the person having the mess personal lives and social problem. James states that 

normal person is a person who poses average intelligence, personal ability and having 

average social adaptability. He becomes superior if he considerably more and abnormal 

if he posses less than normal (1947: 13-14). Meanwhile Freud (1925) found that internal 

or psychological forces will motivate the behaviour whereas abnormality is caused by 

an imbalance in the internal forces that motivate behavior. He believed that the early 

childhood contributed big in a mental health especially unresolved conscious conflict in 

the prior of life. 

 Ana is 22-year old English Literature senior at Washington State University, 

she becomes the project of desire for 27-year old billionaire CEO, Christian Grey. Grey 

is someone who enjoys part pacing in consensual sexual activity and enjoys the control 

and power to inflict pain or humiliation on others for erotic purpose. Grey proposed a 

contract to Ana about their relationship. Whenever Grey wants a woman, he starts to 

make a contract because he wants her to be his possession as long as the contract is still 

running and he can do whatever it says in the contract. He manages to take control of 

every aspect of Ana’s life in every aspect namely how often she eats, with whom she 

gets along, what she wears and also when she masturbate.  

BDSM is an alternative sexual oriented practice where one’s sexual simulation 

or gratification is improved and facilities though the giving and receiving the pain 

toward dominant and submissive. The term of BDSM can be as a set of activities, 

sexual orientation or even a lifestyle. Carlström said that it is a creation of emotional 

energy during humiliation practice through connection and intimacy between the 
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participants (209) and the rituals can also function as ways to create collective feelings 

and experiences of ecstasy and euphoria (Westerfelhaus:2007).  

Christian Grey is controlled and  obsessed with power. He stalks Ana wherever 

she goes. He uses his unlucky childhood to get Ana’s pity. He never tolerates to Ana 

emotion but he used her emotion to sharp her guilty after disappointing Grey. He comes 

immediately when Ana gets drunk and takes her to his apartment to show his kind. He 

treats Ana as if a gentleman but he is doing the dirty trick to get Ana’s trustworthy. He 

always does whatever he wants and admits that he is sexually aroused when she says no 

to him.  

   Ana and Grey’s relationship is not a romantic consensual. This is a sexually and 

emotionally abusive relationship described by the author. Christian manipulates and 

isolates to ensure Anastasia complies to his every irrational desire and wish. He 

physically threatens her, changes mood so quickly that she is constantly off balance or 

unsettled, makes her feel that he is the only one who can make her feel special. He 

limits her to get friend nor get along with her family. He conditions Ana to only rely on 

him. He is smart to make Ana feel guilty about her feeling and always questions her 

emotion. Moreover, he puts her in a position where she feels that she can’t say no to 

him, either sexually or emotionally, and placed her position to feel lucky whenever 

Grey treats her sweetly. 

Grey later introduces Ana to his playroom or “Red room of pain” which contains 

his sex toys and other sexual apparatus. The story continues as Grey discusses the 

contract with Ana, outlining the specifics of their potential sexual relationship. The 

contract outlines hard and soft limits as well as safe words to use in the event of Ana’s 

wish to terminate the BDSM activities.  

 

“I have rules, and I want you to comply with them. They are for your benefit and 

for my pleasure. If you follow these rules to my satisfaction, I shall reward you. 

If you don’t, I shall punish you, and you will learn.” 

“It’s about gaining your trust and your respect, so you’ll let me exert my will 

over you. I will gain a great deal of pleasure, joy even, in your submission. The 

more you submit, the greater my joy – it’s a very simple equation.” (James, 

2011:18-19) 

 

In Fifty Shades of Grey, Ana reveals that she is actually a virgin but Grey was so 

angry. He said that he is angry to himself because does not treat Ana well so Grey 

decides to train the basic love nor DSM play and says sweet things to Ana. This is a 

kind of manipulation and finally traps Ana to follow his game. 

 

You're a sadist?  

I'm a dominant.  

What is that mean?  

It means that I want you to willingly surrender yourself to me.  

Why would I do that?  
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To please me.  

To please you? How?  

 I have rules. If you follow them, I'll reward you. If you don't, I'll punish 

you.  

What can I get out of this?  

Me. (James, 2011:105) 

 

Ana urges Grey to do what the harsh activity that he wants. It seems that Ana 

liberate herself to break the social norm which restrain the woman sexual desire. She 

does not say the safe word although Grey whips her six times. She realizes that she 

cannot accept the humiliation and every whip make her angry and loses herself.   

 

Grey’s Ambition  

   Every person has an ideal in his life to get high achievement. Life will 

become beautiful if one can reach great success in his life. Everyone must have great 

earnest attempts to achieve a successful future. In this case, an ambitious person will 

work hard to make his goals come true, because hard working is something absolute to 

reach his ambition. Hornby explains ambition as below: 

 

“Something that you want to do or achieve very much. 

Political/literary/sporting ambitions and the desire or determination to be 

successful, rich, powerful, etc: motivated by personal ambition.” (200:35) 

 

Becoming rich  

          The experience of becoming the abandoned child leads Grey becomes an 

enigmatic CEO of Grey Enterprise Holding, Inc. He gains his higher positition and 

become an extraordinary entrepreneur. He donates much money and becomes the major 

benefactor of a University where Ana is studying. He becomes a powerful man in 

business life, not only in the Seattle, but also in the other countries.  

 

“Business is all about people, Miss Steele, and I’m very good at judging 

people. I know how they tick, what makes them flourish, what doesn’t, what 

inspires them, and how to incentivize them. I employ an exceptional team, and 

I reward them well.” He pauses and fixes me with his grey stare. “My belief is 

to achieve success in any scheme one has to make oneself master of that 

scheme, know it inside and out, know every detail. I work hard, very hard to 

do that. I make decisions based on logic and facts. I have a natural gut instinct 

that can spot and nurture a good solid idea and good people. The bottom line 

is, it’s always down to good people.” (James, 2011:11) 

 

 Grey achieves a grateful success in his business. He invests his money in 

telecommunication business, manufacturing in Africa, pulchritude business, farming 

technologies, and he is a benefactor in University.  
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Becoming popular  

         Becoming popular is the basic need of human being because the popularity 

proves their existence. Many people know him, not only certain people but in every 

place many people know him. Including in this analysis, Grey is ambitious to be a 

popular person. He is widely known for his young success. He becomes very popular 

especially among women because he treats woman as a queen. He loves to treat woman 

eating and shopping in unlimited budget. He loves her mother’s partner and he also a 

great dancer. He never spend his time playing video games. Furthermore, he always 

makes sure that his partner finish first. Moreover he is a confident man, who makes 

many people amazed at his young age. 

 

The Author’s Creative Process 

  Stevens and Steward show that literature and psychology has a strong 

relationship because people will react based on their understanding (1987:87) so 

psychology becomes an important tool in literary critic world. It also can be used to 

understand about characters and their action. It is in line to the author psychological 

expression. The literary works is a product of mind which is influenced by the storage. 

The mind storage absorbs the society experiences. Jones (1969:1) says that literature is 

simply another way we can experience the world around us though the imagination. It is 

produced though the creative process of imagination of the author. He express his ideas, 

feeling, and thoughts though his imagination in his works. By reading his works the 

reader often gets entertainment.  

   Erika Leonard James or E.L. James is a pen name of Erika Leonard Mitchell. 

She was born in London, in 1963. She was a mixed-racial child. Tan explained that 

parents’ differing ethnic background may create tension in the child of multicultural 

background if the parents cannot negotiate and resolve their differences (2012:167). 

Childhood experience may form James’ character becoming a tough woman. She 

worked hard to be television executive before she wrote the three erotic novels. They 

are Fifty Shades of Grey, Fifty Shades of Darker, Fifty Shades of Feed. These trilogy 

novels become a best seller and phenomenon books. She confessed that it was inspired 

by the Twilight fiction by Stephanie Meyer. Firstly, these novels was an e-books 

published in James’s website. Those were published in 2011. She was inspired by the 

male and female main character in the Twilight series that are Edward and Bella Swan.  

           In the first publication, these trilogy novels were entitled as Master of Universe, 

Master of Universe was more erotic than Meyer’s original work which were intended 

for young and adult audience. These trilogy novels also explain the role masculinity 

practice. James removed her works from fan-fiction sites and complied them on her own 

website.  The main point of her works is change of names of the two main characters 

from Bella and Edward to Anastasia Steele and Christian Grey. She has stated that her 

novel bears remembrance to the material which has inspired these three novels. 

            “Fifty Shades of Grey” the best-selling erotic romance novel which is banned 

from the public library in several US states because of the widespread opinion that the 
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novel will harm the reader (Bonomi, 2014:742). E.L. James started posting her own 

erotic take on the novels on Fanfiction.net an online forum that allows fans to write 

stories based on the settings and characters in some of their favorite works. “I was 

inspired by ‘Twilight’ author Stephanie Meyer. Shortly after reading the books, James 

says she sat down and decided to write a book of her own.   Many readers deemed 

James’ stories too provocative for Fanfiction.net, however, and she was forced to 

remove some of them from the site. Christian Grey and Anastasia Steele, the two 

protagonists of “Fifty Shades,” are basically Edward Cullen and Bella Swan of 

“Twilight.” In “Fifty Shades,” Christian Grey is a mysterious, jaw-droopingly 

handsome CEO. In “Twilight,” Edward Cullen is a mysterious, jaw-droopingly 

handsome vampire. The female figure in both stories is portrayed pretty but not 

beautiful. They are intimidated by the men’s wealth and good looking. Bella and Ana 

are clumsy and routinely question what their male counterpart sees in them.  

 Later, James went on to create her own website –fifty shades.com where she 

could post more of her writing. Her online serial, originally published under the title 

“Masters of the Universe,” eventually led her to write “Fifty Shades of Grey. In March 

2012, James signed a 7-figure contract with Random House’s Vintage Books. It is sold 

ten million copies in six weeks. By the end of 2012, sales hit seventy million copies 

worldwide.  “Fifty Shades” has been sold over a hundred million copies worldwide and 

launched an entire genre known as “mommy porn.” It has been translated into 52 

different languages and the long-awaited film adaptation, which premiered on 

Valentine’s Day, scooped up $94 million on its opening weekend -a Presidents’ Day 

record. Supporters of fan fiction have mixed feelings about the book’s overwhelming 

success. Some feel that fan fiction is not supposed to be profitable, and that James 

betrayed the community and its values by signing a book deal with such a major 

publisher. But it does not decrease the popularity of the novel even it is adapted into 

film in the same title and crowned as the box office film. 

. 

CONCLUSION 

 Christian Grey is portrayed as loving, but obsessive, he likes romantic 

relationships called BDSM, with him being the dominant. He initially scares Ana when 

he shows “Red Room” but he succeed to raise Ana curiosity to get over her limit. He 

begins to have a relationship with Ana, but the two fall out because Grey punishes Ana 

too severely at the end book.  

Grey has a bad past experience, he was orphaned when his drug dealing mother 

committed suicide when he was only four. He is neglected before he was adopted by Dr 

Grace Trevelyan Grey.  He was introduced to the BDSM lifestyle by one of his 

mother’s friend, Elena when he was fifteen. They practice a dominant/ submissive 

relationship for six years, until Elena’s husband found out. Ana is his sixteen BDSM 

partner.  

 E.L. James exposed BDSM is to illustrate Grey’s characters. Since sex might be 

the only way for Grey to let out all of his emotions and to get sympathy by using his 
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childhood misery. It seems that James gives a way to other woman to get sex fantasy. 

By exploring the kind of sexual lifestyle done by the male main character called BDSM 

(Bondage/Discipline, Dominance/Submissive, Sadism/Masochism) lifestyle. By 

exposing BDSM lifestyle in her novel, the author also want to shows the woman 

fantasies but actually James shows that BDSM lifestyle is humiliate woman and give a 

strong emotional pressure.  

 E.L James creates Fifty Shades of Grey to escape from the social norms 

boundaries. She confessed that she composed her novel as a fan fiction from the 

Twilight. In this genre, the writer is free to explore her fantasy and especially about sex. 

She wants to break the myth which the society considered woman as a pure and without 

desire. Woman is forbidden to show her sexual desire. So by focusing on BDSM, it 

seems that James uses this novel as her escapism to pour her sex imagination. As the 

western woman, she wants to liberate her fantasy about the wild sex. Her religion and 

social experiences convince her that the respectful relationship between man and 

woman is a good way for everlasting relationship.  
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Abstrak 

Perkembangan puisi Indonesia dilihat dari angkatan Balai Pustaka hingga sekarang di era 

digital dapat dikatakan mengalami kemajuan yang signifikan. Perkembangan tersebut 

dilihat dari sisi bentuk, isi dan temanya, teknik penciptaan serta penyajian tema-tema yang 

dimunculkan di setiap periode hampir selalu mengalami perbedaan. Berdasarkan perubahan 

tersebut, dalam memahami puisi perlu memperhatikan faktor genetik puisi, agar 

memperoleh makna yang maksimal. Faktor genetik puisi itu meliputi penyair dan kenyataan 

sejarah yang melatar belakangi proses penulisan puisi tersebut. Puisi yang sulit atau gelap 

dapat lebih mudah dipahami jika pembaca mampu memahami faktor genetiknya. Melalui 

penelitian ini penulis menelusuri genetik puisi Indonesia sejak periode Balai Pustaka 

sampai sekarang di era digital. Dengan tujuan dapat membantu pembaca / penikmat puisi 

dalam memahami makna puisinya Metode yang digunakan adalah meotode etnografi. Hasil 

yang diharapkan dapat memaparkan genealogi puisi Indonesia mulai periode Balai Pustaka 

Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 50-an, Angkatan 66 dan 90an sampai sekarang di 

era digital. 

 

Kata kunci: era digital, genealogi, puisi indonesia, balai pustaka 

 

PENDAHULUAN 

Puisi merupakan salah satu bentuk sastra yang memiliki karakteristik tersendiri 

artinya berbeda dengan prosa. Puisi sulit dipahami karena banyak menggunakan Bahasa 

kiasan. Di samping itu, puisi memiliki bentuk yang singkat dan padat. Seperti yang 

dinyatakan oleh Pradopo (1997:7) bahwa puisi itu mengekspresikan pemikiran yang 

membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indra dalam susunan yang 

berirama. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa puisi banyak bersumber dari 

perasaan dan makna yang diungkapkan dengan bahasa yang berirama. 

Dibalik kesulitannya puisi sebenarnya mengandung nilai-nilai kehidupan. Oleh 

karena itu, orang memahami puisi sama dengan membaca kehidupan yang terjadi di 

masyarakat. Berdasarkan isinya tersebut puisi memiliki manfaat yang besar bagi 

pembaca. Manfaatnya diantaranya adalah: memeberikan hiburan kepada pembaca, 

mengandung ajaran moral, dan dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengkritik 

keadaan sosial masyarakat, serta dapat menyadarkan pembaca. Tjahjono  (2011:4) 

menyatakan bahwa puisi dapat hadir sebagai kontrol sosial dan kontrol jiwa. Puisi 
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bukan sebagai tempat pelarian bagi orang yang gagal atau letih menjalani 

kehidupannya. Puisi baginya adalah rumah abadi tempat penyair mencuci jiwanya. 

Perkembangan puisi Indonesia dilihat dari masa Balai Pustaka sampai sekarang 

di era digital dapat dikatakan mengalami kemajuan yang signifikan. Perkembangan 

tersebut dapat dilihat dari bentuk, tema, dan isinya, kemudian teknik penciptaan dan 

penyajiannya. Tema-tema yang muncul disetiap periode hampir selalu mengalami 

perbedaan. Berdasarkan perubahan tersebut maka dalam memahami puisi perlu 

memperhatikan faktor genetik puisi. Genetik atau genealogi puisi itu meliputi 

periodisasi puisi, penyair dan kenyataan sosial yang melatarbelakangi kehidupannya, 

proses penulisan puisi dan bentuk puisi. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat 

diangkat permasalahan sebagai berikut. Bagaimana perkembangan genealogi puisi 

Indonesia sejak Balai Pustaka sampai era digital? 

Pemahaman faktor genealogi ini dianggap penting untuk membantu pembaca 

dalam menangkap makna puisi yang tersirat didalamnya. Dengan melihat aspek 

genealogi puisi, maka pembaca dapat mengetahui perkembangan dan perbedaan 

diantara masing-masing angkatan atau periode. Pemahaman terhadap karakteristik puisi 

disetiap angkatan dapat memudahkan pembaca dalam memahami makna puisi secara 

mendalam. Pada dasarnya puisi itu tidak dapat diartikan tetapi dapat diinterprestasikan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan dan Geneologi Puisi Indonesia 

 Perkembangan puisi Indonesia pada dasarnya beriringan dengan perkembangan 

prosa Indonesia. Geneologi artinya garis pertumbuhan puisi. Pertumbuhan puisi dapat 

dilihat dari perkembangan disetiap angkatan. Mulai dari angkatan Balai Pustaka, 

Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 1960-an, sampai angkatan 2000-an di era 

digital sekarang ini. Puisi itu lahir tidak dari kekosongan budaya artinya lahirnya puisi 

itu biasanya mengacu kepada puisi-puisi sebelumnya. Oleh karena itu, memahami puisi 

harus didukung dengan pengetahuan tentang latarbelakang sosial budaya penyairnya. 

Masalah pendidikan, latarbelakang sosial budaya, dan status ekonomi akan berpengaruh 

terhadap proses penciptaan puisi. 

 

Puisi 

Puisi yang muncul pada angkatan Balai Pustaka berkembang sekitar tahun 1920-

1933. Puisi-puisi pada waktu itu masih terpangaruh oleh puisi lama seperti pantun dan 

syair. Tema-tema tentang pelukisan alam dan ungkapan kekaguman terhadap Tuhan 

banyak mewarnai puisi pada angkatan Balai Pustaka. Pada angkatan ini dipelopori oleh 

Moch Yamin, Rustam Efendi dan Sanusi Pane. Sastra Balai Pustaka tidak lahir dengan 

bebas dan spontan karena karya sastra ini dimunculkan dan diatur oleh pemerintah 

Belanda di Indonesia. Karya sastra termasuk puisi yang muncul pada waktu itu penuh 

dengan syarat-syarat dan ditulis dengan maksud-maksud tertentu, yang akhirnya 

bermuara bagi kepentingan politik jajahan. Dari sudut ini dapat dikatakan bahwa sastra 

Balai Pustaka bukan hasil ilustrasi bangsa secara murni. Artinya karya sastra yang 
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diciptakan pada waktu Balai Pustaka banyak syarat yang harus diikuti karena 

pemerintah Belanda dengan media karya sastra. Namun demikian dengan keterbatasan 

para penyair Indonesia tetap berkarya. Aturan pemerintah Belanda tidak melunturkan 

semangat para pengarang sastra untuk berkarya. 

 Penyair yang terkenal pada waktu itu adalah Moch Yamin yang lahir di Sawah 

Lunta pada tgl 23 Agustus 1903. Judul-judul puisinya menunjukkan bahwa Muhamad 

Yamin adalah seorang nasionalis yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Perkataan 

tanah air pada awalnya adalah Sumatra tetapi akhirnya menjadi Indonesia. Muhamad 

Yamin bergelar Sarjana Hukum dan juga seorang professor. Beliau termasuk salah satu 

seorang teknokrat pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Beliau pernah 

menjabat sebagai menteri pada waktu itu. 

 Selanjutnya Waluyo (1991:202) menyatakan bahwa sajak-sajak yang ditulis 

penyair antara tahun 1920-1932 dijadikan model puisi pada saat itu dan dijadikan 

panutan bagi penyair-penyair lainnya. Pada tahun 1920 lahir puisinya yang berjudul 

Indonesia “Tumpah Darah”. Beliau juga dikenal sebagai pengarang drama dengan judul 

Ken Arok dan Ken Dedes (1932). Di samping itu, Yamin juga menulis Roman berjudul 

Diponogoro. Dilihat dari karya-karyanya Yamin terlihat sebagai sosok pribadi 

pengarang yang produktif dan mencintai tanah air yaitu Indonesia. Berikut contoh 

puisinya. 

 

Bahasa, Bangsa 

Selagi kecil berusia muda, 

Tidur si anak dipangkuan bunda, 

Ibu bernyanyi, lagu dandendang 

Memuji si anak banyaknya sedang; 

Berbuai malam dan siang, 

Buaian tergantung di tanah moyang 

terlahir di bangsa, berbahasa sendiri, 

Diapit keluarga kanan dan kiri, 

Besar budiman di tanah Melayu, 

Berduka suka, sertakan rayu, 

………………………….. 

Bernafas kita perpanjangkan nyawa, 

Dalam Bahasa sambungan jiwa 

Dimana Sumatra, di situ bangsa, 

Dimana perca, di sana Bahasa. 

…………………………… 

 (Yamin, 1920) 

 

Salah satu puisinya di atas terlihat bahwa Yamin memuji tanah airnya. Yaitu pulau 

Sumatra, meskipun akhirnya mencintai tanah air Indonesia. Secara geneologi puisi 

Yamin yang terbit pada angkatan Balai Pustaka masih terlihat ada pengaruh atau ada 

latar terhadap bentuk sastra lisan sebelumnya.sedikit banyak Yamin mengacu pada puisi 

sebelumnya meskipun beliau menghendaki puisi Balai Pustaka tidak aman tidak dengan 
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puisi lisan mantra atau yang lain puisi-puisinya memang menunjukkan semangat 

kebangsaan yang tinggi. Hal tersebut tidak terlepas karena pengaruh dari pekerjaan dan 

status sosialnya. Kenyataannya pada angkatan Balai Pustaka ini puisi-puisinya banyak 

mengacu pada puisi lama dan masih menyesuaikan dengan aturan pemerintah Belanda. 

Keterikatan tersebut yang akhirnya membuat keterbatasan dalam berkreasi para penyair 

Indonesia. Meskipun dengan kondisi yang terbatas, Yamin terbukti tetap menghasilkan 

karya yang menunjukkan kecintaan dan kekagumannya kepada tanah air. 

 Pengarang lain yang aktif pada masa angkatan Balai Pustaka yaitu Roestam 

Efendi. Dijelaskan oleh Waluyo (1991:203-204) bahwa penyair Roestam Efendi juga 

mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Beliau merindukan kebebasan bangsanya 

dari penjajahan Belanda. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang terjadi 

di masyarakat. Roestam Efendi lahir tahun 1902 dan mulai menulis pada tahun 1924. 

Dari usia yang masih muda beliau indah menciptakan puisinya yang berkualitas yakni 

memiliki tema cinta tanah air karya-karyanya berjudul “Bebasari dan Percikan 

Perenungan” (1926). Dalam puisinya tercermin bahwa beliau ingin melepaskan diri dari 

pengaruh puisi lama yaitu pantun dan syair. Namun kenyataannya hal tersebut tidak 

dapat dilaksanakan hal ini terlihat pada puisinya berikut. 

 

Bukan Beta Bijak Beperi 

Bukan kata bijak berperi 

Pandai mengubah madahan syair, 

Bukan beta budak Negeri, 

Musti menurut undangan mair 

Sarat-sarat saya mungkiiri 

Untai rangkaian seloka lama 

Beta buat beta pungkiri 

Sebab laguku menurut sukma 

 

Dari puisi di atas diketahui bahwa Roestam Efendi sebagai penyair yang berusaha ingin 

membebaskan diri dari pengaruh pantun dan syair. Meskipun kenyataannya belum 

berhasil karena puisinya masih terpangaruh dengan pantun dan syair. Tema puisinya 

juga menunjukkan adanya rasa cinta tanah air dan beliau juga tergolong pengarang yang 

produktif. 

 Pengarang berikutnya adalah Sanusi Pane, beliau lahir tahun 1905 dan 

meninggal tahun 1968. Dalam puisi-puisinya banyak dipilih kata-kata alam dan 

temanya juga mengungkapkan masalah rasa kekagumannya terhadap alam, dan cinta 

tanah air. Kumpulan puisi Sanusi Pane berjudul Pancaran Cinta (1926) dan Puspa 

Mega (1927). Sajak-sajak dalam kedua kumpulan puisi Sanusi Pane hampir semua 

berbentuk Soneta. Tahun 1930 terbitlah buku kumpulan puisinya yang berjudul Madah 

Kelana. Puisi tersebut terinspirasi dari pengalamannya waktu pergi ke India. Di India 

beliau mendapat pengetahuan tentang falsafah hidup, bahwa kebahagiaan itu ada dalam 

hatinya. Hal tersebut mempengaruhi pandangan hidupnya berkiblat ke timur yakni ke 
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India. Ia berusaha mencari kebahagiaan dan kedamaian hidup dengan cara bersosiaisasil 

diri, tidak ambisi dengan kebutuhan duniawi. 

 Sanusi Pane melalui karyanya berpandangan bahwa hidup untuk besok bukan 

untuk sekarang. Waluyo (1991:206) menjelaskan bahwa Sanusi Pane menunjukkan 

bahwa dalam proses penciptaan puisi, faktor batin penyair merupakan faktor yang 

sangat penting dan tidak dapat diabaikan, jiwa penyair bagaikan matahari yang 

memberikan sinarnya ke bumi tanpa pamrih. Kreativitas seseorang dilandasi oleh sikap 

tanpa pamrih. 

 Karya-karya Sanusi Pane bernafaskan agama Hindu. Seperti dalam puisi 

“Wijaya Kusuma”. Dalam puisi tersebut Wisnu digambarkan sebagai Krisna. Diksi  

yang dipakai kebanyakan menggunakan kiasan terutama berkaitan dengan alam. 

Pemujaan terhadap alam dan pencariannya tentang rahasia Tuhan, sering dimunculkan 

dalam puisinya. Puisi karya Sanusi Pane mayoritas bersifat impresionistis. Seperti 

dalam puisi “Candi Mendut”’ “Teratai”,dan “Sjiwa Nataraja”. Perkembangan 

selanjutnya Sanusi Pane berusaha mempersatukan antara paham timur dan paham barat 

maka terbitlah buku Drama berjudul Manusia Baru.  

 

Angkatan Pujangga Baru 

 Angkatan berikutnya setelah Balai Pustaka. Pada angkatan Pujangga Baru sudah 

ada perkembangan baik dari sisi bentuk, Bahasa dan tema-temanya. Puisi dalam 

angkatan Pujangga Baru ini sering disebut dengan puisi baru yang meliputi Soneta, 

distikhon, kwartin, sektet dan sebagainya. Hal tersebut sebagai bukti adanya 

perkembangan yang berbeda dengan puisi angkatan Balai Pustaka. Pengarang-

pengarang di angkatan Pujangga Baru antara lain: Amir Hamzah, J.E. Tatengkeng, 

Sutan Takdir Alisyahbana, dan Sanusi Pane, pada angkatan Balai Pustaka, karya yang 

dominan adalah roman, tetapi dalam angkatan pujangga Baru yang dominan adalah 

puisi. Jadi puisi mulai muncul dengan bentuk yang sedikit berbeda dengan puisi 

sebelumnya. Karena pada angkatan tersebut sudah mulai ada perubahan baik dari 

bentuk maupun tema. 

 Amir Hamzah adalah penyair yang dikenal sebagai raja penyair Pujangga Baru. 

Ia menerbitkan kumpulan puisi terkenal adalah: Nyanyi Sunyi (1937), dan Buah Rindu 

(1941). Dalam kumpulan puisi Nyanyi Sunyi menunjukkan kedalaman emosi sang 

penyair, sedangkan Buah Rindu merupakan puisi awal sebagai percobaan dalam 

menciptakan puisi. 

 Amir Hamzah juga mengumpulkan sajak-sajak terjemahan yang berasal dari 

beberapa Negara terdekat: sajak terjemahan tersebut diberi nama Setanggi Timur. Sajak-

sajak yang terkenal dikumpulkan dalam buku Nyanyi Sunyi. Misalnya “Padamu Jua”, 

“Hanya Satu”, “Berdiri Aku”, “Menuju ke Laut”. Berikut contoh salah satu puisinya 

yang berjudul “Padamu Jua” 

 

Padamu Jua 

Habis kikis 
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Segala cintaku hilang terbang 

Pulang kembali aku padamu 

Seperti dahulu 

………………………………………….. 

(Nyanyi Sunyi:5) 

 

Puisi tersebut menunjukkan betapa kuatnya perasaan Amir Hamzah dalam menyimpan  

perasaannya dengan seseorang/ engkau/. Engkau ini dapat diinterprestasikan sebagai 

kekasih hati.  

 J.E. Tatengkeng merupakan salah satu penyair diangkatan Pujangga Baru. 

Beliau sebagai penyair yang berasal dari kalangan teknokrat. Ia pernah menjabat 

sebagai menteri Muda Pengajaran. Dan pada tahun 1949 pernah menjadi Perdana 

Menteri Negeri Indonesia Timur (NIT). Pernah menjabat sebagai Kepala Inspeksi 

Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan di Makasar (Waluyo, 1991:211), latar belakang 

sosial penyair disini cukup berpengaruh terhadap isi karya puisinya. Pengarang sastra 

diangkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru mayoritas berasal dari Sumatra. Di 

samping itu, hampir semua pengarang berasal dari lingkungan orang-orang yang 

berpendidikan tinggi, dan orang-orang yang mempunyai kedudukan di pemerintahan. 

Latarbelakang sosial kehidupan pengarang akan berpengaruh terhadap hasil karya 

puisinya. Berikut contoh puisi karya J.E. Tatengkeng. 

 

Anakku 

Anak kami Tuhan berikan, 

Anak kami Tuhan panggilkan, 

Hati kami Tuhan hiburkan 

Nama Tuhan kami pujikan. 

(“Anakku”) 

 

Data puisi tersebut menunjukkan bahwa penyair dapat dengan lapang dada 

menerima kenyataan yang menyedihkan. Anak yang telah disayangi telah meninggal. 

Namun penyair masih dapat berlapang dada dan bersyukur kepada Tuhan atas musibah 

yang diterimanya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk luapan perasaan dari 

seorang ayah yang bijaksana dan banyak bersyukur. Dalam puisi yang lain berjudul 

“Nelayan Sangihe”, kemudian “Persatuan” dan “Sukma Pujangga” serta “Gadis 

Belukar”. 

 Pada prinsipnya memahami makna puisi dapat mencari asal - usul terciptanya 

puisi tersebut. dilihat dari siapa dan bagaimana pengarangnya serta luapan karya 

tersebut diciptakan. Selanjutnya pembaca dapat merunut karya mana yang menjadi 

acuan atau inspirasi pada waktu penyair menulis puisi. Masalah apa yang mengilhami 

penyair pada waktu proses menciptakan puisi. Dengan mengetahui proses tersebut 

berarti pencinta puisi tidak dapat mengetahui sikap pembaca dalam memahami puisi 

dikarenakan mereka tidak mengenal tidak  genealogi puisi yang dibaca. Puisi yang 

muncul di Pujangga Baru masih ada pengaruh dari penggunaan bahasanya dan tema-
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temanya sudah mulai berkembang, tidak hanya sekedar pengungkapan rasa kagum 

kepada alam saja, tetapi sudah mulai menunjukkan rasa imajinasinya, dan masalah-

masalah di luar keindahan alam. Pengungkapan tentang rasa syukur kepada Tuhan. Hal 

tersebut sudah terlihat adanya kebebasan Pengarang dalam mengkristalkan 

pengalamannya dengan cara yang lebih mendalam. 

Pengarang lain adalah Sutan Takdir Alisyahbana. Pengarang ini lebih dikenal sebagai 

pengarang prosa, meskipun juga memiliki puisi Karya prosa yang terkenal yaitu: Layar 

Terkembang, Grotta Azzura, Kalah dan Menang, gagasan dalam berbagai kehidupan, 

karya puisinya dikumpulkan dalam buku puisi Tebaran Mega. Dalam puisinya 

menggambarkan latar belakang kehidupan pengarang, bagaimana dinamika sikap hidup 

yang dijalaninya. Hal ini terlihat pada judul puisi laut. Laut bagi Sutan Takdir 

Alisyahbana dikatakan gelora hidup yang berbunga-bunga, laut merupakan perjuangan 

hidup. Menurut Sanusi Pane laut dinyatakan sebagai kehidupan yang memilih 

kedamaian dan ketenangan. Hal tersebut sebagai wujud bahwa Sanusi Pane 

dalamkaryanya berkiblat ketimur, sedangkanSutan Takdir Alisyahbana berkiblat ke 

barat. Pandangan kehidupan terlihat bahwa “Laut” sebagai lambang kedamaian atau 

ketentraman bangsa Indonesia. Karya Sutan Takdir Alisyahbana terbangun dari mimpi 

nikmat tentang kesantaian kehidupan bangsa kita. Menurut pandangannya bahwa 

bangsa Indonesia harus hidup dengan penuh semangat untuk bangkit dan lebih maju. 

Hidup adalah suatu tantangan yang harus dijalani. Beliau cenderung setuju dengan 

falsafah hidup orang barat, sedangkan Sanusi Pane cenderung setuju dengan falsafah 

Timur yaitu India. Berikut contoh puisi STA yang berjudul: Menuju ke Laut. 

 

Menuju ke Laut 

Angkatan Baru 

Kami telah meninggalkan engkau, 

Tasik yang tenang, tiada beriak, 

Diteduhi gunung yang rimbun, 

Dari angin dan topan 

Sebab sekali kami terbangun 

Dari mimpi yang nikmat 

………………………… 

(Menuju ke Laut) 

 

Apabila kita memahami paham penyair maka pemahaman puisi tersebut tidak sulit 

karena bahasa kiasan yang dipakai penyair dapat ditangkap dengan jelas. 

STA berpandangan bahwa hidup harus berjalan dan harus berubah serta harus bergerak 

maju. Apabila bangsa ini mau maju maka harus berani menghadapi tantangan. 

Meskipun penyair menyadari bahwa untuk menjadi manusia modern itu sulit sekali. 

 Penyair menyadari bahwa untuk menjadi manusia modern itu sulit sekali. Dalam 

bukunya Tebaran Meja berisi 38 puisi yang berbentuk prosa lirik. Dalam puisinya STA 
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terlihat memiliki sikap hidup yang ambisius. Hal ini terlihat dalam puisinya yang 

berjudul “Perjuangan”. 

 

Perjuangan 

Kepada taman siswa 

Tenteram dan damai? 

Tidak, tidak tuhanku! 

Tenteram dan damai waktu tidur dimuka sepi 

Tenteram dan damai berbagi putih di dalam …. 

Tetapi hidup adalah perjuangan 

……………………….. 

STA berpandangan bahwa ketenteraman dan kedamaian hanya diperoleh apabila 

orang sudah meninggal, tetapi dalam kehidupan manusia tidak ada kedamaian dan 

ketenteraman yang ada hanyalah perjuangan. Hal tersebut yang menjadi perbedaan 

antara penyair Sanusi Pane dengan STA. Berdampakpada bentuk tema puisi tersebut 

dapat dirunut genealogi puisi angkatan Pujangga Baru sudah mengalami perkembangan 

bentuk dan tema dibandingkan dengan puisi angkatan Balai Pustaka. 

 

Angkatan 45 

 Puisi yang lahir pada angkatan 45 memiliki konsepsi “Surat Kepercayaan 

Gelanggang”. Puisi angkatan 45 memiliki karakteristik yang berbeda dengan puisi 

sebelumnya adapun ciri-cirinya sebagai berikut. (1). Puisinya berbentuk bebas artinya 

tidak terikat oleh jumlah baris dan bait, nama dan tema; (2). Menggunakan gaya 

ekspresionisme dan realism; (3). Menggunakan diksi yang mengungkapkan keyakinan 

bukti yang mendalam dan intensitas arti, dengan menggunakan bahasa sehari-hari; (4). 

Banyak menggunakan gaya Bahasa metafora dan simbolik; (5). Gaya pernyataan 

pikiran berkembang; dan (6). Banyak menggunakan gaya bahasa ironi dan sinisme. 

Dengan struktur tematis mengekspresikan eksistensi diri penyair (Waluyo;1952; 213-

216). 

 Berdasarkan ciri-cirinya tersebut dapat disimpulkan bahwa puisi-puisi Indonesia 

pada angkatan 45 ini dibentuk karena kondisi sosial masyarakat Indonesia sudah ingin 

merdeka. Adapun tokoh atau pelopor pembaharu puisi yaitu Chairil Anwar. Chairil 

terkenal sebagai pembaharu puisi, karena karya-karyanya berbeda dengan angkatan 

sebelumnya. Puisinya berbicara tentang semangat perjuangan atau pemberontakan, dan 

pendekatan diri kepada Tuhan, kegagalan cinta. Ungkapan batinnya disampaikan secara 

lengkap. Hal tersebut yang menjadikan ciri khas puisi angkatan 45 atau disebut 

angkatan Chairil Anwar. Judul puisinya Antara lain; “Krikil Tajam”,” Yang Terempas 

dan yang Putus, dan Deru Campur Debu, Tiga Menguak Takdir. Waluyo (1952:215-

216). Penyair-penyair yang dapat mewakili gambaran puisi angkatan 45 yaitu; Chairil 

Anwar, Sitor Situmorang, Asrul Sani, Harijadi S, Hartowardojo. 

  

Nisan 

Untuk me…. 
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Bukan kematian benar menusuk kalbu 

Kerinduan menerima segala tiba 

Tak kutahu setinggi itu alas debu 

Danduka maka tuan bertahta, 

 (Oktober 1942) 

 

Sajak tersebut di atas melukiskan kesedihannya menghadapi kematian , sedangkan puisi 

yang menunjukkan  semangat yang menggelora terlihat pada puisi yang berjudul ”Aku” 

kalau sampai waktuku kumau tak seorangkan merayu/, tidak juga kau, / aku ini binatang 

jalang, dari kumpulannya yang terbuang/, /aku ini binatang jalang/. Puisi tersebut 

melukiskan tentang pengakuan Si Aku sebagai orang yang memiliki semangat yang 

tinggi yang dapat memberikan cara baru bagi puisi dan Bahasa Indonesia pada tahun 

tersebut situasi para bangsa Indonesia sudah mulai bersiap-siap dan merasa tidak tahan 

untuk mengumumkan kemerdekaannya. Dalam puisinya yang berjudul “Yang Terempas 

dan Yang Putus”melukiskan kekalahannya menghadapi maut. Ia merasa ketakutan dan 

tidak ….menghindari kematian. Seperti kata/ kelam dan angina lalu / memperiang 

diriku / meng…. Juga ruang dimana dia yang kuingin/ malam semakin merasuk, rimba 

jadi semati …./. 

 Sajak-sajak patriotik Chairil Anwar, misalnya; Diponegoro, Persetujuan dengan 

Bung Karno”, dan “ Krawang Bekasi” Sajak Cintanya Antara lain” Masa Muda” Chairil 

Anwar “Jaman”, Sajak Putih”, Sajak – sajak yang mengandung aspek religiositas  “ Da 

“, Di masjid “ , “ Saya”, “ Nisan“ , “ Isa”. Sajak – sajak yang mengandung nilai 

kemanusiaan yaitu “Jaman “ , dan “ Aku Berlisan Diantara Mereka”. Secara Umum 

sajak-sajak Chairil mencerminkan masalah-masalah yang terjadi di sekitar 

kehidupannya. Namun demikian dikemas sedemikian rupa sebelumnya masalah-

masalah tersebut juga dialami oleh manusia pada umumnya. 

 Penyair lain yang aktif diantaranya: Sitor Sitomurang, puisi-puisi banyak yang 

berkiblat pada puisi lama seperti pantun dan syair. Sitor Situmurang lahir di Sumatra 2 

Oktober 1924. Latar pendidikannya pernah memperdalam bidang sinemtografi di Los 

Angeles , Amerika Serikat (1956-1957), ia pernah tinggal di Singapura (1950-1951), 

dan Pansn (1952-1954), pengalaman pekerjaannya pernah menjadi redaktur harian 

Berita Nasional dan Warta Dunia . Karya-karya Sitor Antara lain, “ Peta Perjalanan, 

Surat Kertas Hijau, Dalam Sajak, Wajib Tak Bernama, Zaman Baru, Pangeran Sastra 

Revolusioner, Dinding Waktu. Sajak Sitar yang terkenal adalah: Malam Lebaran 

Lengkapnya sebagai berikut. 

Malam Lebaran 

Bulan diatas kuburan 

 

Puisi tersebut cukup terkenal dengan sifat kontroversial. Karena kata malam 

lebaran mengandung pengertian secara harfiah kata malam lebaran tidak mungkin ada 

Bulan bersinar. Malam lebaran itu suasananya gelap karena masih tanggal muda 1 

Syawal Tanggal muda di bulan Jawa belum ada bulan bersinar. Hal Tersebut 

melambangkan adanya kesunyiaan yang menakutkan. Pada waktu malam hari di 
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kuburan orang yang mati dalam kesendiriannya dan, kesunyiaan. Menurut Sitor, ia ingin 

menyatakan manusia Keterasingan atau keterpencilan ciri-ciri aliran filsafat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa latar belakang sosial belakang 

pendidikan dan ekonomi, banyak berpengaruh terhadap isi dan ide yang tentang salam 

karya puisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pengarang atau penyair pada angkatan ini berasal dari angkatan ini banyak dari 

orang-orang Sumatra dan mayotritas sebagai pemerintah Presiden Soekarno. Penyair 

yang muncul mayoritas orang-orang dari kekayaan bangsawan Sumatr. Sehingga 

mempengaruhi Tema dan bentuk dalam karya-karyanya. 

 Sajak-sajak sitor mayoritas terpengaruh oleh puisi-puisi lama terutama dari 

masalah struktur (bentuk) kebahasaannya. Temanya yang universal. Hal tersebut yang 

menjadi ciri secara genealogi puisi Sitor sebagai penyair angkatan 45 memiliki karakter 

yang berbeda dengan puisi lainnya. Aliran yang dipakai sama dengan puisi Chairil 

Anwar yaitu ekspesionisme. Puisi Sitor Terlihat adanya warna Italia. Hal tersebut 

dikarenakan Sitor pernah pergi ke Italia. Hal tersebut dikarenakan Sitor pernah pergi ke 

Italia sehingga sedikit atau banyak pengalaman yang diperoleh. Pengalaman tersebut 

yang mempengaruhi karya-karya puisinya. Meskipun pengaruh tersebut hanya sebagai 

hiasan atau pemanis saja. Sitor pernah berkunjung ke Italia Paris dan Singapura. 

Dengan demikian puisi-puisinya ada yang terpengaruh oleh puisi Italia.  

Penyair lain yang aktif di masa Angkatan 45 yaitu Asrul Sani. Ia terkenal 

sebagai penyair dan cerpenis serta penulis esai sebagai Skenario film dan sutradara film. 

Ia dilahirkan di Sumatra dapat tepatnya di Riau Tgl 10 Juni 1926. Dilihat dari 

pendidikannya, ia lulusan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Indonesia. Ia pernah 

memperdalam pengetahuannya tentang dramatargi dan Sinematografi di University of 

Southern California, Los Angels (1956). Masih banyak aktivitas lain di bidang seni dan 

film yang pernah diikuti. 

Asrul Sani pernah menjadi Direktur Akademi Teater Nasional Indonesia (AINI), 

Ketua lembaga Seniman Budaya Muslim Indonesia (LESBUMI), dan menjadi anggota 

DPR / MPR mewakilli NU. Dilihat dari latar belakang belakang Sosial kehidupan dan 

pendidikannya, Asrul Sani merupakan sosok penyair dan pengarang serta Skenario Film 

yang menempuh bidang seni (Waluyo 1992:220-223). Penyair lain yang aktif yaitu 

Harijadi S. Hartowordaja. Ia lebih dikenal sebagai noveles tetapi puisi-puisinya patut 

dibicarakan. Puisinya yang panjang dalam judul “Hening Senja” dan kumpulan puisi 

yang lain yaitu Luka Bayang. Yang diterbitkan Tahun 1964 (Waluyo. 1992:226-280) 

Harijadi lahir di Prambanan Tanggal 18 maret 1930. Sejak 1965 ia kuliah di 

Fakukltas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Jurusan Publistik Universitas Indonesia. 

Sejak Tahun 1965 ikut kuliah di Fakuktas Psikologi UI. Harijadi salah satu penyair 

yang berasal dari Jawa, karena pengarang sastra pada waktu itu mayoritas berasal dari 

Sumatra. Salah satu judulpuisinya berjudul “Lereng Senja”. Puisi ini cukup panjang dan 

menggunakan diksi alam seperti / hujan/, /panas/, /air/, bawah/. Puisi-puisi di era ini 

pada umumnya banyak berbicara tentang semangat nasionalisme dan menunjukkan 
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semangat revolusi kemerdekaan. Disamping itu Chairil juga menunjukkkan sisi 

individualisme juga menggunakan kata aku sebagai pengarang. 

 

Periode 1853-1861 

 Pada periode perkembangan puisi Indonesia dipengaruhi oleh kondisi Indonesia 

sebagai Negara yang baru merdeka. Puisi yang diciptakan pada periode ini berbeda 

dengan puisi sebelumnya yakni angkatan 45. Pada periode 50 an masalah – masalah 

kemasyarakatan. Masyarakat Indonesia masih banyak diwarnai dengan kedaerahannya. 

Ciri-ciri angkatan 45 sudah ditinggalkan masyarakat lebih memilih tentang kondisi dan 

kepentingan daerah masing-masing. 

 Tahun 60an puisi Indonesia sudah berkembang ke ranah politik. Warna politik 

dal sastra terlihat bersamaan dengan lahirnya LEKRA. Karya puisi yang muncul pada 

Tahun tersebut di tentukan oleh aliran politik penyairnya. Adapun bentuk puisi yang 

muncul banyak berbentuk ballada. 

 Penyair pada periode ini Antara lain W.S. Rendra, Ramadhan K.H. Toto Sudarto 

Bhatiar, Sapardi Djoko Damono. dan Subagio Sastra Wardoyo. W.S. Rendra yang 

terkenal sebagai penyair dan penulis naskah drama. Karya-karyanya banyak yang 

berbentuk Ballada dan isinya banyak mengungkapkan kritik Sosial terhadap peristiwa 

yang terjadi dimasyarakat. Baik masyarakat bawah maupun masyarakat atas (para 

penjuasa). Beberapa karyanya Antara lain: Ballada Orang-Orang Tercinta, Sajak-Sajak 

Sepatu Tua. Blues Untuk Bonie. Potret Pembangunan Dalam Puisi”. 

Sajak-sajak Rendra diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Rendra tergolong 

Penyair yang cukup produktif. Ia Terkenal sebagai penyair dan dramawan. Rendra 

dilahirkan di Surakarta pada Tgl 7 November 1935. Ia kuliah di Universitas 

Gadjahmada mengaumbil jurusan Sastra Barat. Kemudian Tahun 1964 ia berangkat ke 

Amerika untuk memperdalam Studi di bidang drama. 

 Penyair lain yaitu Ramadhan K.H lahir di Bandung pada Tanggal 16 Maret 

1927. Ia pernah kuliah di Akademi Dinas tuan Nyei Tetapi tidak selesai. Ramadhan K.H 

pernah menjadi Wartawan “Antara” selama 13 Tahun dan pernah Tinggal di Spanyol. 

Karya puisinya beraliran romantik dalam judul “Priangan Si Jelita. Sajak romantis ini 

diikuti oleh penyair lain yaitu Toto Sudarto Bahtiar. Ia Terkenal sebagai penyair yang 

sabar menerima nasib. 

 Penyair pada decade ini yang tidak kalah produktifnya dengan Rendra adalah 

Sapardi Djoko Dammo. Ia Terkenal sebagai penyair dan pengarang terkenal setelah 

Rendra. Karya karya Sapardi antara lain: Dukamu Abadi (1964), Mata Pisau (1974), 

Akuarium (1974), Perahu Kertas (1984).  Hujan Bulan Juni, Kumpulan puisi yang 

sempat di alih wahanakan yakni dari puisi dibuat musikalisasi puisi, kemudian 

difilmkan. Sapardi dikenal sebagai penyair produktif dalam tiga dekade dan sempat 

menulis buku Sosiologi Sastra. Puisi-puisi Sapardi bersifat imajis, kadang bentuknya 

pendek-pendek sehingga terkesan belum selesai atau menggantung, dianggap pembaca 

sudah memahami molena puisi tersebut. Puisinya sebagian ada yang berlatarkan cerita 

wayang, sehingga pembaca dituntut untuk mengetahui cerita wayang yang dipakai latar 



   E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL 

190 

 

puisi Sapardi seperti cerita Sumantri dan Sukasrono, diambil dari cerita Ramayana, 

Buku Arjuna Wiwaha. Dengan demikian dapat diketahui bahwa latar belakang puisi 

dapat dipakaisebagai acuan untuk pengembangan puisi. 

 Penyair lain yaitu Subagio Satro Wardojo. Ia adalah seorang penyair yang 

produktif juga sebagai penulis cerpen. Penyair ini berlatar belakang pendidikannya dari 

fakultas Sastra UGM Yogyakarta. Sajak-sajaknya banyak mengandung renungan 

filosofis yang mendalam biasanya sulit ditafsirkan secara harafiah.  

 Puisi-puisi periode 50 an ini memiliki ciri-ciri bersifat romantik, bergaya 

naratip, temanya mengangkat tentang penderitaan rakyat kecil yakni tentang kemiskinan 

dan protes sosial. Puisi-puisi pada periode ini sebelumnya seperti dalam puisi 

Goenawan Mohammad dan Sapardi Djako Damono merupakan dua multi tafsir dari 

puisi-puisi ChairilAnwar. Sedangkan puisi-puisi Chairil dipengaruhi oleh Puitika Amir 

Hamzah, sementara Amir Hamzah diilhami oleh pantun melayu. Hal tersebut dapat 

dijadikan pertimbangan wawasan bagi pembaca dalamb memaknai puisi-puisi decade 

SD sampai 60 an. Terbit sajak-sajak perlawanan akibat demontrasi kaum muda 

Angkatan 66-90-an. 

 Pada periode ini perkembangan puisi yang terbit tahun 60 an. Pada tahun 

tersebut terbit puisi-puisi perlawanan akibat demintrasi kaum muda. Angkatan 66 

menentang orde lama yang berdasar politik Nasakom yang kontroversial dengan 

Pancasila. Sajak-sajak yang terkenal adalah sajak Taufik Ismail yang dikumpulkan 

dalam Tirani dan Benteng. Pada tahun 70 – an 90 – an banyak puisi-puisi Indonesia 

yang diterbitkan seperti hanya puisi Sutardji Calaoum Bachri yang berjudul: O, Amuk, 

Kapak (1981) ; Abdul Hadi WM puisinya berjudul “ meditasi”, tergantung Pada Kata, 

Potret Pembangunan dalam Puisi “, M.H. Ainun Najib dalam puisinya berjudul: M 

Frustasi, Linus Suryadi A.G dalam puisinya berjudul, Perkutut Manggung, Rumah 

panggung, dan kembang tanjung. Zawawi Imron adalah penyair dari Madura, ia 

tergaolong penyair  yang produktif, hasil karyanya sebagai berikut. Bulan Tertusuk 

lalang, Nenek moyangku.  

 Penyair di dekade tersebut menghasilkan puisi-puisi yang majemuk. Tema-tema 

yang diambil tergantung pada kesenangan masing-masing penyair. Ada puisi yang sulit 

dipahami karena bentuknya yang tidak beraturan. Puisi Sutardji, ia memiliki konsep 

berpikir berbeda dengan penyair lainnya. Ia lebih mementingkan makna tetapi kurang 

memperhatiakan kata secara umum puisi pada era ini yang terjadi dalam kehidupan 

manusia maslah-masalah yang universal menjadi acuan, dalam puisinya. Masalah 

keagamaan, kritik sosial, warna lokal daerah menjadi sorotan ide mereka untuk 

mewujudkan cita-citanya. Pada dasarnya para penyair Indonesia banyak yang memiliki 

talenta yang tinggi terhadapkondisi lingkungan masyarakat disekelilingnya. Para 

penyair dalam berkarya banyak Terinspirai dengan hal-hal yang muncul di sekitarnya. 

Secara Genealogis penyair Indonesia lebih banyak mengacu kepada peristiwa yang 

terjadi di masyarakat pada waktu puisi itu diciptakan. 

 

Puisi di Era Digital 
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 Perkembangan terbaru untuk puisi Indonesia tidak terlepas dengan 

perkembangan teknologi di Indonesia. Puisi dewasa ini tidak hanya terbit bentuk buku 

tetapi dapat lewat internet. Puisi dapat diunggah lewat situs twitter. Siapapun penulis 

yang ingin mempublikasikan karyawan dapat dengan mudah mengunggah pada sistus 

internet melalui media yang tepat. 

 Kehadiran sastra Cyber ke Tengah-tengah masyarakat mendapat Tanggapan 

yang beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Ada pihak yang mengapresiasi positif 

da nada yang mengapresiasi negative. Bagi yang mengapresiasi perkembangan sastra 

Cyber tidak bisa dihindari, mengingat adanya perkembangan dunia ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang semakin pesat. Dengan mempublikasikan karyanya di i9nternet, 

siapapun dapat membacakannya tersebut dengan mudah. Sedangkan yang 

mengapresiasi negatif, dinyatakan bahwa dalam sastra Cyber tidak ada proses seleksi 

sehingga tidak jelas kualitasnya (Herfanda, 204:71). Dalam kenyataannya sastra Cyber 

tidak dapat dihindari.  

 Pembaca di seluruh dunia akan lebih mudah memperoleh sastra Cyber ini, 

meskipun penikmat puisi Cyber terbatas pada orang-orang yang melek teknologi. 

Penulis puisi yang mengunggah karyanya bersifat beragam artinya ada penulis yang 

sudah terkenal dan mengunggah karyanya agar lebih mendunia. Ada penulis yang baru 

mulai belajar menulis puisi dengan tujuan agar tulisannya dibaca oleh orang banyak. 

Istilah sastra Cyber mulai populer baru beberapa dekade terakhir, lebih tepatnya pada 

saat budaya internet tumbuh berkembang di Indonesia. Indraswara (2013:182-183) 

menyatakan definisi sastra Cyber bermula dari kata Cybespace, Cybermate, Cyberpace 

berarti ruang (berkomputer) yang saling Terjalin membentuk budaya di kalangan 

mereka. Cybermate berarti pengendalian proses menggunakan komputer (elektronik) 

maupun jaringan internet. Berdasarkan pengertian tesebut dapat di kemukakan bahwa 

Cyber sastra atau sastra yang memanfaatkan computer atau internet. 

 Puisi dalam hal ini termasuk salah satu jenis Satra yang banyak ditulis oleh 

pengarang untuk diekspos di media sosial. Dari sudut logika maupun estetika, sastra 

Cyber sebenarnya berbeda dengan sastra di media cetak. Hal ini terlihat dalam media 

cetak/buku sebuah karya sastra dimulai terlebih dahulu baru sampai ke pembaca, 

sementara pada media Cyber karya sampai dulu ke pembaca baru kemudian di nilai.  

 Sastra Cyber dilihat dari sejarah perkembangannya dapat dilihat dari munculnya 

sastra dengan media digital. Sastra Cyber di Indonesia muncul beriringan dengan 

perkembangan teknologi internet pada awal tahun 2000 an atau sekitar 1998. Penulis 

sastra Cyber memanfaatkan facebook, twiter, situs-situs, sosial media dan blog untuk 

membentuk komunitas atau sekedar tempat untuk mempublikasikan karya mereka. 

Salah satu ciri utama dari puisi yang dihasilkanadalah orisinalitas karya yang mereka 

publikasikan karena tidak adanya intervensi pihak lain, seperti editor, dan juga tanpa 

sensor. Dengan demikian puisi Cyber dapat langsung diunggah tanpa harus melihat 

kualitas puisinya. Hadirnya Sastra Cyber khususnya puisi akan menambah catatan 

sejarah bagi perkembangan sastra Indonesia. Puisi Cyber kebanyakan tidak terlalu 

memperhatikan struktur fisik, karena para penulis sastra Cyber lebih mementingkan 
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pada kepentingan pribadinya. Puisi bagi mereka merupakan hasil transformasi 

pengalaman buktinya yang ingin ditunjukkan kepada dunia. Pencitraan diri dan 

kreativitasnya disalurkan lewat media sosial.  

 Pencipta puisi Cyber mayoritas adalah para anak milenial, mereka ingin 

mengeskpresikan pengalaman batinnya lewat puisi agar memperoleh perhatian dari 

pembaca. Kaum millennial lebih percaya terhadap media sosial sebagai temannya. 

Teman berbagi pengalaman, teman bercerita, teman mengadu kesedihan dan berbagi 

nasib saying. Media sosial sebagai indicator kepopuleran mereka. Berikut contoh puisi 

Cyber yang diambil dari Twitter Puisi Pelangi. 

 

Hamba Tuhan 

@ Hamba_tuhan 007.11h 

Biarkan aku sendiri 

Ditemani rasa sepi 

Tak perlu bersimpati 

Kalau hanya sekedar 

Basa-basi 

Aku memang takut 

Pada sunyi 

Tapi aku lebih takut 

Padasuara yang munafik 

@pa 

 

Puisi diatas melukiskan hati seseorang yang sedang kesepian dan merenungkan 

kejujuran, tetapi tidak suka dengan basa-basi dan kemunafikan. Penulis melantunkan 

suara hatinya yang sedang merenungkan kehidupan. Berikut contoh puisi Cyber yang 

ditulis oleh miftahul Jannah. 

 

 Sebab Nak 

 Hidup yang sedang kau jalani, bukan sekedar jingga merona 

 

Puisi tersebut melukiskan renungan kehidupan. Hidup bukanlah sesuatu yang 

mudah dijalani hidup bisa diwarnai dengan kebahagiaan sebaliknya hidup bisa diwarnai 

dengan kesedihan. Puisi Cyber pada dasarnya ada yang mudah dipahami karena 

menggunakan Bahasa yang sederhana sehingga bersifat komunikatif. Di sisi lain ada 

pusi Cyber yang strukturnya juga sulit dipahami karena menggunakan bahan kiasan.  

 Perkembangan puisi Cyber yang menggunakan media digital ini perlu di 

umumkan sejarah perpuisian Indonesia. Karena diera ini muncul puisi yang 

menggunakan media internet khususnya twiter, facebook dan blog. Hal tersebut 

merupakan suatu bukti bahwa puisi sebagai salah satu jenis sastra dapat tambah 

berkembang dengan media digital. 
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SIMPULAN 

Puisi Indonesia dilihat dari perkembangan sejarah dan genealoginya mengalami 

perkembangan yang cukup cepat hal ini dapat dibuktikan. Sejak angkatan Balai Pustaka 

sampai di era digital puisi-puisiIndonesia memiliki karakteristik yang berbeda. Puisi-

puisi di jaman Balai Pustaka dan Pujangga Baru memiliki corak warna kedaerahan dan 

suasana kegelisahan serta putus harapan. Puisi-puisi mulai dari Angkatan 45 diwarnai 

rasa nasionalisme yang tinggi serta adanya pengungkapan rasa bersyukur kepadaTuhan. 

Di era 66 puisi Indonesia sudah diwarnai dengan kepentingan politik. Situasi 

masyarakat mengilhami puisi-puisi Indonesia.  

  Perkembangan puisi diera digital atau disebut sebagai puisi Cyber . Puisi cyber 

ini perlu diapresiasi dan dicatat dalam sejarah sastra, karena wujud perkembangan sastra 

sebagai wujud kreativitas kaum mellenial. Puisi Cyber ada yang berkualitas tinggi dan 

ada yang kurang berkualitas. Semua ini perlu diapresiasi positif karena lewat media 

sosial kaum mellenial dapat mengembangkan kreativitasnya di bidang sastra .Hal 

tersebut akan menambah perkembangan sejarah sastra Indonesia.   
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Abstrak 

Representasi realitas sosial politik merupakan satu topik yang digunakan oleh Joko Pinurbo 

sebagai tema yang cukup sering muncul dalam beberapa judul puisi pada kumpulan puisi 

Buku Latihan Tidur. Cerminan perilaku yang ditunjukkan oleh beberapa puisi Metode 

deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode dalam analisis ini, yaitu dengan melakukan 

pengumpulan data puisi kemudian dianalisis untuk mengemukakan realitas sosial politik dan 

religiositas dalam eksotisme diksi. Representasi merupakan bagian yang penting dalam 

proses pembentukan arti yang dibenturkan dengan budaya. Melalui teori ini dapat diketahui 

bagaimana relevansi sebuah puisi dalam kehidupan nyata yang terjadi di Indonesia. Peran 

puisi “Sajak Balsem Untuk Gus Mus” dan “Sebuah Cerita Untuk Gus Dur” terlihat sangat 
penting dalam keadaan sosial politik di tahun 2015 dan 2016. Tokoh Gus Mus dan Gus Dur 

merupakan panutan dalam persoalan agama sehingga membuat penyair merasa kedua tokoh 

tersebut merupakan sosok inspiratif yang memiliki pengetahuan agama secara luas. 

Hubungan teori representasi dalam kumpulan puisi Buku Latihan Tidur berfungsi sebagai 

media untuk mengungkapkan bentuk representasi realitas sosial politik yang dituangkan 

dalam bentuk bahasa puisi oleh Joko Pinurbo melalui puisinya yang berjudul “Sajak Balsem 

untuk Gus Mus”. Representasi dalam karya sastra merupakan gambaran dari fenomena sosial 

yang terjadi sehari-hari dalam masyarakat. 

 

Kata Kunci: eksotisme, politik, puisi, religiositas, representasi 

PENDAHULUAN 

Representasi merupakan suatu konstruksi imaji atau penyajian kembali 

kenyataan dalam bentuk visual dan verbal yang menyiratkan sebuah makna dan ideologi 

tertentu. Konstruksi dan pilihan penanda kemudian berwujud dalam representasi. 

Representasi dianggap sebagai “medan perang” kepentingan atau kekuasaan, bentuk 

visual dan verbal mengartikan bahwa representasi memiliki matrealitas tertentu yang 

dapat dibaca atau dilihat serta bisa diproduksi, ditampilkan, digunakan, dipahami dalam 

konteks sosial tertentu (Budianta dalam Anoegrajekti, 2010a:122). 

Puisi “Sajak Balsem Untuk Gus Mus” menunjukkan representasi realitas sosial 

politik yang menggambarkan keadaan politik di Indonesia saat ini. Isi dari puisi yang 

sangat relevan tersebut sangat menarik untuk di analisis menggunakan teori representasi 
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dan dengan bantuan kajian stilistika sebagai pemaknaan dalam setiap bait yang terdapat 

dalam puisi. 

Penggunaaan kata kiasan yang unik cukup efektif dan efisien untuk memberikan 

imaji atau pembayangan yang timbul terhadap puisi, karena juga dilengkapi pemakaian 

simbol atau perlambang yang dinyatakan dengan bahasa kiasan seperti metafora. 

Stilistika sebagai ilmu pengetahuan mengenai gaya bahasa, maka sumber penelitiannya 

adalah semua jenis komunikasi yang menggunkaan bahasa, baik lisan  maupun tulisan. 

Jadi meliputi baik karya sastra dan karya seni pada umumnya, maupun bahasa sehari-

hari (Ratna, 2013:13). Untuk memberikan keseimbangan terhadap perkembangan 

makna stilistika di atas perlu dikemukakan istilah baku sebagaimana disepakati dalam 

kamus. Puisi adalah termasuk salah satu yang dapat dikaji menggunakan kajian 

stilistika. 

 Ideologi penyair sangat mempengaruhi bagaimana sebuah karya puisi itu 

dibentuk serta pesan yang ingin disampaikan melalui karyanya. Ideologi sosialis 

merupakan ideologi yang dimiliki oleh Joko Pinurbo sebagai penyair angakatan 2000-

an yang mempunyai ideologi dengan pemahaman yang mengutamakan kebersamaan 

sebagai tujuan hidup. Kepentingan bersama dan individu harus disampingkan. Ideologi 

sosialisme adalah suatu komunitas yang terorganisir mempunyai kewenangan atau hak 

dalam mengelola hal-hal yang dianggap perlu bagi kesejahteraan umum secara mandiri. 

Kumpulan puisi ini tidak terlepas dari kekerabatan makna dengan puisi-puisi 

yang dibuat sebelumnya dan tidak pernah terpisah dengan perkembangan situasi sosial 

yang terjadi di Indonesia. Menurut Jokpin tidak mudah untuk menyelesaikan kumpulan 

puisi ini, bagaimanapun puisi adalah seni kata, seni berbahasa, yang sebagian proses 

kreatifnya berlangsung di dalam kepala. Namun juga memerlukan faktor X, yaitu spirit, 

etos, kekuatan mental yang diserap melalui laku puasa, dan sebuah tradisi religius yang 

dijalani dan dirayakan setiap tahun oleh penyair. 

 Analisis kajian ini ditulis oleh penulis dengan menggunakan Kajian Stilistika 

sebagai metode analisis untuk mengupas gaya bahasa serta kualitas penyair 

menciptakan puisi dalam kumpulan puisi Buku Latihan Tidur. Stilistika dalam sastra 

terdapat dua golongan yaitu Stilistika Deskriptif dan Stilistika Genetis (Hartoko dan 

Ramanto, 1986: 138). Stilistika juga merupakan ilmu pengetahuan mengenai gaya 

bahasa, maka sumber penelitiannya adalah semua jenis komunikasi yang menggunkaan 

bahasa, baik lisan maupun tulisan. Jadi meliputi baik karya sastra dan karya seni pada 

umumnya, maupun bahasa sehari-hari (Ratna, 2013:13). 

Melalui cara yang berbeda puisi-puisi kongkret harus dipahami dalam kaitannya 

dengan struktur visualisasi, di dalamnya kata-kata dianggap tidak mampu untuk 

mewakili ide pengarang. Oleh karena itulah, kata-kata harus dikembalikan pada suku 

kata, huruf, dan bunyi, bahkan sebagai citra tertentu. Susunan puisi dengan medium 

terbatas, dengan bahasa yang singkat dan padat sudah sangat jelas (Ratna, 2013:58). 
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METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis kajian ini adalah metode 

penelitian deskriptif kualitatif yang meliputi stilistika deskriptif, stilistika genetis serta 

representasi realitas sosial politik dan religiositas. Metode merupakan cara kerja untuk 

memahami suatu objek yang dijadikan sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode 

penelitian sastra adalah cara yang dipilih oleh peneliti dengan mempertimbangkan 

bentuk, isi, dan sifat sastra sebagai subjek kajian (Endraswara, 2004: 8). Metode 

deskriptif kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis. Metode deskriptif kualitatif memberikan data-data 

yang berupa fakta dengan cara memberikan deskripsi. Data yang digunakan adalah 

puisi-puisi yang memiliki representasi realitas sosial politik pada kumpulan puisi Buku 

Latihan Tidur karya Joko Pinurbo, sehingga hanya ada beberapa puisi yang dianalisis 

sebagai representasi dari keseluruhan puisi. 

Penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu pengumpulan data dan analisis. 

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, memahami, mencatat, dan 

mengolah data dengan mengklafikasikan data sesuai teori. Kemudian, analisis data 

menggunakan teori stilistika dan representasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN. 

Representasi merupakan suatu konstruksi 1  imaji atau penyajian kembali 

kenyataan dalam bentuk visual dan verbal yang menyiratkan sebuah makna dan ideologi 

tertentu. Konstruksi dan pilihan penanda kemudian berwujud dalam representasi. 

Representasi dianggap sebagai “medan perang” kepentingan atau kekuasaan, bentuk 

visual dan verbal mengartikan bahwa representasi memiliki matrealitas tertentu yang 

dapat dibaca atau dilihat serta bisa diproduksi, ditampilkan, digunakan, dipahami dalam 

konteks sosial tertentu (Budianta dalam Anoegrajekti, 2010a:122). Hasil dari analisis 

representasi, peneliti menemukan dua representasi yang menonjol dalam kumpulan 

puisi ini yaitu representasi realitas sosial politik dan bidang religiositas dalam beberapa 

judul puisi. 

Joko Pinurbo melalui puisinya yang berjudul “Sajak Balsem untuk Gus Mus” 

merepresentasikan sebuah bentuk realitas sosial politik yaitu: 

Akhir-akhir ini banyak 

Orang gila baru berkeliaran, Gus. 

Orang-orang yang hidupnya. 

Terlalu kenceng dan serius. 

Seperti bocah tua yang fakir cinta (BLT, 2019: 33-34). 

                                                
1  Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Misal konstruksi 

bangunan. Konstruksi juga dapat didefinisikan sebagai susunan atau model suatu bangunan. Online 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konstruksi (diakses pada 18 Mei 2020). 

 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konstruksi
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Bait puisi di atas merupakan bait puisi yang menunjukkan adanya hubungan 

realitas sosial politik mengenai keadaan orang-orang beragama yang ditunjukkan 

melalui kata yang dicetak tebal. Keadaan politik tersebut digambarkan dengan tokoh 

agama yaitu Gus Mus yang hadirnya juga berpengaruh bagi wacana ketuhanan di 

Indonesia. Pada kalimat /akhir-akhir ini banyak orang gila baru berkeliaran, Gus/. 

Penyair Jokpin seperti ingin memberikan pengertian mengenai peristiwa tanah air dalam 

sudut pandang ketuhanan, yaitu mendekatkan diri dalam ajaran Islam yang hakiki agar 

tidak mendapatkan kesalahpahaman dalam menilai segala peristiwa di Indonesia. Baris 

pertama dan kedua dalam bait ini menjelaskan tentang orang gila yang bertambah 

jumlahnya dalam suatu wilayah. Kata gila pada baris ini berarti sakit ingatan atau 

pikirannya tidak normal, sehingga memiliki tekanan batin yang sangat berat. Tekanan 

tersebut terdapat pada baris ketiga dan keempat yaitu orang-orang yang hidupnya terlalu 

kenceng dan serius dalam berpikir dan menjalani kehidupannya. Hidup setiap orang 

yang kaku dan keras memandang persoalan kehidupan. Pada baris terakhir /seperti 

bocah tua yang fakir cinta/ merupakan sebuah hal yang justru menunjukkan sebuah 

tujuan bahwa orang gila yang dimaksud adalah bocah tua yang fakir cinta. 

 

Gambar 1.1 Kampanye hitam penyebab rusaknya demokrasi di Indonesia. 

Sumber: https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190226162906-32-

372779/kampanye-hitam-perusak-demokrasi-dan-pembidik-pemilih-galau# (diakses 

pada 20 April 2020). 

 

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190226162906-32-372779/kampanye-hitam-perusak-demokrasi-dan-pembidik-pemilih-galau
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190226162906-32-372779/kampanye-hitam-perusak-demokrasi-dan-pembidik-pemilih-galau
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Menjelang pemilu serentak 2019, berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, 

setidaknya terdapat enam kasus kampanye hitam dalam rentang waktu 23 September 

2018 hingga 13 April 2019. Dugaan kampanye hitam pertama yang muncul ke publik 

yaitu yang menyerang cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno pada 23 September 2018. 

Kala itu, muncul dan menyebar situs Skandal Sandiaga Uno yang menyebut mantan 

wagub DKI Jakarta itu kerap menjalin hubungan dengan tiga perempuan. Situs tersebut 

pun diblokir Kemenkominfo pada 25 September 2018, namun pelaku belum ditangkap 

hingga saat ini. 

Pada 4 Desember 2018. Terjadi pemasangan spanduk yang bertuliskan 

#JokowiBersamaPKI di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bawaslu 

segera menurunkan spanduk. Namun pelaku yang memasang spanduk tersebut tidak 

ditemukan sehingga penelusuran tidak dilanjutkan. Pada 25 Januari 2019 beredar 

selebaran ’Say No Jokowi’ yang menjabarkan 10 poin isu mengenai pemerintahan 

Jokowi. Kasus ini ditelusuri Bawaslu, tapi pelaku belum ditemukan juga. Pengamat 

politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar, mengatakan bahwa kampanye hitam 

merupakan sebuah upaya menyebarkan fitnah atau informasi bohong dengan tujuan 

untuk membunuh karakter seorang calon. Namun efektivitas kampanye hitam yang 

bertujuan mendegradasi seorang calon tergantung pada area penyebarannya.2 

Kampanye hitam di tahun 2019 terjadi dikarenakan isu-isu yang menyerang 

calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyatakan kekhawatiran jika capres 

dan cawapres tersebut memenangi Pilpres 2019. Isu tersebut diluncurkan oleh seorang 

perempuan yang diduga simpatisan Partai pendukung Prabowo-Sandiaga Uno kepada 

salah satu warga lainnya. Akibat perbuatannya maka Ia diamankan oleh Polisi bersama 

dua orang rekannya. Kampanye hitam tersebut dinilai berhasil sebab isunya sudah 

masuk ke dalam ruang-ruang diskusi masyarakat. 

Pada puisi ini Jokpin sebagai penyair menyampaikan pesan melalui bait puisinya 

bahwa orang yang beragama menunjukkan sifat negatifnya dalam keadaan politik. 

Pilpres yang semestinya dilaksanakan berdasarkan asas Pemilu di Indonesia yaitu luber 

jurdil. Luber sendiri yang berarti langsung, umum, bebas dan rahasia sedangkan jurdil 

adalah jujur dan adil yang kini menjadi salah satu hal yang bertentangan dengan 

kegiatan kampanye hitam. Kampanye hitam yang dimkasud adalah sebuah upaya untuk 

merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda 

negatif. Hal ini dapat diterapkan kepada perorangan atau kelompok. Target-target 

umumnya adalah para jabatan publik, politikus, kandidat politik, aktiivis dan mantan 

suami. Istilah tersebut juga diterapkan dalam konteks lainnya seperti tempat kerja. 3 

                                                
2 . Kampanye hitam akan efektif mengubah peta elektoral di daerah yang masyarakatnya belum 

menentukan pilihan terkait Pemilu 2019. Onlinehttps://m.cnnindonesia.com/nasional/20190226162906-

32-372779/kampanye-hitam-perusak-demokrasi-dan-pembidik-pemilih-galau# (diakses pada 20 April 

2020). 

3.. Frase kampanye hitam dalam bahasa Inggris (smear campaign) menjadi populer dari sekitar tahun 

1936. Online https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kampanye_hitam (diakses pada 18 Maret 2020). 

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190226162906-32-372779/kampanye-hitam-perusak-demokrasi-dan-pembidik-pemilih-galau
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190226162906-32-372779/kampanye-hitam-perusak-demokrasi-dan-pembidik-pemilih-galau
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kampanye_hitam
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Berdasar Hersen (2002) dari caranya kampanye hitam ditempuh dengan merusak 

reputasi sarana bisa perorangan ataupun kelompok. Sarana utama yang digunakan ialah 

propaganda negatif. 4 

 

 

Gambar 1.2 Islam tidak ajarkan kebencian terhadap agama lain. 

Sumber: https://m.detik.com/news/berita/3120452/ahok-islam-tak-pernah-ajarkan-kebencian-
terhadap-umat-agama-lain (diakses pada 24 Maret 2020) 

 

Representasi religiositas dalam puisi “Pemeluk Agama” ini menggambarkan 

peran agama di Indonesia begitu penting bagi kelangsungan dan kerukunan hidup 

bermasyarakat. Guberner DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut setiap 

agama senantiasa mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu menurutnya tidak patut 

manusia membenci satu sama lain karena berbeda kepercayaan. Saat meresmikan 

masjid dan musholla di Rusun Marunda, Jl. Marunda Raya, Jakarta Utara, Minggu 

(17/1/2016), Ahok menyatakan Nabi  Muhammad SAW pernah menyuruh umatnya 

memusuhi pengikut nabi  terdahulunya. Islam tak menyuruh orang membenci umat 

yang lain. Menurutnya agama tidak sepatutnya dijadikan alat memecah belah 

persaudaraan antarumat. Sebaliknya, menurut Ahok hal itu dapat dijadikan sebagai 

pemersatu. Sebab setiap agama mengajarkan kebaikan. 

Kajian Stilistika dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana uniknya 

sebuah diksi yang disatupadukan oleh Joko Pinurbo melalui puisi-puisinya yang selalu 

membuat decak kagum jika dimaknai. Salah satu puisinya yang berjudul “Kamus Kecil” 

                                                
4. Tujuannya ialah melakukan pembunuhan karakter seseorang atau produk tertentu. informasi yang 

disampaikan yaitu fitnah dan kebohongan. Sejalan dengan itu, dikemukakan bahwa kampanye hitam 

adalah memfitnah, mengadu domba. Menghasut. Menghina, atau menyebarkan berita bohong oleh 

seorang atau sekelompok orang atau partai pendukung calon terhadap lawan mereka. Online 

https://m.mediaindonesia.com/read/detail//220097-membungkam-kampanye-hitam (diakses pada 23 April 

2020). 

 

https://m.detik.com/news/berita/3120452/ahok-islam-tak-pernah-ajarkan-kebencian-terhadap-umat-agama-lain
https://m.detik.com/news/berita/3120452/ahok-islam-tak-pernah-ajarkan-kebencian-terhadap-umat-agama-lain
https://m.mediaindonesia.com/read/detail/220097-membungkam-kampanye-hitam
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sangat menggambarkan bagaimana bait demi bait puisi tersebut menunjukkan kata 

kiasan serta majas. 

 

Bahasa Indonesiaku yang gundah membawaku ke 

sebuah paragraf yang menguarkan bau tubuhmu. 

Malam merangkai kita menjadi kalimat majemuk bertingkat. 

yang hangat dimana kau induk kalimat dan aku anak kalimat (KK, 2019:3). 

 

Pada data diatas menunjukkan kata konotatif yaitu sebuah paragraf yang 

menguarkan bau tubuhmu. Arti /bau tubuhmu/ di sini bukan arti sesungguhnya. Penyair 

ingin menjelaskan bahwa bahasa indonesia sebagai objek digunakan sebagai bentuk 

kata konotatif pada kalimat selanjutnya yaitu bau tubuhmu. Kata bau tubuhmu berarti 

sesuatu yang mengeluarkan bau yang menyebabkan bahasa indonesia sebagai objek 

sebuah kamus. Sehingga kata bau tubuhmu merujuk pada judul yaitu kamus kecil yang 

bisa menghasilkan sesuatu yang tampak dalam sebuah paragraf yaitu menguarkan bau 

tubuh dari sebuah kamus kecil yang banyak permainan kata di dalamnya. 

Ketika akhirnya matamu mati, kita sudah 

menjadi kalimat tunggal yang ingin tetap 

tinggal dan berharap tak ada yang bakal tanggal (KK, 2019: 3). 

 

Data di atas menggambarkan majas hiperbola pada kata matamu mati yaitu pada 

bait kelima baris terakhir ini memiliki makna bahwa indera penglihatan diibaratkan 

sebagai sesuatu yang ajaib sehingga bisa membuat sesuatu menjadi gelap bahkan mati, 

lalu hal yang berlebih itu dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya berupa kalimat tunggal 

yang ingin tetap tinggal dan berharap tak ada yang bakal tanggal. Terdapat permainan 

kata didalamnya yaitu pada kata tunggal tinggal dan tanggal. Penyair seolah ingin 

menimbulkan kesan keindahan dalam puisinya melalui bunyi yang disajikan hampir 

terdengar sama. 

SIMPULAN. 

Kajian ini memiliki fokus utama yaitu stilistika dengan teori representasi. 

Peneliti juga menggunakan beberapa teori penunjang untuk mendukung 

terselesaikannya kajian ini. Analisis stilistika itu sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu 

stilistika deskriptif dan genetis, untuk mengetahui penempatan kata dalam kalimat yang 

menyebabkan gaya kalimat, diksi, dan gaya bahasa yang berperan penting dalam karya 

sastra. Hasil analisis representasi untuk mengetahui ideologi yang ingin disampaikan 

pengarang serta relevansi di kehidupan nyata masyarakat. Teori pendukung tersebut 

untuk memudahkan peneliti dalam mengulas upaya stilistika yang terdapat pada 

kumpulan puisi Buku Latihan Tidur karya Joko Pinurbo. 

Analisis stilistika deskriptif mengkaji pemanfaatan berbagai bentuk kebahasaan 

yang sengaja diciptakan oleh penyair dalam karya sastra sebagai media ekspresi 

gagasannya. Dalam proses tujuan stilistika pada deskriptif yaitu untuk menghasilkan 

fungsi estetik terhadap karya sastra yang terdapat dalam diksi, majas, dan idiomatik. 
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Beberapa puisi yang terdapat dalam kumpulan puisi Buku Latihan Tidur ini 

merepresentasikan realitas sosial politik yang terjadi di Indonesia. Cara berpikir Joko 

Pinurbo juga dinilai penulis sebagai kritikan sekaligus rasa kagumnya terhadap 

beberapa tokoh penting di Indonesia. Melalui puisinya yang berjudul “Sajak Balsem 

Untuk Gus Mus” serta “Sebuah Cerita untuk Gus Dur” hal tersebut dijabarkan dengan 

bait puisinya yang berisi kritikan serta penggambaran masyarakat pada tahun 2016 

mengenai pandangannya terhadap agama di Indonesia. 
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Abstrak 

Karya sastra mengungkapkan realitas kehidupan masyarakat secara kiasan, artinya karya 

sastra merupakan representasi atau cerminan dari masyarakat. Karya sastra prosa atau fiksi 

adalah sebuah kisah yang dikembangkan secara luas oleh pengarang. Prosa atau fiksi adalah 

cerita rekaan yang artinya sebuah cerita yang memiliki tokoh lakuan dan alur yang 

dihasilkan oleh daya khayal atau imajinasi dalam ragam prosa (Nurgiyantoro, 1995). 

Pemilihan kata atau diksi menjadi peran penting dalam penciptaan karya sastra. Hal tersebut 

berkaitan dengan bagaimana pengarang dapat menarik minat pembaca untuk membaca 

karyanya. Pemanfaatan bahasa dapat menggambarkan identitas pengarang, menggambarkan 

kekhasan atau keunikan pengarang yang berbeda dengan pengarang lainnya. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang 

kemudian dianalisis menggunakan kajian stilistika. Data dapat berupa kata, frasa, atau 

kalimat. Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan diksi yang dikaji menggunakan 

kajian stilistika. Kajian stilistika memiliki peran penting dalam memahami makna dan 

pesan yang terdapat pada karya sastra, hal tersebut disebabkan oleh adanya kebebasan 

pengarang dalam memadupadakan kata-kata, sehingga menimbulkan makna yang implisit 

serta ambiguitas. 

 

Kata kunci: diksi, novel 3 Srikandi, makna, stilistika 

 

PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan representasi atau cerminan dari masyarakat. Karya 

sastra prosa atau fiksi adalah sebuah kisah yang dikembangkan secara luas oleh 

pengarang. Prosa atau fiksi adalah cerita rekaan yang artinya sebuah cerita yang 

memiliki tokoh lakuan dan alur yang dihasilkan oleh daya khayal atau imajinasi dalam 

ragam prosa (Nurgiyantoro, 1995). 

  Novel 3 Srikandi karya Nadia Silvarani menjadi novel yang menarik karena 

adanya pemanfaatan bahasa yang digunakan, baik bahasa asing maupun bahasa daerah, 

kata kiasan dan kata vulgar yang didominasi bahasa daerah. Kajian stilistika menjadi 

sarana ekspresi pengaram dalam mengemukakan gagasannya. Stilistika deskriptif 

merupakan kajian pemanfaatan bahasa, salah satunya diksi atau pilihan. 

  Diksi menurut Kridalaksana (dalam Al-Ma’ruf, 2010:30) merupakan pilihan 

kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu. Pemilihan kata menjadi salah 

mailto:d.praspa@yahoo.com
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satu aspek penting dalam berbahasa. Diksi dibagi menjadi tiga bagian yaitu kata 

konotatif, kata vulgar dan kata serapan. Kata konotatif merupakan kata yang tidak 

sebenarnya. Kata konotatif mengandung makna komunikatif yang terlepas dari makna 

yang sebenarnya yang didasarkan atas perasaan serta pikiran pengarang. Makna 

konotatif terjadi karena pembicara ingin menimbulkan perasaan setuju dan tidak setuju, 

senang atau tidak senang dan sebagainya (Keraf, 1984:29). 

  Kata vulgar merupakan kata-kata yang tabu atau kasar. Kata vulgar dalam 

kehidupan sehari-hari seringkali diidentikkan dengan kata-kata yang merujuk pada 

bagian tubuh tertentu. Kata vulgar biasa diucapkan ketika seseorang dalam keadaan 

marah, kata vulgar biasanya berupa nama hewan yang digunakan untuk menyindir 

seseorang. 

  Kata serapan adalah kata yang dihasilkan melalui proses pengambilan kosakata 

bahasa asing maupun daerah. Unsur serapan atau pinjaman berdasarkan taraf 

integrasinya dibagi menjadi dia golongan. Pertama unsur yang belum sepenuhnya 

terserap ke dalam bahasa Indonesia tetap digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, 

tetapi pengucapannya masih mengikuti ucapan orang asing. Kedua unsur asing yang 

pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah ejaan atau bentuk 

Indonesianya sesuai dengan kaidah dan masih dapat dibandingkan dengan bentuk 

aslinya. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dalam teks 

merupakan suatu penelitian yang dilakukan guna menghimpun dan menganalisis data 

berupa teks yang bersumber dari karya sastra sebagai objek kajian. Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data, pemaparan data dan analisis data. Sumber data 

berupa bahasa dan gaya bahasa yang terdapat dalam novel 3 Srikandi karya Nadia 

Silvarani. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kata Konotatif 

  Kata konotatif merupakan kata yang tidak sebenarnya. Kata konotatif 

mengandung makna komunikatif yang terlepas dari makna yang sebenarnya yang 

didasarkan atas perasaan serta pikiran pengarang (Keraf, 1984:29).   

 

“Sini, dengerin gue!” panggil Yana sambil merangkul Lilis dan Kusuma. “Besok 

adalah kesempatan untuk buktikan kalau kita bukan anak bawang. Gue tahu kalian 

punya problem masing-masing. Gue juga. Tapi sekali ini lupain semuanya. Kita akan 

bawa pulang medali.” (3SR,2016:233)  

 

Data tersebut mengandung kata konotatif pada klausa ...buktikan kalau kita 

bukan anak bawang. Kata anak bawang bermakna seseorang yang hanya memiliki peran 

yang kecil bahkan tidak dipedulikan. Pada novel 3 Srikandi karya Nadia Silvarani, 
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olahraga panahan kurang mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat Indonesia 

maupun pemerintah pada masa tersebut. Olahraga panahan kalah pamor dengan 

olahraga tenis. Yana, Kusuma dan Lilis ingin membuktikan bahwa panahan juga dapat 

membanggakan nama Indonesia di skala internasional dengan kerja keras dan semangat 

juang yang tinggi. 

 Anak bermakna manusia yang masih kecil atau yang lebih kecil daripada yang 

lain. Bawang adalah tanaman umbi lapis yang digunakan dalam berbagai masakan. 

Julukan anak bawang sangat populer di telinga masyarakat Indonesia. Julukan tersebut 

merupakan slang atau ragam bahasa tidak resmi yang dipakai oleh kaum remaja atau 

kelompok tertentu. Kata anak bawang atau popok bawang sering terdengar ketika anak-

anak sedang bermain, julukan tersebut diberikan kepada seseorang yang tidak ikut 

bermain atau biasanya menjadi pemain cadangan. Julukan anak bawang juga seringkali 

digunakan untuk menyebutkan anak yang cengeng atau mudah menangis. Hal tersebut 

memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan bawang, karena ketika seseorang 

sedang memotong bawang, dia akan menangis karena gas yang dihasilkan dari bawang 

tersebut dan membuat seseorang terlihat seperti sedang menangis. hal tersebut yang 

menimbulkan seseorang mendapatkan julukan anak bawang. 

 

2. Kata Vulgar 

 Kata vulgar merupakan kata-kata yang kotor dan kasar. Kata vulgar dalam 

masyarkat intelek dipandang tabu untuk diucapkan atau digunakan dalam 

berkomunikasi antar warga masyarakat. 

 

 Donald berdarah Batak, sehingga wajar jika ia menamai tempat usahanya 

dengan nama yang berhubungan dengan tanah kelahirannya. 

  “Bodat kau! Jangan merokok dekat bensin!” teriakan serak seseorang dari dalam 

bengkel menarik perhatian Pak Udi dan Ujang (3SR, 2016:49). 

 

Data tersebut menunjukkan kata vulgar yang sifatnya kata kasar yaitu bodat1. 

Kata bodat merupakan kata yang berasal dari bahasa Batak yang artinya monyet. 

Masyarakat Indonesia seringkali menggunakan nama hewan untuk memanggil 

seseorang, salah satunya dengan sebutan monyet. Donald meneriaki salah satu 

pegawainya dengan sebutan monyet karena dia marah dengan sikap pegawainya yang 

tidak benar, yaitu merokok di dekat bensin. Memanggil seseorang dengan nama hewan 

di beberapa daerah terbilang sudah biasa, karena hal tersebut merupakan sebutan yang 

digunakan untuk memanggil seseorang yang sudah akrab.  

                                                
1 Bodat merupakan kata yang berasal dari Medan, tepatnya Batak. Kata bodat dalam bahasa batak adalah 

monyet. Kata bodat adalah salah satu kata hinaan atau kata yang bersifat negatif jika digunakan dalam 

sebuah percakapan. Kata bodat dapat bersifat tidak negatif jika menyebutkan nama hewan yang 

sesungguhnya, yaitu seekor monyet. Bagi sebagian orang batak, kata bodat menjadi kata sapaan untuk 

orang yang sudah akrab. Selanjutnya lihat pada https://mengapa.net/apa-itu-bodat-artinya/ diakses pada 

11 Mei 2020. 

https://mengapa.net/apa-itu-bodat-artinya/
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Gambar 2. Stereotip Orang Batak 

Sumber: https://mojok.co/terminal/orang-batak-stereotip-vs-kenyataan-yang-sebenarnya/ 

(diakses pada 11 Mei 2020) 

 

Kartika Sari Situmeang adalah perempuan berdarah Batak-Jawa. Kartika 

seringkali mendapatkan perilaku stereotip karena dia memiliki darah Batak. Kartika 

seringkali disangka sedang marah dan tergolong orang yang gampang emosi. Menurut 

Kartika orang Batak mempunyai sifat yang blak-blakan atau berterus terang. Jika suka 

maka akan mengatakan suka, jika tidak suka akan bilang tidak suka. Orang Batak 

memiliki ciri khas salah satunya garis wajah yang cenderung bersiku, hal tersebut yang 

membuat orang lain berpikiran bahwa orang tersebut sedang dalam kondisi yang 

emosional atau marah. 

 Tokoh Donald merupakan sosok yang berdarah Batak. Donald memiliki sifat 

yang tegas dan disiplin. Donald memiliki ciri khas saat berbicara yaitu dia selalu berkata 

jujur dan tegas, ketika marah dia akan berkata kasar, seperti menggunakan kata bodat. 

Donald juga merupakan orang yang bekerja keras sehingga dia memiliki harga diri yang 

tinggi. Semua perilaku yang dilakukan oleh Donald semata-mata bukan karena dia tidak 

suka, hanya saja dia ingin orang lain bekerja dengan serius dan berhasil untuk 

menggapai impiannya. 

  Orang Batak memiliki ciri khas yaitu berbicara dalam nada yang keras sehingga 

terkesan seperti orang yang sedang marah. Menurut orang Batak, hal tersebut 

dikarenakan, dahulu nenek moyang mereka banyak yang bekerja di daerah pegunungan 

dan perhutanan sehingga mengharuskan mereka untuk berkomunikasi dengan cara 

menjerit agar didengar oleh orang lain. Kebiasaan tersebut kemudian mengalir di darah 

keturunan mereka yaitu memiliki suara keras meskipun tidak sedang marah.   

 

3. Kata Serapan 
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  Kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah 

bahasa penerima. Pada novel 3 Srikandi karya Nadia Silvarani terdapat penggunaan 

bahasa asing dan bahasa daerah, sebagai berikut.  

a) Bahasa Asing 

1) Recurve  

“Persaingan ketat antara Nurfitriyana Saiman, pemanah putri Indonesia 

dengan  pemanah asal Filipina, Maria Delarosa, kembali terjadi di nomor 

recurve perorangan ajang kejuaraan SEA Games kelima belas ini!” lanjutnya 

tegang (3SR, 2016:15).  

Kata recurve merupakan bahasa Inggris. Kata tersebut merupakan istilah 

yang terdapat pada olahraga panahan. Recurve merupakan salah satu jenis busur 

panahan. Recurve 2  adalah busur panah modern yang digunakan untuk 

Olimpiade. Recurve adalah busur yang biasa dijumpai dalam komunitas atau 

pertandingan memanah.  

Pada novel 3 Srikandi, Yana mengikuti SEA Games dan berhasil masuk 

ke final, Yana bertanding melawan pemanah asal Filipina, Maria Delarosa. Yana 

fokus pada papan sasarannya dan dia berhasil mendapat juara pertama di ajang 

tersebut.   

 

2) Arm Guard  

Kusuma pun segan mengutarakan permintaannya untuk dibelikan arm 

guard dan anak panah, apalagi tadi Bapak sudah menyinggung-nyinggung soal 

tes CPNS.  

Mungkin lebih baik itu dibahas ketika makan malam saja (3SR, 

2016:36). 

Kata arm guard3 merupakan bahasa Inggris. Kata tersebut merupakan 

istilah yang digunakan dalam olahraga panahan. Arm guard berasal dari kata 

arm yang artinya lengan, dan guard yang artinya penjaga. Arm guard merupakan 

alat pelindung lengan dari tamparan tali busur.  Alat tersebut sangat penting bagi 

atlet panahan. Pada masa tersebut arm guard terbilang cukup mahal terutama 

                                                
2 Recurve adalah busur modern yang dilengkapi riser (yang berfungsi sebagai pegangan dan tempat 

ditempelkannya aksesori lain), grip (titik memegang busur), arrow rest (titik meletakkan anak panah), 

sight window (yang membantu pemanah dalam membidik), stabilizer (yang menstabilkan busur dan 

menahan getaran saat release), sight (juga dikenal sebagai visir, berguna untuk membidik secara akurat), 

limb (sebagai penyimpan energi pegas busur), string groove (lekukan tempat tali busur dikaitkan), center 

serving nock point (titik anak panah diletakkan), dan lainnya. Selanjutnya lihat pada 

https://indonesiamemanah.com/5-alat-yang-perlu-anda-ketahui-sebelum-belajar-memanah/ diakses pada 

23 Maret 2020. 

3 Arm guard untuk melindungi bagian dalam lengan agar tidak terkena tamparan tali busur (string). Selain 

itu juga untuk mencengah pakaian tersangkut tali busur. Jari-jari pemanah ketika menarik tali busur 

terlindungi oleh potongan kulit (tab) atau sarang tangan. Selanjutnya lihat pada 

https://www.sekolahpanahan.com/serba-serbi-panahan-archery/ diakses pada 23 Maret 2020. 

https://indonesiamemanah.com/5-alat-yang-perlu-anda-ketahui-sebelum-belajar-memanah/
https://www.sekolahpanahan.com/serba-serbi-panahan-archery/
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bagi Kusuma, terlebih dia berasal dari keluarga yang sederhana dengan gaji yang 

tidak besar.  

 

b) Bahasa Daerah  

1) Bahasa Jawa adalah bahasa yang dituturkan atau diucapkan oleh masyarakat 

bersuku Jawa, terutama di wilayah Jawa bagian tengah dan timur.  

 

Lilis tak merespon pelukan ibunya. 

“Lho? Nopo toh Ndok?” tanya Ibu sambil mengerutkan dahi. “Kesel karo Ibu 

karena Ibu wis tahu? Lilis maune Ibu tahu dari koe?” (3SR, 2016:92) 

 

Data tersebut membuktikan bahwa keluarga Lilis berasal dari Jawa. Ibu 

Lilis dan Lilis seringkali berbincang menggunakan bahasa Jawa. Pada kalimat 

“Nopo toh Ndok?” dalam bahasa Indonesia berarti ‘kenapa nak’. Kata /Nopo/ 

berarti kenapa, sedangkan /Ndok/ berarti anak. 

   Pada kalimat “Kesel karo Ibu karena Ibu wis tahu? Lilis maune Ibu tahu 

dari koe?”memiliki maksud bahwa Lilis merasa kecewa kepada Ibunya. Lilis 

ingin memberikan kejutan kepada Ibunya, bahwa dia lolos seleksi untuk 

Olimpiade Seoul, namun ternyata Ibu Lilis sudah lebih tahu bahwa dia berhasil. 

Kata /kesel/ dalam bahasa Indonesia berarti kesal, merupakan bentuk perasaan 

kecewa. Kata /karo/ dalam bahasa Indonesia berarti sama atau dengan. Kata 

/wis/ dalam bahasa Indonesia artinya sudah atau telah, pada data bermakna telah 

mengetahui sesuatu.  

 

2) Bahasa Sunda adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarkat di seluruh provinsi 

Jawa Barat dan Banten.  

 

Dengan santai, Ujang menjawab, “Sama Bang Pandi teh Ujang akrab! Pak Udi 

mau tanya apa? Makanan paporitna? Penyanyi idolana? Sampe nomer sepatuna 

juga Ujang tahu atuh, Pak!” (3SR, 2016:44) 

 

Bahasa Sunda terkenal karena kekhasannya yang unik. Bahasa sunda 

seringkali menggunakan akhiran -na untuk menyatakan milik atau kepemilikan. 

Hal tersebut dapat dibuktikan melalui data tersebut, yaitu /paporitna/, /idolana/, 

dan /sepatuna/. Kata /paporitna/ berarti favoritnya. Orang-orang yang asli 

keturunan Sunda akan kesulitan melafalkan fonem /f/ dan /v/, hal tersebut karena 

dalam bahasa Sunda kuno tidak terdapat huruf /fa/ dan /va/, yang ada hanya /pa/. 

Hal tersebut yang membuat orang sunda melafalkan huruf /fa/ menjadi /pa/. 

Kata teh memiliki banyak arti. Teh dalam bahasa Indonesia adalah salah 

satu nama minuman, sedangkan teh dalam bahasa Sunda memiliki dua arti. Teh 

yang pertama bermakna 'kakak perempuan', dan teh yang kedua digunakan 

untuk penekanan pada kalimat. Kata atuh dalam bahasa Sunda berarti 'dong' atau 

'lah'. Kata atuh digunakan sebagai kata penegasan dalam kalimat. Pada data 
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tersebut memiliki maksud bahwa Ujang adalah orang yang tahu banyak hal 

mengenai Donald. Dia juga sangat akrab dengan Donald ketika Donald masih 

menjadi seorang atlet.  

 

3) Bahasa Batak adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Sumatera Utara. 

Bahasa batak memiliki kekhasan tersendiri yaitu penggunaan kata yang kasar 

dan cenderung seperti orang yang sedang marah. 

 

“Hei! Janganlah kau marah-marah begitu! Belum sampai lima menit kau tadi 

teriak-teriak karena Ucok tak mengerti caranya ganti oli, sekarang kau marahi 

aku! Aku ini kawan dekat tulang kau! Berarti bisa dibilang, aku ini juga tulang 

kau! Jangan marah-marah padaku!” balas teriakan lain (3SR, 2016:50). 

Kata Ucok berasal dari bahasa Batak yang artinya adalah nama panggilan 

untuk anak laki-laki yang namanya tidak disebutkan. Pada bahasa Minangkabau 

kata Ucok berarti berunding dengan damai atau berdamai. Kata tulang dalam 

bahasa Batak berarti saudara laki-laki ibu. 

Pada novel 3 Srikandi tokoh Donald diceritakan memiliki sebuah 

bengkel kecil dengan dua pegawai. Kedua pegawainya juga berasal dari medan 

seperti Donald, hal tersebut dibuktikan dengan bagaimana mereka memanggil 

satu sama lain. Orang Batak seringkali berbicara dengan nada yang keras seperti 

orang yang sedang marah, tetapi hal tersebut adalah hal yang wajar terjadi. Pada 

kenyataannya mereka justru saling menyayangi dan saling peduli.  

 

4) Bahasa Makassar adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Sulawesi 

Selatan yaitu Suku Makassar. Bahasa Makassar masih berkerabat dengan bahasa 

Bugis dan bahasa Toraja. 

 

“Saya sudah kasitau mako, hari ini kau double shift, gantikanki Nuri yang lagi 

sakit.” Sang supervisor bersedekap. Ia sudah bisa menebak Kusuma ingin cepat-

cepat pulang karena akan berlatih panahan (3SR, 2016:30). 

 

Kata kasiatu dalam bahasa Makassar berarti memberitahu. Kata mako 

dalam bahasa Makassar berarti kamu, mako biasa digunakan untuk memanggil 

teman dekat. Kata ki kepanjangan dari kita atau kita’ atau kita(k) yang berarti 

'kamu'. Kamu dalam bentuk yang lebih sopan. Data tersebut maksudnya yaitu, 

Supervisior Kusuma di hari sebelumnya telah memberitahu Kusuma, bahwa dia 

akan kerja dua kali untuk menggantikan Nuri yang sedang sakit. 
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SIMPULAN 

Kajian stilistika menjadi sarana ekspresi pengarang dengan memanfaatkan 

sejumlah potensi bahasa khususnya bahasa yang ada di Indonesia. Pemanfaatan bahasa 

dapat dilihat melalui diksi yang meliputi kata konotatif, kata vulgar dan kata serapan. 

Kata konotatif berfungsi untuk mengungkapkan kata yang tidak sebenarnya. Kata 

tersebut menunjukkan beberapa peristiwa yang biasa terjadi pada kehidupan sehari-hari. 

 Kata vulgar digunakan sebagai sebuah ungkapan sindiran yang diberikan untuk 

seseorang, baik secara langsung atau secara tersirat. Kata serapan memiliki peran yang 

penting dalam penciptaan karya sastra, adanya kata serapan dapat menambah wawasan 

bahasa yang sebelumnya diketahui maknanya. 
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Abstrak 

Batak pasca-kolonial menimbulkan perubahan signifikan dalam tatanan adat Batak yang 

mengalami hegemoni dan resistensi. Ada dualisme dalam sistem kebudayaan, ekonomi, 

sosial dan politik yang terjadi pada adat Batak. Masyarakat adat Batak hidup dalam dan 

dengan sistem kebudayaan, ekonomi, sosial dan politik  yang berlaku di tanah Batak sesuai 

ajaran nenek moyang mereka, di lain sisi Batak juga harus hidup dalam tatanan kolonial 

yang berlaku bagi semua sistem seperti di atas pula. Dalam kasus ini, sistem saling 

bertumpang tindih dan memiliki beberapa benturan ajaran satu sama lain. Menolak Ayah 

karya Ashadi Siregar hadir memamparkan dengan jelas kehidupan masyarakat Batak baik 

dengan tatanan sistem nenek moyang dan sistem kolonial. Penjajahan dalam tanah Batak di 

awali ketika Batak mengalami kekalahan ketika terjadi perang saudara (pareng paderi). 

Pengaruh masuknya Islam yang berbenturan dengan sistem tatanan Batak dimanfaatkan 

Belanda untuk masuk dan menyebarkan ajaran Kristen dan tantanan sistem yang baru. Hal 

tersebut merubah Batak hampir keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pasca-kolonialis yang terjadi pada budaya Batak dalam novel Menolak 

Ayah karya Ashadi Siregar untuk menghasilkan sebuah penelaahan dan pemahaman dari 

budaya Batak pasca-kolonialisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

dengan teori pasca kolonialisme sebagai gambaran fakta yang terjadi pada Batak dalam 

novel Menolak Ayah.   

 

Kata kunci: batak, kolonialisme, pasca-kolonial  

 

PENDAHULUAN 

Latar belakang Adat Batak digambarkan sangat rinci oleh Ashadi dalam novel 

Menolak Ayah. Menolak Ayah mendeskripsikan sejarah peperangan, era Batak pasca 

perang, hingga unsur kebudayaan direpresentasikan dalam bentuk nyata. Menolak ayah 

juga menceritakan perang Batak yang menjadi awal dimulainya  penjajahan di tanah 

Batak. Perang Batak merupakan perang antara kerajaan Batak dengan Belanda. Perang 

ini berlangsung selama 29 tahun lamanya 1. Belanda melakukan peperangan dengan 

Batak untuk mewujudkan Pac Netherlandica, adalah sebuah politik Belanda yang 

berupaya menyatukan wilayah-wilayah jajahan Belanda di Indonesia melalui perjanjian 

                                                
1 Sumber tentang perang Batak antara Batak dan Belanda dari id.wikipedia.org diakses pada 13 Mei 2020. 

mailto:ardhiansyahroufin@gmail.com
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dan pedeketan militer. Belanda yang di awal kedatangannya bertujuan untuk melakukan 

monopoli perdagangan seiring waktu menjadi negara yang berpaham kolonialisme dan 

imperaialisme untuk melakukan politik ekpansi di Indonesia 2 .  Belanda yang 

memenangi perang tersebut akhirnya berhasil menduduki tanah Batak. Penyebaran 

agama Kristen yang mengalami kebuntuan di tanah Batak membuat Belanda masuk dan 

mengintervensi penyebarannya. Penjajahan kolonial tersebut berdampak pada 

masyarakat yang harus hidup dengan dualisme sistem. Dualisme tersebut menimbulkan 

pengalaman dan respons pasca kolonial yang khas pada masyarakat Batak. Penelitian ini 

mencoba memfokuskan untuk mengetahui  kekhasan itu dalam kasus Adat Batak.  

Untuk membatasi kajian ini, peneliti akan menggunakan teori pasca kolonial. 

Pasca-kolonial menurut Faruk (2007:14) adalah sebuah istilah bagi  sebuah strategi 

teorities dan kritis yang digunakan untuk meneliti kebudayaan (sastra, politik, sejarah, 

dan seterusnya) dari koloni-koloni negara-negara itu dengan belah dunia sisanya. Hal 

tersebut dapat terlihat pada perubahan-perubahan yang dialami adat Batak pasca-

kolonial. Faruk juga menyatakan pasca-kolonial mencakup tiga perhatian. Yang 

pertama adalah kebudayaan masyarakat yang mengalami penjajahan Eropa. Berikutnya 

adalah bentuk respons perlawanan atau wacana tandingan dari masyarakat terjajah 

maupun lainnya yang mengalami penjajahan. Terakhir adalah segala bentuk 

marginalitas3  yang disebabkan oleh segala pihak kapitalis4. 

Sejerah adat Batak dalam Menolak ayah direkam sangat apik oleh Ashadi. 

Ashadi mampu mempresentasikan perubahan yang terjadi pada adat Batak semasa 

pasca-kolonial di Sumatera Utara. Menolak Ayah menampilkan keadaan stratifikasi 

sosial yang berlaku di adat Batak sebagai bentuk suatu tingkat kekuasaan yang 

mengatur kehidupan bermasyarakat Batak. Orang Batak mempunyai kultur yang 

mempunyai kesamaan dengan Proto-Melayu. Dalam religi mereka, orang Batak memuja 

peranan yang penting dalam seluruh aktivitas keturuanan mereka. Sistem keturunan adat 

Batak adalah patrilinier dan struktur sosial diatur oleh perkawinan kemenakan a-

simentris (Vergouwen, 2004:34).  

Batak bisa dikatakan menganut hukum yang keras “siapa yang kuat, dia yang 

bertahan”. Artinya sering terjadi konflik antar sesama marga untuk memperebutkan 

tanah dan mempeluas kekuasaan marga. Hal ini yang menyebabkan terjadinya 

perpecahan antar sesama etnik, dengan masuknya ideologi baru yang dibawa Belanda 

ke adat Batak membuka perpecahan antar sesama ini semakin lebar, inilah yang melatar 

                                                
2 Sumber pac natherlandica tentang penjanjian Belanda dengan kerajaan di Indonesia dari 

sgt010916.blogspot.com diakses pada 13 Mei 2020. 

3 Marginalitas adalah suatu bentuk usaha membatasi, pembatas yang dilakukan kelompok tertentu. 

Sumber id.wiktionary.org diakses pada 14 Mei 2020. 

4 Kapitalis atau kapital adalah sistem ekonomi dengan perdagangan industri dan alat-alat produksi 

dikendalikan oleh pemiik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Sumber 

id.wikipedia.org diakses pada 14 Mei 2020. 
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belakangi perang Paderi selain faktor agama dan lain-lainya. Perang antar suku adat 

yang menewaskan hampir separuh populasi Batak Toba saat itu. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa secara tidak langsung Batak mengalami hegemonik yang menimbulkan 

perubahan-perubahan seperti yang dikemukakan  Gramsci (dalam Barker, 2011:62) 

hegemoni berarti situasi pada saat suatu “blok historis” faksi kelas berkuasa 

menjalankan otoritas sosial dan kepemimpinan atas kelas-kelas subordinat melalui 

kombinasi antara kekuatan dengan persetujuan. Hegemenoni dapat disimpulkan sebagai 

sebuah pengambil alihan kekuasan yang diatur oleh kelas-kelas elit penguasa terhadap 

kelas di bawahnya, sehingga terdapat pengekangan yang secara tidak langsung disetujui. 

 

METODE  

Metode penelitiaan yang digunakan dalam menganalisis novel Menolak Ayah 

adalah deskriptif kualitatif. Metode ini didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-

ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan 

manusia. Ragam metode kualitatif ini menggunakan teori tertentu sebagai dasar 

pengumpulan data dan analisis data. Tujuan penggunaan teori tertentu tersebut untuk 

mengungkapkan realitas sosial atau kritik teori. Analisis data dalam penelitian kualitatif 

berupa aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, 

dilakukan mulai mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan (Afrizal, 

2015:176). Analisis utama dalam penelitian ini mengguakan teori pasca-kolonial. Pasca-

kolonial adalah seperangkat gagasan yang mengarahkan peneliti pada hubungan 

kebudayaan dan imprealisme5.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pasca kolonial menurut Faruk(2007:16) adalah seperangkat pernyataan 

mengenai kondisi dan kecenderungan masyarakat yang terjajah dan pernah terjajah. 

Masyarakat terjajah merupakan masyarakat yang hidup dalam sebuah wilayah geografis 

yang diduduki, dikuasai, dikontrol, dan dikendalikan oleh masyarakat lain yang berasal 

dari wilayah geografis yang lain terutama Eropa. Batak mengalami penjajahan tersebut 

sejak kekalahannya melawan kolonial. Ashadi dalam novel Menolak Ayah 

memperlihatkan sebuah proses yang dialami oleh Batak sehingga mengalami 

hegominisasi kultural. Hegomonisasi 6  kultural menyatakan bahwa globalisasi 

kapitalisme konsumen menghilangkan keragaman kultural. Hal tersebut menekankan 

pertumbuhan kesamaan dan dugaan akan hilangnya otonomi kultural yang dianggap 

sebagai bentuk imprelisme kultural. Hal tersebut dilandasi oleh dominasi suatu 

                                                
5 Imprealisme adalah sebuah kebijakan dimana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau 

pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Sumber id.wikipedia.org 

diakses pada 14 Mei 2020. 

6 Hegemonisasi adalah bentuk kekuasan terheadap suatu kelompok tertentu dengan menggunakan 

intelektual dan moral secara konsensus. Dimana kelompak terhegemoni menyetuju nilai ideologis 

penguasa. Sumber brainly.co.id diakses pada 14 Mei 2020. 
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kebudayaan atas kebudayaan yang lain (Barker, 2011:121). Belanda berperan penting 

dalam perubahan kultur yang dialami Batak. Sistem adat Batak lama mulai terkikis 

semenjak kedudukan kolonial di tanah Batak. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. 

 

 “Akibatnya dengan status hatoban, puluhan  ribu orang batak kehilangan 

marganya. Setelah pemerintah kolonial efektif di Sumatera, perbudakan dihapus 

oleh gebernemen Belanda. Anak cucu hutaban yang bekas tawanan perang ini 

tidak mau mengakui diri sebagai seorang  Batak Toba, kemudian melarutkan diri 

pada warga setempat” (Menolak Ayah: 124) 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pemerintahan Batak seluruhnya diatur oleh 

Belanda. Hal tersebut berdampak pada terjadinya perubahan dalam struktur 

kelembagaan  kerajaan Batak. Banyak kelembagaan tradisional  menjadi difungsional, 

kontrol dan pembatasannya telah menggeser peran pribumi. Keputasan banyak diambil 

alih oleh pihak kolonial. Pergeseran kultural yang terjadi mau tidak mau harus 

diterapkan untuk bertahan dalam keadaan masyarakat yang terjajah. Kebudayaan lokal 

sedikit demi sedikit mulai terkikis. Begitu pula untuk akses publik dan haknya dibatasi 

dan diatur langsung dengan politisasi aturan-aturan yang mengikat. Hal tersebut bisa 

dilihat pada data berikut. 

 

“Orang-orang tua yang sangat mengenal Silangit pada masa kecil sering bercerita, 

bocah itu sangat pintar. Dia tidak pernah bersekolah, sebab sekolah Belanda 

hanya dapat dimasuki anak-anak yang orangtuanya sudah Kristen.” ( Menolak 

Ayah: 36) 

 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan pendidikan 

diwajibkan untuk seorang berganti kepercayaan.  Penyebaran Kristen dalam adat Batak 

dilakukan dengan sistem  politik. Masyarakat dipaksa untuk memilih menjadi Kristen 

yang merupakan suatu bentuk ajaran baru yang memusnahkan ajaran lama Parmalim. 

Seperti yang dikatakan Barker (2011:53) bahwa kebudayaan bersifat politis karena ia 

mengekspresikan relasi sosial kekuasaan kelas dengan cara menaturalisasi tatanan sosial 

sebagai suatu fakta sehingga mengaburkan relasi eksploitasi di dalamnya.  

Secara historis, religi Parmalim pertama kali diprakarsai oleh seorang datu 

bernama Guru Somaliang Pardede. Menurut beberapa penulis Barat, ajaran ini 

dijalankan oleh para pengikut Sisingamangaraja (khususnya oleh dua orang pemimpin 

perangnya, Guru Somaliang dan Raja Mulia Naipospos), dengan tujuan untuk 

melindungi kepercayaan dan kebudayaan tradisional Batak Toba dari pengaruh Kristen, 

Islam, dan kolonialis Belanda (Sidjabat, 1983:326). Tichelman (1937:27-28) 

menyatakan bahwa terjadinya kontak kebudayaan telah mempengaruhi ajaran parmalim 

dan menghasilkan produk religi sinkretis. Setelah agama Kristen dan Islam masuk ke 

tanah Batak, sebagian masyarakat menerima dan berpindah ke salah satu dari kedua 

agama tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut. 
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“Agama Kristen dan Islam yang masuk ke tanah Batak memutus pertalian ini 

tempat keramat dimusnahkan, hutan belantara jadi lenyap, penghuni, para begu, 

akan pindah ke negeri antah berantah. Begu akan lenyap dari kehidupan tetapi 

bagaimana memutus buhulan dengan leluhur selama marga masih melekat pada 

diri, dan hikayat leluhur harus diwariskan dari generasi ke generasi.” (Menolak 

Ayah: 125) 

 

Kehidupan yang dialami masyarakat Batak Pasca Kolonial menghapus 

kebudayaan Batak perlahan-lahan. Semakin gencarnya  Kristen dan sistem baru 

diterapkan mengakibatkan terjadi dualisme. Dualisme sistem yang dijalani adat 

masyarakat Batak menimbulkan tumpang tindih dalam prakteknya dalam kehidupan. 

Sebagian masyarakat masih mempercayai kepercayaan leluhur, sebagian lagi ada yang 

pindah atau terpaksa pindah untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dalam 

pemeritahan kolonial. Batak mengenal Kristen dan Injil 29 tahun setelah kematian dua 

misionaris di Lobupinang, Ludwig Nommensen penginjil dari Rheinische 

Misssionsgesellschaft (RMG) Jerman, berhasil menginjakkan kakinya di Siatasbaritam 

bukit di atas lembah Silindung, 11 November 1863. Nommensen mengenalkan Injil, 

pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pertukangan kepada peduduk setempat. Dalam 

perjalanannya, Nommensen terganjal untuk menyebarkan Kristen di Tanah Batak 

karena melihat Sisingamangaraja XII sebagai kendala karena menentangnya. Selain itu 

kokohnya kepercayaan penduduk pada agama suku Batak 7 . Untuk mempercepat 

Kristenisasi dan membendung pengaruh Aceh yang sangat dekat hubungannya dengan 

Pemimpin Batak saat itu, Nommansen meminta bantuan Kolonial Belanda untuk segera 

menganeksasi8 tanah Batak. Nommensen adalah pelopor kebangkitan suku Batak Toba 

dari keterasingan, kebodohan, dan keterbelakangan. Dari suku liar yang gemar 

berperang dan kanibal berubah menjadi kelompok suku yang melahirkan banyak orang 

orang sukses. Nommansen (1834-1918) merupakan tokoh sentral penyabaran Injil di 

tanah Batak, dialah yang kemudian dijuluki sebagai Rasul Batak yang menjadikan suku 

Batak Toba menjadi suku bangsa yang maju9. Saat ini pada umumnya Batak menganut 

agama Kristen Protestan, keyakinan yang di bawah Nommensen merubah ulang tatanan 

kehidupan masyarakat Batak. Penyebaran agama Kristen yang di ajarkan dan untuk 

meninggalkan agama serta kebudayaan yang bertentangan dengan Injil memberi jalan 

baru bagi tanah Batak untuk berubah menjadi lebih sejahtera dan maju. Masyarakat 

yang masih mempercayai ajaran lama harus hidup dalam keterasingan dan menjalankan 

kepercayaannya secara sembunyi-sembunyi seperti data berikut. 

                                                
7 Sumber https://lokadata.id/artikel/dari-suku-kanibal-hingga-patung-jesus diakses pada 5 Mei 2020. 

Tentang perjalanan Nommasen yang menyebarkan agama Kristen di tanah Batak. 

8 Menganeksasi memiliki arti mengambil ahli paksa tanah atau wilayah orang (negara) lain untuk 

disatukan dengan tanah (negara) sendiri, diakses dari artikata.com pada 15 Mei 2020. 

9 Sumber https://okahutabarat.wordpress.com/2009/02/27/sejarah-agama-di-tanah-batak diakses pada 15 

Mei 2020. Nommasen yang merubah peradaban dan keyakinan pada tanah Batak. 

file:///D:/Awembawek/Sumber%20https:/lokadata.id/artikel/dari-suku-kanibal-hingga-patung-jesus
file:///D:/Awembawek/Sumber%20https:/okahutabarat.wordpress.com/2009/02/27/sejarah-agama-di-tanah-batak
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“Sisa pengikut Singamangaraja, yaitu yang menganut adat dan agama Batak, 

menjalankan kepercayaannya sembunyi-sembunyi. Tetapi hanya merekalah yang 

dapat memelihara tondi, dan menjaga hubungan dengan leluhur dan begu 

penghuni tempat keramat dan hutan rimba.” (Menolak Ayah: 124) 

 

Ajaran orang Batak pada mengenai kejadian manusia dan semua yang ada di bumi 

dan di jagad raya berdasarkan atas keyakinan ajaran Kitab Suci sebagai landasan 

keyakinan agama Kristen. Jauh sebelum agama Kristen dan Islam masuk ke tanah 

Batak, orang sudah percaya kepada Tuhan segala sesuatu di Bumi (Tambunan, 

1982:38). Islam masuk ke Sumatera Utara dan Timur awalnya dibawa oleh pedagang-

pedagang dari Gujarat dan Cina.Masuknya Islam ke tanah Batak berasal dari perang 

Paderi di Sumatera Barat yang bermula dari pertentangan antara kaum adat dengan 

kaum ulama yang bereskalasi kepada konflik bersenjata. Karena tidak kuat melawan, 

kaum adat meminta bantuan kepada kolonial Belanda yang disambut dengan gembira. 

Maka pecahlah perang Paderi yang berlangsung dari tahun 1816 sampai 1833. Kaum 

ulama menyerang Mandailing yang terletak di selatan tanah Batak tahun 1816-1820 dan 

mengislamkan tanah Batak Selatan. Agama Islam yang masuk ke Mandailing 

dinamakan Silom Bonjol (Islam Bojol) 10. Hingga kini Mandailing menganut agama 

Islam (mayoritas) berbeda dari wilayah tanah Batak lainnya yang menganut Kristen. 

 

SIMPULAN 

Dalam batas tertentu penjajahan Belanda di Batak memperlihatkan kekuatan 

pengaruh  yang besar. Penjajahan tidak hanya merupakan dominasi politik  dari Belanda  

terhadap Batak melainkan juga suatu hegemoni yang bersifat kultural. Pengaruh 

tersebut tidak terjadi dengan sendirinya melainkan didukung dengan kekuatan militer 

dan ekonomi penjajah Belanda. Masyarakat Batak harus hidup dengan dualisme sistem, 

yang diajarkan leluhur dan sebuah sistem jajahan Belanda yang mereka harus ikuti. 

Menolak Ayah karya Ashadi memperlihatkan kecenderungan resistensi yang kuat. 

Hanya saja resistensi tersebut masih dibayangi oleh kepatuhan pada kekuasaan  politik 

maupun kultural. 
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Abstrak 

Penelitain ini menggunakan novel Student Hidjo karya Mas Marco sebagai objek 

materialnya. Novel tersebut akan dikaji menggunaakan teori poskolonial. Poskolonial 

merupakan seperangkat teori yang digunakan untuk menelusuri efek kolonialitas dalam 

berbagai dokumen maupun perilaku, termasuk karya sastra. Untuk mengungkapkan efek 

kolonialitas seperti apa yang terdapat dalam novel Student Hidjo karya Mas Marco, maka 

penelitian kali ini akan menggunakan metode kualitatif. Jenis analisisnya menggunakan 

analisis deskriptif. Hal tersebut digunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang telah 

didapatkan. Penelitian ini mengungkapkan struktur ruang yang terdapat dalam novel 

Student Hidjo karya Mas Marco. Apabila dihubungkan dengan teori poskolonial, maka 

struktur ruang yang ada akan membentuk relasi antara penjajah dan yang  terjajah. Novel 

tersebut menunjukkan relasi antara penjajah dan terjajah yang dibagi dalam dua bidang, 

yaitu pendidikan dan ekonomi. Bidang pendidikan terdapat relasi antara Lerrar dengan 

Hidjo dan relasi antara Belanda dan Jawa. struktur dalam bidang ekonomi terdapat relasi 

antara Betje dengan Hidjo dan Regent dengan Controleur. Kedua bidang tersebut 

memberikan relasi yang tetap dalam kolonialitas, yaitu penjajah dan terjajah. Penjajah yang 

hadir sebagai Belanda digambarkan superior, diri, rasional, modern, dan fakta, sedangkan 

pihak terjajah digambarkan inferior, lain, irasional, dan mitos. 

 

Kata kunci: penjajah, poskolonial, struktur, terjajah 

 

PENDAHULUAN 

Novel merupakan sebuah produk budaya yang hadir sebagai respon realitas yang 

terjadi. Menyebut novel sebagai sebuah produk yang mampu merekam jejak historis 

sebuah peradaban mampu memberikan kesan, bahwa novel diciptakan dengan tujuan 

tertentu oleh pengarangnya. Kisah-kisah yang dimuat, biasanya berisi sosok hero yang 

sedang bergerak untuk menemukan penyelesaian dari masalah hidup yang sedang 

dialami. Sisi historis novel tersebut membuat novel banyak merekam kisah-kisah yang 

berbau kolonialisme. Biasanya novel yang merekam kondisi kolonial tersebut, hadir 

sebagai ciptaan kaum terjajah maupun dari pihak penjajah.  

 Novel-novel yang dihadirkan oleh kaum terjajah tidak terlepas dari hadirnya 

pendidikan Barat dari penjajah yang diberikan kepada rakyat jajahan sebagai bentuk 

upaya pengadaban. Dalam kontek penjajahan di Indonesia, kondisi tersebut dinamaka 

mailto:N8896521@gmail.com
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sebagai politik etis. Dalam politik etis yang diberikan Belanda, terdapat tiga fokus 

utama, yaitu bidang pendidikan, transmigrasi, dan irigasi. Bidang yang mempunyai 

pengaruh terhadap peradaban bangsa Indonesia, yaitu pendidikan. Modal pendidikan 

Barat yang diberikan oleh Belanda, mampu membentuk pola pikir yang berubah 

terhadap sebuah perjuangan melawan penjajahan. Kaum terjajah tidak lagi 

menggunakan pola perlawanan fisik untuk melawan penjajah, tetapi beralih 

menggunakan pola perlawanan kultural. Pola tersebut disebarkan melalui bahan bacaan, 

salah satunya novel. Hal tersebut membuat pemerintah Belanda menerbitkan kebijakan 

dalam sebuah keputusan no. 12 tanggal 14 September 1908 yang berisi pembentukan 

komisi yang bernama Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur (Komisi 

untuk Bacaan Rakyat di Sekolah-Sekolah Bumiputra) (Sarwandi, 2004:25). Pada 1917 

pemerintah kolonial Belanda mengganti komisi bacaan rakyat menjadi Kantor Bacaan 

Rakyat atau Balai Pustaka (Haryanti, 2011:26). Balai Pustaka sebenarnya merupakan 

sebuah lembaga penerbitan yang berorientasi pencerahan bukan komersil (Faruk, 

2002:87). Selain sebagai penerbit, Bala Pustaka juga merupakan lembaga penyeleksi 

buku bacaan yang diberikan disekolah-sekolah, yang bertujuan untuk menghalangi 

penyebaran buku bacaan yang bersifat mengkritik pemerintah kolonial Belanda, seperti 

novel-novel yang berisi perlawanan. Pihak Balai Pustaka akan memberika cap bacaan 

liar terhadap novel dan buku bacaan lain yang tidak lolos seleksi Balai Pustaka. 

Bacaan liar seperti novel, banyak ditulis oleh Mas Marco Kartodikromo yang 

merupakan mantan pimpinan PKI di Solo tahun 1925. Mas Marco merupakan seorang 

jurnalis kelahiran Cepu, Jawa Tengah pada tahun 1890 (Taum, 2014:135). Mas Marco 

dikenal sebagai orang gila oleh Belanda, karena keberaniannya mengkritik sistem 

feodalisme Belanda saat itu. Hal tersebut membuat Mas Marco beberapa kali harus 

dipenjara oleh pemerintah kolonial karena dicap sebagai orang kiri (Anoegrajekti, 

2011:600). Produktivitas Mar Marco tidak berhenti di ranah jurnalistik saja, namun juga 

sastra. Beberapa karya sastranya yang dianggap “liar”, yaitu Sair Sama Rasa Sama Rata 

(1917), Sair Rempah-Rempah (1918), Rasa Mardika (1918), Student Hidjo (1918), 

Babad Tanah Jawi (1924-1925),  dan banyak lagi.  

 Student Hidjo sebagai salah satu novel yang dianggap “liar” oleh Balai Pustaka, 

merupakan sebuah novel yang berisi kisah hidup seorang pelajar muda bernama Hidjo. 

Dalam novel, Hidjo dikisahkan sebagai pribadi yang berbudi dan bersekolah di Belanda 

untuk mendapat gelar insinyur. Ketika di Belanda Hidjo bertemu dengan Betje, sebagai 

anak dari orang yang rumahnya dijadikan sebagai tempat tinggal oleh Hidjo. Betje 

merupakan agen yang mengajarkan Hidjo gaya hidup Barat, sehingga membuat Hidjo 

tidak bisa tennag ketika di Belanda. Pada akhirnya Hidjo memilih untuk pulang ke 

negerinya dan menikah dengan gadis bangsawan bernama Woengoe. Novel Student 

Hidjo sarat dengan muatan relasi antara penjajah dengan kaum terjajah. Hal tersebut 

membuat novel Student Hidjo menarik untuk dikaji menggunakan pendekatan 

poskolonial untuk mengetahui oposisi biner antara penjajah dengan yang terjajah, 

sebagai upaya membongkar penempatan posisi tokoh-tokohnya. Hal tersebut akan 

membentuk citra kaum terjajah yang selalu disubordinasikan. 
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METODE  

Untuk membaca novel Student Hidjo karya Mas Marco dalam teori poskolonial, 

diperlukan sebuah metode penelitian yang mendukung. Metode penelitian yang 

digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Jenis analisisnya menggunakan metode 

penelitian deskriptif analisis. Meode deskriptif memberikan data-data yang berupa fakta 

yang berupa deskripsi. Fakta atau data tersebut merupakan sumber informasi yang 

menjadi basis analisis (Travels dalam Hikmat, 2011:100). 

Langkah-langkah dalam menganilisis data menggunakan metode deskritif 

analisis dalam novel Student Hidjo karya Mas Marco, yaitu: 

1. menentukan dan membaca novel Student Hidjo karya Mas Marco sebagai 

sumber data kualitatif; 

2. mencari dan menggunakan data kualitatif dalam novel Student Hidjo karya Mas 

Marco dalam sebuah struktur kolonial lalu mendeskripsikannya dalam bentuk 

oposisi biner; 

3. menganalisis struktur antara penjajah >< terjajah untuk mengetahui wacana 

kolonial yang hadir; dan 

4. mengambil simpulan dari analisis yang telah dilakukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Struktur di Bidang  Pendidikan 

Isu pendidikan selalu menarik dalam kajian poskolonial. Pendidikan yang 

diberikan penjajah terhadap rakyat jajahan merupakan sebuah gerakan pemberdayaan 

yang sifatnya emansipasi sehingga mampu menghegemoni rakyat jajahan. Dalam novel 

Student Hidjo karya Mas Marco pendidikan menjadi sebuah gagasan utama dari 

penceritaannya. Bidang pendidikan dalam novel menampilkan keterjalinan struktur 

yang koheren dan tetap. Penjajah selalu menimbulkan perasaan inferior terhadap kaum 

yang dijajah. Kaum yang di jajah akan takluk dari penjajah karena merasa inferior. 

Berlandaskan konsep tersebut terdapat dua relasi atau oposisi biner dalam novel Student 

Hidjo karya Mas Marco. Kedua relasi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Artinya, 

dua relasi yang ditemukan memiliki keterjalinan yang membentuk cerita terutama dalam 

sebuah tematik bidang pendidikan. Kedua relasi tersebut ialah leerar x Hidjo dan 

Belanda x Jawa.  

 

a. Relasi Leerar x Hidjo 

Dalam novel Student Hidjo karya Mas Marco terdapat relasi antara Leerar x 

Hidjo. Relasi tersebut dalam konteks pendidikan dapat dipahami sebagai hubungan 

antara guru dengan murid. Guru menjadi sumber pengetahuan dan murid haruslah 

memercayai gurunya. Relasi tersebut terlihat jelas seperti keadaan berikut. 

 Leerar HBS yang akan mengantar Hidjo ke Negeri Belanda sudah 

berembuk dengan ayahnya Hidjo. Dan keberangkatannya juga sudah sudah 

ditentukan akan naik kapal Gunung. Kapal itu kurang satu bulan lagi akan 

bertolak dari pelabuhan Tanjung Priok (Student Hidjo:20). 
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Kepercayaan murid kepada guru tidak hanya sebatas pengajaran di dalam kelas 

saja, melainkan mencakup ranah yang lebih kompleks. Dalam novel Student Hidjo 

karya Mas Marco keadaan tersebut ada tetapi masih tetap dalam batas yang nyata, yaitu 

pendidikan. Kompleksitas yang terjadi dalam hubungan antara leerar dan Hidjo seperti 

data yang telah dicantumkan, menunjukkan hal tersebut.  

Terdapat kepercayaan yang diberikan oleh orang tua Hidjo kepada gurunya. 

Kepercayaan tersebut tumbuh dari perasaan membutuhkan murid kepada seorang guru. 

Hidjo belajar di HBS yang notabennya merupakan sekolah Belanda dan mendapatkan 

pengajaran oleh Belanda melalui leerar atau guru dalam bahasa Indonesia. Terdapat 

semacam narasi, bahwa guru mempunyai kemampuan untuk menolong dan 

membimbing muridnya supaya dia menjadi lebih baik lagi. Pengalaman guru dinilai 

cukup untuk membantu dan membimbing Hidjo yang akan bersekolah di Belanda. 

Maka, bagaimanapun guru harus dijadikan panutan. Maka dari itu, leerar-nya yang 

dipercaya untuk mengantar Hidjo melanjutkan sekolah di Belanda.  

Selain membimbing guru juga dilibatkan dalam situasi yang menempatkannya 

sebagai penolong. Situasi tersebut terjadi ketika murid berada di ruang yang tidak dia 

inginkan, seperti keadaan berikut. 

“Apakah Tuan ke Negeri Belanda hendak sekolah?” tanya gadis itu pula. 

“Ya!” jawab yang ditanya. 

“Di mana?” 

“Di Delf!” sahut Hidjo. 

Kalau begitu, besok Tuan jadi Insinyur?” 

“Barangkali!” 

Sampai di situ mereka saling beromong-omong, leerar HBS yang 

mengantar Hidjo datang dan turut mengobrol. 

Kedatangannya itu tidak membikin senang gadis itu. Tetapi Hidjo malah 

senang, sebab ia bisa mengobrol hal-hal yang berguna dengan leerar-nya” 

(Student Hidjo:24). 

 

Kehadiran leerar dalam situasi tersebut memberikan kenyamanan terhadap 

Hidjo sebagai muridnya. Kehadiran guru mampu merubah situasi dari tidak nyaman 

menjadi kenyamanan, sehingga leerar ditempatkan sebagai penolong. Oleh sebab 

tersebut guru dijadikan panutan oleh muridnya. Sebagai manusia yang terdidik leerar 

menciptakan rasa ketergantungan terhadap Hidjo selama perjalanan ke Belanda. 

Ketergantungan tersebut dipahami sebagai sebuah relasi yang koheren antara guru 

dengan muridnya. 

Kewajiban seorang murid seperti Hidjo untuk mendengarkan apa yang leerar-

nya katakan menguatkan relasi yang tetap antara leerar dengan Hidjo. Keadaan tersebut 

tetap dilakukan meskipun si murid sedang mengalami kekacauan pikiran yang 

disebabkan oleh beberapa hal, seperti dalam situasi berikut. 
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“Meskipun leerar itu mengobrol aneka hal yang bisa membikin senang 

siapa saja yang mendengarkannya, tetapi Hidjo tak bisa memikirkan cerita 

itu. Karena hatinya selalu memikirkan Raden Ajeng. Lima hari lamanya 

sejak ia berangkat dari Tanjung Priok, Hidjo tak bisa melupakan wajah 

Raden Ajeng” (Studen Hidjo:24-25). 

Situasi yang terjadi dalam data yang telah ditampilkan, mampu menjaga relasi 

antara leerar dengan Hidjo berajalan semesetinnya. Situasi sebelumnya yang 

menempatkan Hidjo berada dalam ruang yang tidak diinginkannya ketika berbicara 

dengan gadis, diselesaikan dengan kehadiran leerar sebagai penolong. Situasi tersebut 

pada akhirnya dipahami bukan lagi sebagai pertolongan, tetapi sebagai situasi yang 

tambah jauh dari kenyamanan. Keberadaan jarak antara Hidjo dengan dunia nyamannya 

yang diwaliki oleh  Raden Ajeng membuat situasi dalam pikirannya kacau. Kekacauan 

di pikiran Hidjo tetap tidak dapat membuat Hidjo mampu melakukan sesuatu untuk 

menolak ketika diajak berbicara oleh leerar-nya.  

Ketidakberdayaan Hidjo tersebut menunjukkan adanya penaklukkan atas dirinya 

oleh leerar-nya. Ketidakmampuan Hidjo tersebut dapat dipahami sebagai efek situasi 

yang hegemonik ketika pihak yang ingin menolak tidak dapat melakukan penolakan 

karena kemudahan-kemudahan yang diberikan sebelumnya oleh pihak lain (leerar). 

Situasi penaklukan secara halus tersebut semakin kuat ketika Hidjo telah sampai di 

Belanda seperti data berikut. 

 

“Sudah tiga hari Hidjo dan leerar-nya berada di Amsterdam dan melihat-

lihat keadaan kota keadaan kota itu. Lalu ia dibawa ke Den Haag akan 

dititipkan ke saudaranya leerar-nya yang menjadi Direktur salah satu 

maatschappij yang ada di Den Haag” (Student Hidjo:47). 

 

Situasi tersebut menunjukkan leenhar membantu Hidjo ketika di Belanda. 

Situasi-situasi semacam seperti yang dialami Hidjo akan membuat murid menjunjung 

tinggi leerar-nya sebagai panutan. Seperti yang disebutkan dalam analisis sebelumnya, 

bahwa terdapat kecenderungan penaklukan secara halus atau hegemoni untuk 

membentuk Hidjo yang penurut. Hidjo menuruti leerar-nya karena diposisikan sebagai 

pahlawan.  

Terdapat unsur subjek x objek antara leerar dengan Hidjo. Leerar sebagai objek 

dalam novel Student Hidjo karya Mas Marco aktif melakukan tindakan untuk 

membentuk Hidjo sebagai objek yang dikuasai. Kesan superior dan inferior menjadi 

pola relasi yang seimbang untuk menggambarkan situasi yang terjadi. Sang superior 

mampu memberikan kemudahan-kemudahan yang dibutuhkan oleh si inferior, sehingga 

menumbuhkan perasaan membutuhkan. Hidjo, membutuhkan leeraar-nya supaya dapat 

melanjutkan pedidikan di negeri Belanda. Dalam relasi kedua, hubungan antara leerar 

dengan Hidjo akan mengalami perubahan bentuk. 

b. Relasi Belanda x Jawa 
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Pendidikan  merupakan sebuah jalur yang efektif untuk membentuk masyarakat 

sesuai dengan kebutuhan penguasa. Dalam konteks kolonial kehadiran pendidikan 

mampu meberikan sumbangsih yang signifikan untuk memperkuat kedudukan penjajah 

di tanah jajahannya. Dalam novel Student Hidjo karya Mas Marco struktur narasi dalam 

bidang pendidikan telah memunculkan relasi antara leerar x Hidjo. Sebagai sebuah 

struktur dalam karya sastra, relasi tersebut memiliki turunan yang sifatnya lebih general. 

Relasi selanjutnya yang merupakan bagian dari keterjalinan struktur tersebut ialah relasi 

antara Belanda x Jawa. 

Leerar merupakan wakil dari Belanda yang berinteraksi langsung dengan Hidjo 

sebagai wakil Jawa dalam struktur kolonial novel Student Hidjo karya Mas Marco. Hal 

tersebut terjadi karena leerar merupakan pengajar di HBS, yaitu sekolah Belanda tempat 

Hidjo menempuh pendidikan. Kesatuan misi dari setiap wakil, akan membentuk situasi-

situasi yang semakin hegemonik. Selanjutnya, ketika masuk dalam relasi Belanda x 

Jawa sebagai relasi umum dari relasi yang khusus, Belanda menjelma dalam sebuah 

gelar yang ingin diraih oleh si Jawa yang bodoh, yaitu ingenieur. 

Gelar tersebut tidak hanya sebagai istilah untuk melabeli seseorang yang lulus 

dari perguruan tinggi teknik, tetapi menjadi wakil keberadaan narasi Belanda yang 

dibutuhkan oleh Jawa. Istilah “ingenieur” berisi seperangkat pengetahuan yang dibawa 

oleh Eropa sebagai sebuah kebanggaan, kemajuan, dan modernitas seperti keadaan 

berikut. 

“Benar Hidjo sudah tamat sekolahnya di HBS, tetapi karena rupanya dia 

sangat maju dalam belajarnya dan pikirannya tajam, maka sebaiknya dia 

disuruh meneruskan belajarnya agar menjadi ingenieur di Negeri Belanda” 

(Student Hidjo: 1-2). 

Jawa membutuhkan Belanda supaya lebih maju. Dalam skala kecil Belanda 

menjelma menjadi HBS, maka pada skala yang lebih luas Belanda menjelma menjadi 

ingenieur. Ingenieur berarti kemajuan dalam pandangan Jawa. Kemajuan tersebut tidak 

dapat diperoleh di negerinya senidir, maka Barat atau Belanda menjadi acuannya. 

Dalam gambaran lain, Jawa melihat Belanda sebagai sebuah guru yang dijadikan 

panutan. 

Sebagai sebuah kemajuan, maka segala sesuatu yang tidak dapat menyentuh 

kemajuan tersebut akan terdegradasi dari lingkungannya. Si Jawa akan mengalami 

kekacauan yang berasal narasi, bahwa Belanda lebih tinggi dari Jawa, seperti situasi 

berikut. 

 “Kadang-kadang saudara kita sendiri, yang juga turut menjadi pegawai 

Gouvernement, dia tidak mau kumpul dengan kita. Sebab dia pikir 

derajatnya lebih tinggi daripada kita yang hanya menjadi saudagar atau 

petani. Maksud saya mengirimkan Hidjo ke Negeri Belanda itu, tidak lain 

supaya orang-orang yang merendahkan kita bisa mengerti, bahwa manusia 

itu sama saja” (Student Hidjo:4). 

Situasi yang terjadi dalam novel Student Hidjo karya Mas Marco tersebut 

menunjukkan bagaimana orang non Eropa atau yang tidak mempunyai pemikiran Eropa 
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akan dikeluarkan dari pergaulan. Pegawai Gouvernement atau pegawai pemerintah 

selalu mewakili pengetahuan yang dibawa oleh yang berkuasa. Dalam konteks yang 

terjadi dalam novel Student Hidjo karya Mas Marco kekuasaan dipegang oleh Belanda.  

Perlu ditekankan, bahwa dengan adanya narasi untuk menempatkan Jawa di 

bawah, maka Jawa harus bergantung kepada si pembawa narasi untuk naik posisinya. 

Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk berbicara. Akan tetapi semakin Jawa 

menganut Belanda, Jawa akan semakin dianggap bodoh, karena intensitas 

ketergantungannya akan semakin tinggi. Situasi tersebut dalam novel Student Hidjo 

karya Mas Marco dibuktikan dengan dialog antara Hidjo dengan gadis Belanda bernama 

Anna berikut. 

“Apakah Tuan bodoh?” tanya Anna untuk humor. 

“Ya, saya bodoh,” jawab Hidjo sambil seperempat tertawa seperti biasanya. 

“Ya, memang, meski tuan kandidat insinyur, tetapi Tuan orang bodoh,” kata 

Anna untuk mengguncangkan hati Hidjo, “Orang Jawa bodoh, cis!” (Student 

Hidjo:32). 

 

Jawa diasumsikan bodoh oleh ilmu pengetahuan Belanda. Orang Belanda seperti 

Anna akan mempunyai pikiran yang sejalan dengan pengetahuan umum yang dibentuk 

Belanda. Ketika Jawa dianggap bodoh, maka Jawa membutuhkan Belanda dalam 

bentuk sekolah tinggi insinyur supaya tidak lagi dianggap bodoh, meskipun situasinya 

berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Situasi Jawa yang membutuhkan 

Belanda supaya bersatu lagi dengan lingkungannya, merefleksikan superioritas Belanda 

atas Jawa sebagai kaum yang dijajah. 

Hal tersebut tidak terlepas dari pandangan hegemonik, bahwa dominasi tidak 

hanya dicapai melalui paksaan saja, melainkan juga menciptakan “sukarelawan” untuk 

dikuasai (Loomba, 2016:44). Asumsi tersebut tercermin dari setiap data yang telah 

diperoleh. Data pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan betapa situasi kolonial sangat 

hegemonik bagi kaum terjajah. Data pertama menunjukkan kebanggan yang datang dari 

Barat, data kedua menunjukkan kebanggan tersebut harus pula dirasakan kaum terjajah 

sebagai bentuk pemberdayaan, dan data ketiga menunjukkan, bahwa sikap 

memberdayakan lahir kerana pengetahuan Belanda yang menganggap rendah Jawa, 

maka Jawa memerlukan pertolongan Belanda supaya dianggap pintar. Ketergantungan 

Jawa terhadap Belanda mempertegas kondisi “sukarelawan” untuk dikuasai.  

Relasi antara leerar x Hidjo dan Belanda x Jawa menunjukkan relasi kolonial 

yang tetap antara penjajah x terjajah. Leerar hadir sebagai manivestasi pendidikan dari 

Belanda sebagai penajajah dapat dipahami sebagai subjek yang membentuk Hidjo dan 

Jawa sebagai objek. Hidjo yang penurut terhadap leerar-nya karena kemudahan yang 

diberikan dan Jawa yang bergantung kepada Belanda untuk mendapatkan emansipasi. 

Dalam satu garis lurus dapat ditemukan relasi yang koheren dalam struktur kolonial. 

Relasi tersebut, yaitu relasi antara leerar x Hidjo, Belanda x Jawa, Subjek x Objek, 

Superior x Inferior, dan penajajah x terjajah. Struktur tersebut dalam sudut pandang 

kolonial merupakan keadaan yang harus ada sebagai usaha penaklukan. 
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2. Struktur  dalam Bidang Ekonomi 

Ilmu tentang ekonomi telah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu Aristoteles yang 

berpikir tentang konsep pengelolaan rumah tangga melalui tukar menukar. Dalam 

perkmbangannya ilmu ekonomi memiliki cabang-cabang yang menjadi ideologi sebuah 

bangsa untuk mengatur kesejahteraan rakyatnya. Salah satu yang berpengaruh dalam 

peradaban ialah ideologi kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem produksi yang 

tidak hanya berguna untuk menutupi kebutuhan hidup, tetapi juga mencari laba. 

Kapitalisme menekankan kontrol swasta terhadap sistem ekonomi. Akibatnya, swasta 

bebas mencari bahan produksi sebagai usaha mencari laba sebesar-besarnya. Proses 

pencarian bahan produksi tersebut merupakan awal mula dari praktik kolonialisme. 

Sejalan dengan pendapat Loomba, bahwa kolonialisme modern hadir beriringan 

dengan tegaknya kapitalisme di Eropa Barat (Loomba, 2016:4). Perusahaan-perusahaan 

Eropa secara aktif mencari wilayah-wilayah penghasil bahan mentah secara langsung 

demi laba yang besar. Kapitalisme yang berperan aktif dalam praktik kolonialisme 

tersebut merombak sistem perekonomian negara jajahan agar terjadi arus yang 

kompleks dengan persilangan sumberdaya dan manusia antara penjajah dan yang 

dijajah. Peristiwa tersebut memunculkan bias antara si kaya dan si miskin. Kehadiran si 

kaya sebagai pemilik modal menjadi milik penjajah dan si miskin menjadi sumber yang 

dieksploitasi hadir dalam bentuk rakyat jajahan. Keberadaan penjajah dan terjajah 

merupakan bentuk relasi kolonial dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi.  

Bentuk relasi antara penjajah dan terjajah tidak hanya hadir dalam sirkulasi 

ekonomi dalam skala umum seperti pengiriman bahan mentah dari tanah jajahan ke 

negera penjajah, tetapi juga hadir dalam skala spesifik, seperti interaksi-interaksi antar 

tokoh. Interaksi yang terjadi dipengaruhi oleh keadaan kolonialitas, sehingga terdapat 

relasi antara penjajah dan terjajah. 

Dalam bidang ekonomi terdapat dua jenis struktur yang membentuk jalan cerita 

dalam novel Student Hidjo karya Mas Marco dan setiap jenis terdiri dari dua relasi. 

Struktur jenis pertama dibatasi oleh ruang interaksi secara langsung. Artinya, setiap 

pihak yang berelasi saling memiliki hubungan langsung secara tindakan, situasi, 

maupun perasaan. Relasi yang terdapat dalam struktur jenis pertama, yaitu Betje x 

Hidjo dan Controller x Regent. Struktur jenis kedua merupakan struktur yang 

membentuk semesta tokoh-tokoh dalam novel. dalam struktur tersebut setiap pihak 

tidak selalu memiliki kontak langsung, tetapi keberadaannya membentuk jalannya cerita 

secara utuh. Dalam struktur jenis kedua tersebut terdapat relasi antara kaya x miskin.  
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a. Relasi Betje x Hidjo 

Hidjo menjadi wakil dari pribumi yang secara ekonomi bergantung kepada 

Belanda. Ketergantungan tersebut terjadi secara langsung dan jelas. Ketergantungan 

ekonomi tersebut harus membuat Hidjo menekan setiap kehendaknya dan hanya dapat 

menerima segala sesuatu yang menjadikannya sebagai objek. Relasi antara Betje x 

Hidjo berawal dari situasi berikut. 

 

“Sudah tiga hari Hidjo dan leerar-nya berada di Amsrterdam dan melihat-

lihat keadaan kota itu. Lalu ia dibawan ke De Haag akan dititipkan ke 

saudaranya leerar-nya yang menjadi Direktur salah satu maatschappij yang 

ada di Den Haag” (Student Hidjo:47). 

 

Hidjo dititipkan kepada saudara leerar-nya yang merupakan orang Belanda. 

Situasi tersebut harus diterima Hidjo karena dia membutuhkannya. Awal mula dari 

sebuah ketergantungan secara ekonomi kepada orang lain. Sebagai wakil pribumi yang 

pindah ke negara asing, Hidjo harus mengikuti aturan si tuan rumah akibat dari 

ketergantungannya tersebut. situasi tersebut diperkuat dengan kondisi berikut. 

 

“Piet (nama kecil tuan rumah itu), anak yang ikut dengan saya ini adalah 

orang Jawa. dia hendak masuk sekolah di Delf,” begitu leerar-nya mulai 

membuka pembicaraan. “Kalau kamu tidak keberatan, pelajar muda ini 

hendak saya suruh menumpang di rumahmu di sini. Sebab kalua dia tinggal 

di Delf, hati ssaya kurang enak, karena di sana tidak adda orang yang biasa 

saya percaya untuk menjaga anak ini” (Student Hidjo:47). 

 

Kata “menumpang” tidak lagi dianggap sebagai kata yang dapat menimbulkan 

rasa iba. “menumpang” dalam konteks tersebut menempatkan Hidjo pada situasi yang 

mengikat, karena dia tidak akan memberikan imbalan terhadap yang dia tumpangi. 

Berbeda apabila menggunakan kata “menyewa” karena kata tersebut memiliki unsur 

bisnis antara penjual dan pembeli. Artinya, Hidjo harus menuruti aturan yang diberikan 

kepadanya oleh si pemilik rumah. Situasi tersebut merupakan awal dari penaklukan 

terhada Hidjo secara ekonomi. 

 Piet tidak hadir sendiri dalam situasi tersebut. Piet memiliki anak yang beranam 

Betje yang menjadi anak tertua dari dua bersaudara. Jelas Betche akan mendominasi 

situasi-situasi yang berhubungan dengan Hidjo karena mereka sebaya. Betje dalam 

konteks alur cerita akan menjadi penjara bagi Hidjo. Dalam situasi berikut, relasi antara 

Betje x Hidjo begitu jelas. 

 

“Tuan Hidjo!” tanya Betje. “Senang mana Tuan jadi orang Hindia atau 

Belanda?” 

“Ben je gek Bet”, kata mamanya marah mendengar kata-kata anaknya. 

“Nee, Mevrouw! Kalau kulit saya bisa menjadi putih seperti orang-orang 

Belanda, memang saya senang jadi orang Belanda,” kata Hidjo dengan 
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berani kepada nyonya rumah. “Tetapi karena kulit saya ini bruin (merah 

tua), baiklah, saya jadi orang Hindia saja” (Student Hidjo:55). 

 

Penaklukan atas Hidjo sudah menjadi jelas. Dia harus merendah di hadapan tuan 

rumah yang kali ini telah diwakili oleh Betje. Kondisi ekonomi Hidjo yang bergantung 

kepada tuan rumah, membuat Hidjo berusaha bersikap menyenangkan tuan rumah, 

meskipun harus merendah dan menghina bangsanya. Seseorang tidak akan berbuat 

banyak apabila tidak memegang kendali secara ekonomi. Relasi antara Betje x Hidjo 

apabila menggunakan konteks ekonomi akan menjadi relasi anatara kaya x miskin. Si 

kaya akan menjadi subjek bagi si miskin. Si miskin akan menerima apa pun tindakan si 

kaya, seperti terdapat juga pada situasi ketika Betje mengajak Hidjo menonton opera 

berikut. 

 

“Baik, tetapi kita lihat bersama siapa?” tanya Hidjo sambal memandang 

wajah Betje, tajam. 

“Sama saya natuurlijk,” kata Betje membalas tatapan mata Hidjo. 

“Betul, tetapi apakah kita hanya pergi berdua saja, tidak dengan orang lain, 

papamu atau Marie misalnya!” tanya Hidjo setengah tertawa. 

“Nee¸saya lebih suka pergi berdua saja dengan Tuan!” jawab Betje 

mengandung maksud. 

“Tetapi saya lebih suka melihatnya dengan rame-rame, banyak teman dari 

sini!” jawab Hidjo setengah tertawa sambil memegang lututnya dan tak lupa 

memandang wajah nona manis itu. 

“Perkataan itu tidak dijawan oleh Betje, tetapi dia hanya menatap Hidjo 

dengan tajam, seolah-olah Betje memberitahu bahwa ia tak menyetujui usul 

itu. Begitu pula Hidjo pun paham apa yang diinginkan Betje. 

“Sudahlah, bilang sama papamu dulu, dia memberi izin tidak?, kata Hidjo, 

bangkit dari duduknya” (Student Hidjo:91-92). 

 

Situasi Hidjo yang sudah bergantung secara ekonomi kepada tuan rumah 

membuat dirinya berada dalam sebuah ruang sempit untuk bergerak. Ruang yang 

menjadi semestanya secara langsung mulai membatasi geraknya, membatasi pikirannya, 

dan membatasi tindakannya. Pembatasan tersebut membuat Hidjo harus bertindak 

sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh tuan rumah. Situasi tersebut membuat 

kehadiran tuan rumah yang menjadi superior atas Hidjo yang menjadi inferior. 

Kehadiran tuan rumah tidak hanya menonjolkan Betje, melainkan juga papa sebagai 

bagian yang mendukung kehadiran Betje seperti yang telah dijelaskan dalam analisis 

sebelumnya. Sebagai sebuah kesatuan, pihak tersebut tentu ditampilkan sejalan, 

sepemahaman, dan sefrekuensi.  

Penaklukan yang riil telah dialami oleh pihak yang secara ekonomi lemah. 

Dalam konteks subjek x objek, objek harus menerima perlakuan subjek. Tidak ada jalan 

lain, karena tanpa adanya subjek, objek tidak aka ada. Tanpa keluarga Betje, Hidjo tidak 

akan dapat bersekolah di Belanda. Begitulah relasi yang berjalan antara Betje x Hidjo 
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dalam bidang ekonomi yang menyebabkan kompleksitas situasi yang bersifat kasualitas. 

Hidjo bergantung secara ekonomi kepada Betje, maka Hidjo harus menuruti kehendak 

Betje. Relasi antara Betje x Hidjo dalam konteks struktur konseptual novel Student 

Hidjo karya Mas Marco akan menjadi penjajah x terjajah. 

 

b. Relasi Controleur x Regent 

Relasi antara Controleur dengan Regent kondisinya mirip dengan relasi antara 

Betje dengan Hidjo. Secara ekonomi dalam sudut pandang pribumi, Regent atau 

sekarang dikenal sebagai bupati pastilah berkecukupan hidupnya. Tinggal di keraton 

dan punya abdi yang setia. Akan tetapi, sejak kedatangan Inggris untuk menduduki 

kekuasaan Belanda, kekuasaan bupati dipangkas. Bupati diawasi oleh asisten resident, 

dan penghasilannya ditentukan oleh pemerintah Belanda melalui gaji. Ketika Belanda 

merebut kembali Hindia dari Inggris, birokrasi tersebut dilanjutkan. Tidak berubahnya 

sistem birokrasi tersebut membuat Regent bergantung secara ekonomi kepada 

pemerintah Belanda. Oleh sebab tersebut, maka Regent akan sangat menghormati 

pejabat Belanda ketika bertemu secara langsung, seperti peristiwa berikut. 

“Tabik Regent!” kata tamu-tamu itu sesudah turun dari kendaraannya 

sambal naik ke pendopo Kabupaten dan berjabatan tangan dengan Regent. 

R.A. Woengoe dn R.M. Wardojo, ketika mengetahui bahwa tamu-tamu itu 

adalah Assisten Resident dan istrinya Onderwijzeres, Patih dan Controleur, 

mereka tidak ketinggalan, termasuk Biroe, bersama-sama hendak 

menyambut tamu-tamu itu” (Student Hidjo:72). 

 

Regent tidak hadir secara pribadi dalam novel melainkan menjadi kesatuan 

dengan lingkungan yang mendukungnya. Wardojo, Wongoe, dan Biroe merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari seorang Regent Jarak. Tokoh-tokoh tersebut 

mempunyai pola perilaku yang sama. Hal tersebut membuat ketergantungannya secara 

ekonomi sama terhadap Controleur. Sementara kehadiran Controleur juga tidak dapat 

dikatakan berdiri sendiri. Kehadirannya dalam novel menggambarkan jati diri Belanda 

yang dihormati oleh pribumi. Ketika Controleur hadir dalam sebuah lokasi kebesaran 

pribumi, yaitu keraton maka sambutan yang sopan harus didapatkan.  

 Sopan santunnya seorang pemuka pribumi juga tidak terlepas dari bahasa yang 

digunakan seperti peristiwa berikut. 

 

“Sesudah para tamu-tamu itu dijamu makan dan minum sepantasnya, lalu 

Controleur minta izin kepada Regent untuk menandak. Dan Regent, Raden 

Ayu, Assisten Resident dan istrinya sama mengizinkan permintaan itu 

dengan senang hati. 

“Putra kula mundhut gendhing menapa?” tanya Regent kepada Controleur. 

“Gambir Sawit!” jawab yang ditanya” (Student Hidjo:77). 

Bahasa kromo inggil atau bahasa Jawa halus yang digunakan oleh Regent jarak 

kepada Controleur menunjukkan kesopanan tersebut. Bahasa Jawa memiliki tiga tingkat 
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tuturan, yaitu ngoko, madya, dan inggil. Bahasa Jawa kromo inggil merupakan tingkat 

tertinggi dan biasanya digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua dan 

punya keududukan lebih tinggi. Kromo inggil membuat lawan bicara merasa dihormati. 

Ketika terdapat sebuah tuntutan untuk menghormati pihak yang memberinya 

penghidupan, maka itu akan dilakukan meskipun oleh seorang priyayi Jawa sekalipun. 

Jabatan Controleur merupakan penghubung antara pemerintah Belanda dengan 

pemerintahan pribumi yang hanya dijabat oleh kulit putih. Kulit putih identik dengan 

bangsa Barat, Eropa, dan Belanda dalam konteks novel. kehadiran Belanda sebagai 

pemegang perekonomian bagi pribumi mampu membuat pribumi tunduk.  

Hal lain yang mencerminkan tunduknya pribumi terhadap Belanda terdapat 

dalam peristiwa ketika Controleur menandak: 

“Kira-kira seperempat jam lamanya Controleur menandak, lalu berhenti. 

Tetapi priyayi-priyayi lainnya tidak ada yang turut menandak. Sebab mereka 

mengerti bahwa tandak itu tidak untuk tayub” (Atudent Hidjo:77). 

Pelanggaran kesopanan atau adat biasanya akan menimbulkan reaksi penolakan. 

Diamnya para priyayi Jawa ketika adatnya disalah gunakan oleh Belanda menunjukkan 

sempitnya ruang gerak mereka. Priyayi punya suara di kalangan rakyatnya, tetapi di 

depan Belanda suara itu tidak dapat diutarakan. Diam dan menerima merupakan sebuah 

tindakan yang dianggap benar untuk menyikapinya.  

 Perilaku diam merupakan gambaran yang pas bagaimana tindakan pribumi 

jangan sampai membuat Belanda tersinggung. Semua itu tetap tidak terlepas dari sisi 

marginal pribumi di hadapan Belanda. Relasi yang tetap antara si kaya Belanda dan si 

miskin pribumi membentuk jarak yang hadir dalam kompleksitas kehidupan cerita 

dalam novel. relasi antara Kaya = Belanda = penajajah x miskin = pribumi = terjajah 

merupakan efek yang ditimbulkan dari praktik kolonnialisme. 

 

c. Kaya x Miskin 

Kaya dan miskin merupakan relasi yang tetap dari sudut pandang ekonomi. 

Dalam ranah ekonomi ala Marxis, maka yang muncul ialah borjuis x proletar. Relasi 

tersebut merupakan sebuah relasi yang membentuk semest tokoh-tokoh dalam novel 

Studen Hidjo karya Mas Marco. Kaya dan miskin ditampilkan dalam bentuk-bentuk 

pekerjaan yang sifatnya rasial. Artinya pekerjaan tertentu diperuntukkan untuk kulit 

putih (Belanda) dan lainnya untuk kulit hitam (pribumi). Kondisi tersebut sejalan 

dengan fungsi warna yang merupakan penanda paling penting untuk perbedaan kultural 

dan rasial (Loomba, 2016:163). Kolonialisme menerapkan praktik pembedaan pekerjaan 

untuk kelompok-kelompok ras, demi sebuah kesan superioritas. Kondisi tersebut 

tentunya dibatasi dalam latar tempat dimana pribumi tinggal, seperti situasi ketika Hidjo 

akan berngkat ke Belanda berikut. 

 

Leerar HBS yang akan mengantar Hidjo ke Negeri Belanda sudah 

berembuk dengan ayahnya Hidjo. Dan keberangkatannya juga sudah sudah 
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ditentukan akan naik kapal Gunung. Kapal itu kurang satu bulan lagi akan 

bertolak dari pelabuhan Tanjung Priok (Student Hidjo:20). 

Leerar atau guru merupakan profesi yang hanya dimiliki oleh kulit putih pada 

masa penjajahan. Semua tidak terlepas dari modernisme Barat yang menempatkan ilmu 

pengetahuan sebagai bagian dari kemajuan tersebut. Ilmu pengetahuan Barat dianggap 

lebih maju dengan sekolah-sekolah resminya. Sekolah dilengkapi leerar sebagai media 

menyebarkan ilmu pengetahuan tersebut. HBS merupakan sekolah Belanda yang 

didirikan di Hindia. Cerita dalam novel Student Hidjo karya Mas Marco menonjolkan 

leerar sebagai bentuk ilmu pengetahuan dan harus diwakili oleh sosok kuit putih.  

 Profesi yang sifatnya agung dan berwibawa merupakan milik Belanda. 

Ketidakhadiran pribumi dalam profesi-profesi demikian menunjukkan tingkatan kelas 

yang jelas dalam bidang ekonomi. Profesi-profesi tersebut akan digaji oleh pemerintah, 

sehingga terdapat ideologi penguasa yang ikut tumbuh bersamanya.  

 Profesi lainnya yang menitikberatkan pada keadaan rasial dalam sebuah profesi 

terdapat dalam diri Controleur dan Assistant Resident seperti situasi berikut. 

 

“R. A. Woengoe dan R. M. Wardojo, ketika mengetahui bahwa tamu-tamu 

itu adalah Assisten Resident dan istrinya Onderwijzere, Patih, dan 

Controleur, mereka tidak ketinggalan, termasuk Biroe, bersama-sama 

hendak menyambut tamu-tamu itu. Sesudah mereka saling berkenalan 

sambal berjabatan tangan satu dengan yang lainnya, lalu Regent meminta 

supaya mereka mau duduk. Radent Ayu Regent yang diberi tahu R. A. 

Woengoe tentang kedatangan tamu-tamu itu, lekas keluar pendopo untuk 

memberi sambutan selamat datang kepada tamu-tamunya.” (Student 

Hidjo:72). 

Semesta cerita memberikan ruang yang terhormat kepada Assistant Resident dan 

Controleur. Kedudukan tinggi di mata pribumi, memberikan mereka ruang gerak yang 

menyenangkan. Keadaan sekitar menjadi takluk dan berusaha untuk berperilaku 

menyenangkan kepada pemilik profesi yang mempunyai kesan eksklusif. Terdapat satu 

garis lurus yang membentuk persamaan antara leerar, Assistant Resident, dan Controler 

menjadi kutub yang unggul dibanding sekelilingnya. Jabatan-jabatan yang mewakili 

kekuasaan tersebut tentu tidak dijabat oleh sembarang orang. Memalui istilah yang 

menggunakan Bahasa Eropa, dapat diketahui jabatan tersebut disematkan untuk ras 

putih atau bangsa Barat dalam sudut pandang orient.  

Kedudukan ras putih selalu memiliki jabatan yang terhormat di wilayah jajahan. 

Hal tersebut memberikan kesan yang superior atau diri yang hadir untuk membentuk 

pengetahuan terhadap rakyat jajahan. Pandangan rakyat jajahan akan kesan tersebut 

membentuk rakyat jajahan yang inferior dan liyan atau marginal dalam konteks 

ekonomi.  Kehadiran Controleur dan Assistant Resident dalam konteks cerita 

merupakan pola dominasi yang efektif untuk memberikan tekanan terhadap rakyat 

jajahan. Kehadiran mereka dan interaksinya dengan pribumi dipandang sebagai 

kepentingan kelas-kelas sosial yang nyata.  
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Keberadaan kelas tersebut semakin jelas digambarkan dalam novel Student 

Hidjo karya Mas Marco ketika terjadi kontak langsung antara Belanda dan pribumi, 

seperti yang terjadi di atas Kapal yang dinaiki oleh Controleur berikut. 

 

“Meneer Djepris!” kata Controleur kepada Sergeant yang hendak sekolah 

militer itu sewaktu dia sedang memaki-maki kepada orang Jawa yang 

menjadi jongos kapal, lantaran jongos itu kurang cepat melayani dirinya. 

“Rupanya Tuan amat benci kepada orang Jawa. apakah kalua Tuan 

menyuruh apa-apa kepada jongos orang Belanda juga memakai perkataan 

yang begitu keji seperti itu?” 

“Tidak peduli!” kata Sergeant Djepris yang saat itu sudah merasa menjadi 

kapitein. Orang Jawa kalua tidak dikasih perkataan kasar akan kurang ajar!” 

(Student Hidjo:143). 

Controleur dan Sergeant bukan lagi sebuah sisi yang terpisah. Mereka 

merupakan sebuah sisi yang sama dalam konteks ekonomi. Keduanya membentuk garis 

linier yang mewakili kehadiran Belanda. Keduanya merupakan penumpang kapal yang 

harus membayar untuk mendapatkannya. Dalam situasi tersebut kedudukan mereka 

menjadi sama. Artinya keduanya merupakan tokoh yang dalam sisi ekonomi 

berkecukupan, sehingga bisa naik kapal. Asal-usul pengahasilan mereka berasal dari 

pihak yang berkuasa karena pegawai pemerintahan dan tentara di gaji pemerintah. Maka 

tidak menyimpang apabila mereka dikatakan debagai wakil Belanda yang hadir dan 

melakukan kontak langsung dengan seorang pribumi. 

 Pribumi dalam konteks cerita tersebut dipandang sebagai pekerja kasar. 

Keberadaan pribumi di kapal untuk mendapatkan penghasilan supaya dapat bertahan 

hidup. Itulah yang memberikan relasi antara kaya dan miskin. Jongos sebagai pribumi 

Jawa kembali disematkan kata “bodoh” untuk melabelinya. Bodoh dalam sudut pandang 

poskolonial merupakan pengetahuan yang ditempatkan terhadap rakyat jajahan. Artinya, 

pribumi identik dengan sesuatu konotasi yang negatif dan pandangan tersebut sampai ke 

wilayah pekerjaan. Orang bodoh tentu tidak dapat menjadi Controleur atau Sergean, 

sehingga pekerjaan yang pantas berada di wilayah yang dianggap rendahan, seperti 

jongos kapal, penjaga karcis, dan kusir. 

 

“Tetapi tuan juga mengerti bahwa kebanyakan orang Jawa itu tidak boleh 

dipercaya?” tanya Sergeant Djepris kepada Controleur. “Seperti babu, 

jongos, koki dan lain-lain, mereka itu sering suka mencuri barang-barang 

milik majikannya. Jadi, pendeknya orang Jawa kebanyakan itu tidak boleh 

dipercaya!” (Student Hidjo:145). 

Orang Jawa yang menjadi bagian dari sebutan pribumi diasosiasikan sebagai 

kaum yang tidak dapat dipercaya dan rendahan. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang 

didapatkan sifatnya rendahan. 
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“Di depan Sriwedari, orang-orang yang hendak membeli karcis masuk 

sudah beribu-ribu. Meskipun begitu Raden Hidjo bisa mendaatkan karcis 

lebih dahulu. Karena ditolong oppas yang bertugas di keramaian itu” 

(Student Hidjo:12). 

 

Jawa yang bodoh dan tidak dapat dipercaya hadir dalam bentuk oppas atau 

penjaga karcis. Dia bekerja tidak sesuai dengan prosedur memberikan kemudahan-

kemudahan kepada seseorang yang dianggap spesial, sehingga kesan tidak dapat 

dipercaya hadir menyertai pribumi. Sudut pandang tersebut selalu dibawa oleh Barat 

untuk mencapai dominasi terhadap Timur. Timur dipandang bodoh, terbelakang, eksotis, 

dan irasional. 

Posisi oppas merupakan posisi pelayan. Pelayan merupakan bentuk pekerjaan 

yang diperuntukkan kepaada pribumi.  Pekerjaan tersebut dianggap sebagai pekerjaan 

yang remeh dan tidak mempunyai wibawa. Jelas, bahwa penjaga karcis bioskop saat itu 

tidak akan duduk di kursi sofa dan bekerja di gedung yang mewah. Tempatnya bekerja 

hanya akan sebatas lahan terbuka seperti “di depan Sriwedari”. Kontak langsung dengan 

manusia-manusia juga mengkategorikan rendahnya pekerjaan tersebut. ketika seseorang 

berinteraksi langsung dengan orang banyak, tentu hal tersebut merupakan sebuah 

bentuk interaksi ala pasar yang tidak kondusif. Orang dengan jabatan tinggi tidak 

mungkin berinteraksi langsung dengan kondisi tersebut. kewibawaan akan turun apabila 

terlalu banyak berinteraksi secara langsung dengan pihak lain. Profesi yang 

menitikberatkan kewibawaan akan membatasi kontak personal dengan lingkungannya 

sebagai bentuk privasi yang memberikan kesan eksklusif. 

Profesi lain yang sesuai dengan gambaran pekerjaan pribumi terdapat dalam 

kutipan berikut. 

 

“Kusir, jangan terlalu dekat sama kita,” kata Raden Ajeng Woengoe kepada 

kusir yang mengikutinya.” Kamu jalan pelan-pelan saja, nanti kalau kita 

sudah merasa capek, nanti saya panggil.” 

“Baik Tuan!” jawab kusir dan dia memerintah kepada looper (kenek) 

supaya kuda yang menarik kereta itu dijaganya.” (Student Hidjo:38). 

Kusir sebagai bagian dari dunia yang takluk selalu menuruti tuannya. 

Kedudukannya sebagai pelayan, menunjukkan tentang si kaya dan si miskin yang hadir 

sebagai pembentuk alur cerita mewakili wilayah jajahan. Meskipun kontaknya secara 

langsung kepada sesama pribumi, sehingga kesan kaya dan miskin terlihat seperti 

priyayi dengan kawulonya. Kesan tersebut pada kenyataannya dihilangkan oleh 

kehadiran Belanda dalam bentuk profesi-profesi yang ada. Berlandaskan pada hal 

tersebut, kehadiran kusir dapat dipahami sebagai  pekerjaan yang diperuntukkan kepada 

kulit hitam.  

Semesta tokoh yang membentuk relasi kaya x miskin secara garis besar dapat 

dimanivestasikan sebagai Belanda x pribumi. Melalui Leerar, Controleur, Assisten 

Resident, dan Segeant pengetahuan Belanda tetap menempatkan pribumi sebagai bagian 
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dunia yang marginal seperti yang terdapat dalam analisis relasi antara Controleur x 

Regent. 

 Telah didapatkan dua garis linier yang membentuk semesta tokoh-tokoh melalui 

profesinya. Semesta tokoh yang membentuk kesatuan cerita dipisahkan oleh kaya x 

miskin. Masing-masing pihak diwakili oleh Leerar, Controleur, Assisten Resident, dan 

Sergeant sebagai si kaya dengan jongos, oppas, dan kusir sebagai si miskin. Kondisi 

yang didasarkan pada keadaan rasial tersebut menunjukkan bagaimana ras bukan 

sebagai kodrat, tetapi dikontruksi demi kepentingan tertentu. Keadaan rasial tersebut 

menunjukkan adanya relasi antara Barat x Timur yang dalam konteks novel hadir dalam 

relasi Belanda x pribumi dan menjadi penjajah x terjajah dalam struktur kolonial.  

 

SIMPULAN 

Struktur karya sastra berdasarkan teori poskolonial menempatkan relasi antara 

penjajah >< terjajah dalam sebuah oposisi biner. Sebagai oposisi, kedua sisi tersebut 

tentu saling kontradiktif. Kehdiran struktur dalam bidang pendidikan, menempatkan 

leerar dan Belanda sebagai kutub penjajah. Keberadaan kedua unsur tersebut dalam 

kutub penjajah didasarkan pada sebuah ketergantungan dan usaha melabelkan. Leerar 

dikisahkan menjadi panutan dan tempat Hidjo bersandar untuk dapat bersekolah di 

Belanda, sehingga terdapat sebuah citra yang sesuai tentang keadaan penjajah yang 

selalu berhasil menguasi rakyat jajahan rakyat. Dalam relasi antara Belanda >< Jawa 

juga menggambarkan bagaiaman penjajah berbicara mengenai pihak terjajah, seolah-

olah mereka otoritas untuk mengkonstruk citra kaum penjajah yang tidak memiliki 

suara.  Melalui tokoh Anna yang menjustifikasi Hidjo sebagai “Jawa yang bodoh” 

merupakan gambaran yang sesuai dengan cara penjajah menggambarkan rakyat 

jajahannya. Hidjo dan Jawa ditempatkan dalam kutub terjajah karena mendapatkan citra 

yang lemah karena bergantung dan bodoh. 

Dalam bidang ekonomi keberadaan oposisi biner antara penjajah >< terjajah 

hadir dalam relasi antara Betje >< Hidjo, controleur >< regent, dan kaya >< miskin.  

Betje yang memberikan tumpangan hidup terhadap Hidjo membuat Hidjo bergaantung 

secara ekonomi kepada Betje. Controleur yang merupakan pejabat kulit putih Belanda, 

mempunyai tugas untuk mengawasi kinerja regent, sehingga regent berada di bawah 

controleur. Kehadiran controleur juga membuat kekuasaan bangsawan menjadi terbatas, 

akibatnya para bangsawan yang menjajabt sebagai regent harus rela menerima gaji dari 

pemerintah Belanda. Hal tersebut juga mengisyaratkan tentang ketergantungan regent 

secara ekonomi kepada Belanda. Hal lain yang selalu hadir dalam stuktur ekonomi 

masyarakat jajahan, yaitu “si kaya” yang disandang oleh orang-orang kulit putih. 

Keberadaan “si kaya” tersebut dalam novel digambarkan melalui pekerjaan-pekerjaan 

yang dipegang khusus oleh orang kulit putih, seperti Leerar, Controleur, Assisten 

Resident, dan Sergeant. Hal kontras diperlihatkan ketika “si miskin” juga hadir dalam 

bentuk pekerjaan khusus pribumi seperti jongos, oppas, dan kusir. Maka kehadiran 

Betje, controleur, dan kaya hadir sebagai kutub penjajah sedangkan Hidjo, regent, dan 
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miskin hadir sebagai kutub terjajah menggambarkan struktur kolonial dalam bidang 

ekonomi yang membentuk strukturasi novel Student Hidjo karya Mas Marco. 
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Abstrak 

Novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru menjadi objek penelitian ini. 

Intan Andaru merepresentasikan kepada masyarakat mengenai tragedi pembantaian 

dukun di Banyuwangi 1998. Mengangkat cerita tentang keadaan pada tahun 1998 

mengenai pembantaian dukun yang menimbulkan banyak korban dan nasib keluarga 

korban dari tragedi pembantaian tersebut.   Intan Andaru mengemas cerita tersebut ke 

dalam kehidupan Sari yang berusaha mencari dalang dari persitiwa pembunuhan 

Bapaknya. Bapaknya Sari dibunuh karena dituduh sebagai dukun santet yang telah 

menimbulkan banyak korban. Secara eksplisit novel ini lebih membahas kehidupan tokoh 

utama saja, selain itu ada budaya, serta cerita sejarah yang dikemas rapi di dalamnya. 

Novel ini berlatarkan di Banyuwangi tempat kelahiran pengarang. Maka dari itu peneliti 

memilih menganalisi dengan kajian sosiologi sastra yang berfokus pada sosiologi 

pengarang. Pada saat melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif. 

Metode yang digunakan seperti membaca, wawancara, mengidentifikasi serta mengolah 

data, dan menganalisis. Hasil dari penelitian ini menghasilkan pengkajian karya sastra 

yang mencerminkan pandangan pengarang, ideologi pengarang, kritik dari pengarang 

tentang gandrung, dan realitias yang pernah terjadi di Banyuwangi.  

 

Kata kunci: sosiologi pengarang, pembantaian dukun di Banyuwangi 1998, Intan Andaru 

 

 

PENDAHULUAN  

Pengarang merupakan seseorang yang menciptakan sebuah karya sastra. 

Pengarang mempunyai peran yang sangat penting terhadap karya sastra yang 

diciptakan, dia mampu menentukan alur cerita dan nasib para tokoh dalam karya 

sastranya. Karya sastra yang diciptakan oleh pengarang merupakan sebuah ide yang 

muncul dari keseharian yang pernah dijumpai atau pengalaman yang dialami oleh 

pengarang itu sendiri. Hal tersebut bisa didapat dari berbagai sumber bacaan, dan juga 

dari ide imajinasi yang berkembang dalam pikirkan pengarang. Ide-ide tersebut lalu 

diwujudkan menjadi sebuah karya sastra yang dapat dinikmati oleh setiap pembaca. 

Wellek dan Warren (2014:102) berpendapat bahwa pengarang adalah seorang 

warga masyarakat yang tentunya mempunyai pendapat tentang masalah-masalah politik 
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dan sosial yang penting, serta mengikuti isu-isu zamannya. Sehingga peran pengarang 

dalam karya sastra sangat penting. pengarang mempunyai kebebasan untuk 

mencampuradukan antara kenyataan dengan khayalan pada peran tokoh-tokohnya. 

Tokoh dan cerita dalam karya sastra merupakan tiruan dari kehidupan masyarakat yang 

diciptakan sendiri oleh pengarang. Jadi, tidak akan ada karya sastra tanpa ada 

penciptanya (pengarang). 

Karya sastra terlahir karena pengarang mempunyai keinginan untuk menuangkan 

imajinasinya tentang sebuah peristiwa atau pengalaman yang ada di sekelilingnya. 

Karya sastra yang diciptakan pengarang mempunyai ciri khasnya tersendiri. Hal 

tersebut bertujuan agar pembaca bisa mengenalnya, sehingga karya sastra bisa disebut 

sebuah cerminan dari pengarang, baik dari segi pemikiran, imajinasi dan peristiwa di 

sekitarnya yang kemudian menyatu untuk melahirkan suatu karya sastra yang menarik 

bagi pembaca. Salah satu pengarang yang mengekspresikan suatu peristiwa yang ada di 

sekitarnya melalui karya sastra adalah Intan Andaru. 

Intan Andaru sebagai pengarang novel Perempuan Bersampur Merah, banyak 

memasukan peristiwa yang terjadi pada kehidupan narasumber yang merupakan 

tetangganya di Banyuwangi. Intan Andaru berperan penting dalam novel ini, lewat 

novel ini Intan Andaru ingin memberitahukan kepada orang-orang tentang tragedi 

pembantaian dukun di Banyuwangi 1998. Ia menggabungkan imajinasi yang ada di 

pikirannya dengan kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Novel Perempuan Bersampur 

Merah merupakan novel yang mengangkat cerita tentang keadaan pada tahun 1998 

mengenai pembantaian dukun yang menimbulkan banyak korban dan nasib keluarga 

korban dari tragedi pembantaian tersebut.  

Intan Andaru menggambarkan tokoh utama bernama Sari, yang menjadi korban 

dari tragedi pembantai tersebut. Sari harus mengalami kondisi yang begitu berat. 

Tragedi isu dukun santet pada tahun 1998 tidak akan pernah dilupakan oleh Sari. Akibat 

konflik tersebut ayahnya Sari dibunuh dengan cara dibantai sangat keji oleh masyarakat 

yang menuduh ayahnya sebagai dukun santet. Sari melihat dengan mata kepalanya 

sendiri, rumahnya dikelilingi oleh warga yang penuh dengan amarah mencari ayahnya 

lalu diseret keluar dari rumah untuk dibantai secara brutal hingga terbunuh dan jasadnya 

dibiarkan tergeletak begitu saja. Sari sangat terpukul dengan kejadian tersebut, Sari 

menjalani kehidupan tanpa seorang ayah dengan perekonomian yang begitu miris, 

sehingga memaksa ibu Sari menjadi tulang punggung keluarga. Kepedihan yang 

dirasakan Sari tidak membuatnya menyerah untuk mencari jawaban sosok yang di balik 

dari peristiwa pembunuhan tersebut. 

Dalam pengangkatan cerita pembantaian dukun 1998 di Banyuwangi, Intan 

Andaru beranggapan masih banyak orang-orang bahkan pemuda yang beranggapan 

pembantaian tersebut adalah suatu hal yang benar, padahal pembunuhan atau 

pelanggaran HAM dalam bentuk apa pun entah itu pelakunya seorang penjahat, pencuri 

atau pun seornag dukun tidak bisa dibenarkan. Dalam novel ini Intan Andaru berharap 

dapat membuka mata masyarakat tentang kepedihan yang terjadi pada saat pembantaian 

tersebut dan memberi tahukan kepada masyarakat, terutama masyarakat luar mengenai 
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santet dan dukun santet sebenarnya tidak semuanya bernilai negatif seperti yang di 

stigmakan. Hal tersebut membuat peneliti tertarik mengkaji novel Perempuan 

Bersampur Merah karya Intan Andaru, dengan menggunakan pendekatan sosiologi 

sastra yang fokusnya pada sosiologi pengarang.  

 

METODE 

Metode penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang tidak bersifat 

kuantitatif (berdasarkan angka-angka) bertujuan untuk menyajikan gambaran-gambaran 

lengkap mengenai situasi sosial atau kejadian-kejadian yang terjadi. Penelitian ini 

nantinya akan menghasilkan suatu gambaran kehidupan pengarang terhadap karya yang 

diciptakannya. Pada penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang 

merupakan sebuah penelitian yang mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, 

fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan 

menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan 

data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang 

terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, 

hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya 

terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 

struktural dan sosiologi sastra yang berfokus kepada sosiologi pengarang yang 

dikemukakan oleh Wellek dan Warren. Data dalam penelitian ini merupakan kutipan-

kutipan kalimat yang terdapat dalam novel, serta dikaitkan dengan hasil observasi dan 

wawancara terhadap Intan Andaru mengenai aspek sosiologi pengarang yang meliputi 

latar belakang sosial pengarang, sumber ekonomi pengarang, ideologi pengarang dan 

integrasi sosial pengarang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pengarang merupakan seseorang yang mempunyai peran penting dalam 

penciptaan suatu  karya sastra karena setiap penciptaan karya sastra tidak bisa terlepas 

dari proses kreatifnya pengarang. Karya sastra yang diciptakan pengarang merupakan 

sebuah cermin yang mencerminkan pengarang sendiri atau lingkungan sosial di sekitar. 

Karya sastra tidak bisa lepas dari sosial masyarakat seperti pengarang yang merupakan 

makhluk sosial. Peneliti dalam menganalisis sosiologi pengarang menggunakan konsep 

yang dikemukakan oleh Wellek dan Warren (dalam Saraswati, 2003:12) yang terdapat 

beberapa bagian, meliputi: latar belakang sosial pengarang, ekonomi dasar pengarang, 

ideologi pengarang dan integrasi sosial pengarang. Berikut analisis sosiologi pengarang 

dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru. 

 

Latar Belakang Sosial Pengarang 

 Latar belakang sosial pengarang tentunya dapat mempengaruhi karya sastra yang 

dibuat oleh pengarang, sehingga latar belakang sosial pengarang tidak bisa dilepaskan 

dengan karya sastra yang diciptakannya. Latar belakang sosial pengarang meliputi 
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kehidupan pengarang sebagai makhluk sosial, seperti riwayat pendidikan, interaksi 

sosial dengan lingkungan tempat tinggalnya, interaksi sosial melalui pekerjaan, garis 

keturunan, kebiasaan atau hobinya, dan lain-lain. Menurut Wellek dan Warren 

(2014:101) biografi pengarang merupakan sumber utama, tetapi bisa meluas ke tempat 

lingkungan sosial pengarang tinggal dan berasal, serta dengan mengumpulkan data 

tentang latar belakang sosial, latar belakang keluarga, dan posisi ekonomi pengarang. 

 Secara genetik pengarang diketahui lahir dari keluarga golongan kelas menengah 

atau bukan keluarga ningrat, bukan keluarga ulama atau tokoh masyarakat lain. Baik 

secara langsung atau tidak langsung, faktor genetik akan mempengaruhi kedudukan 

pengarang dalam masyarakat dan kemungkinan besar akan mempengaruhi karya sastra 

yang diciptakan. Berikut data latar belakang keluarganya Intan Andaru. 

 

Intan Andaru lahir di Banyuwangi, 20 Februari 1990. Aku lahir dari keluarga 

yang dapat dikatakan keluarga campuran dari agama dan sukunya. Nenekku 

keturunan orang cina agamanya Katolik, terus ibu dari nenekku (nenek buyut) 

itu keturunan orang cina juga tapi agamanya Kristen, kakekku orang jawa dan 

agamanya Islam. Untuk kedua orang tuaku dan aku agamanya Islam. Dulu aku 

tinggalnya bersama kakek dan nenek karena masih belum punya rumah sendiri 

tapi ketika sudah punya rumah sendiri, aku tetap tinggal bersama kakek dan 

nenek karena berhubung aku sudah terbiasa tinggal bersama kakek dan nenek 

jadi aku ikut mereka. Pekerjaan orang tuaku wiraswasta, dulu pernah usaha kayu 

tapi kalo sekarang jualan ayam potong. Keluargaku dari kecil mengajari aku 

untuk peka terhadap lingkungan sekitar, secara tidak langsung aku juga peduli 

dengan sekitar. Terutama kakekku dan kakek buyutku itu seorang veteran, jadi 

mereka dulu sering berinteraksi dengan warga untuk menggerakan warga agar 

saling gotong royong, seperti untuk membangun jembatan, benerin jalan dll. 

Dari situ aku sering melihat mereka yang mengajarkanku untuk peka terhadap 

sekitar, sehingga aku suka berinteraksi dengan banyak orang karena dari mereka. 

Pada waktu kecil aku sering mendengarkan cerita-cerita dari keluarga mengenai 

isu-isu sosial, cerita sejarah tentang pembantaian PKI, perjuangan kemerdekaan. 

Cerita-cerita seperti itu yang aku dapat dari keluarga yang membuat aku tertarik 

dengan kejadian-kejadian seperti itu. (Wawancara, 05 Juli 2020). 

 

 Intan Andaru mengungkapkan bahwa dia lahir dan dibesarkan di Banyuwangi. 

Dia lahir dari keluarga yang mempunyai suku dan agama yang berbeda. Percampuran 

tersebut yang membuat keluarganya mengajarkan Intan Andaru sejak kecil untuk peduli 

terhadap wilayah disekitarnya dan tidak membeda-bedakan dari suku dan agama. Hal 

tersebut dapat mempengaruhi tingkat sosialnya Intan Andaru yang akhirnya suka 

berbaur dengan masyarakat tanpa memandang suku dan agama. Sejak kecil dia sudah 

sering mendengarkan cerita-cerita dari keluarganya mengenai cerita isu-isu sosial, cerita 

sejarah, pembantaian PKI dan lain-lain. Hal tesebut yang membuatnya timbul rasa 

ketertarikan terhadap cerita tersebut. Pelajaran dari keluarganya tersebut sudah tertanam 

ke dalam dirinya sehingga berpengaruh pada Intan Andaru untuk peduli dengan wilayah 
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sekitarnya dan pekerjaannya sebagai dokter juga membentuk Intan Andaru untuk peduli 

terhadap sesama.  

 Hasil wawancara menyebutkan bahwa Intan Andaru menyukai kegiatan menulis 

dari sejak kecil, ketika dia duduk di bangku SD. Sewaktu di bangku SD dia pernah 

mengikuti lomba menulis dan melakukan kegiatan menulis, sehingga pada saat SMP 

dan SMA dia tetap suka melakukan kegiatan menulis. Jika dilihat dari silsilah 

keluarganya, tidak ada yang menjadi penulis atau menyukai kegiatan menulis seperti 

Intan Andaru.  Menulis sudah menjadi bagian dari kehidupannya, dia begitu mencintai 

kegiatan menulis tersebut sampai sekarang. Dulu sebelum dia menjadi penulis seperti 

saat ini, waktu itu dia masih belum mempunyai pemikiran lebih lanjut mengenai 

kelanjutan tulisan-tulisan yang sudah diciptakan, yang dia ketahui hanya menulis 

setelah itu selesai. Pada saat Intan Andaru berpendidikan di bangku kuliah, dia 

mengikuti sebuah perkumpulan menulis di Surabaya UNSA, dari perkumpulan tersebut 

Intan Andaru mengerti tulisannya akan dibawa kemana olehnya. Saat ini, terdapat 

beberapa karya yang sudah dihasilkan dalam bentuk novel seperti: Namamu dalam 

Doaku, Teman Hidup, 33 Senja di Halmahera, Kami yang Tersesat pada Seribu Pulau, 

dan Perempuan Bersampur Merah. Pada karya-karyanya, bahasa yang digunakan 

ringan dan mudah dipahami, sehingga membuat para pembaca mudah mengerti isi dari 

karya tersebut yang ingin disampaikan oleh Intan Andaru. Riwayat pendidikan Intan 

Andaru SDN 3 Jambewangi, SMPN 1 Genteng, SMAN 1 Genteng, dan S1 Pendidikan 

Dokter FK Unair. Sementara itu, Intan Andaru juga aktif mengikuti beberapa 

organisasi, seperti organisasi Mahasiswa Penyayang Anak (Swayanaka) FK Unair, 

Teater Mata angin Unair, Forum Ilmiah dan Studi Mahasiswa FK Unair, Badan 

Eksekutif Mahasiswa FK Unair. Hasil dari keaktifan tersebut membuat dia 

mendapatkan penghargaan Juara 1 UNSA BOOK AWARD 2012 dan Speaker Asean 

Literarty Festival 2017. Jika dilihat dari latar belakang sosialnya, dapat disimpulkan 

bahwa Intan Andaru merupakan sosok perempuan yang aktif.  

 Intan Andaru merupakan seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga (UNAIR) pada tahun 2012. Kesibukan lainnya sebagai dokter adalah sebagai 

seorang penulis muda yang sudah menghasilkan beberapa karya sastra yang menarik 

seperti novel, cerpen, puisi. Karya-karya sastra yang telah diciptakan genrenya lebih 

condong bergenre Romance. Selain genre Romance, beberapa karya Intan Andaru juga 

mengangkat cerita tentang keluarga dan masalah sosial seperti pada buku kumpulan 

cerpen yang berjudul Saat Waktu Berkejaran, dan pada novel berjudul 33 Senja di 

Halmahera dan Perempuan Bersampur Merah. Ketiga karya tersebut yang diciptakan 

oleh Intan Andaru merupakan sebuah bentuk ketertarikannya terhadap cerita yang dia 

dengar lalu dia tuangkan kedalam karya sastra. Berikut datanya.  

 

Aku menulis karya pertama tentang kemanusiaan itu karya cerpen tentang orang 

yang terkena HIV/AIDS yang berjudul Saat Waktu Berkejaran, dulu waktu aku 

Co-Ass di RSUD Soetomo Surabaya sering ketemu pasien HIV/AIDS, ada salah 

satu pasien mantan PSK yang berhenti bekerja menjadi PSK dan sudah 
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berkeluarga, tetapi dia terkena penyakit tersebut. Aku melihat mereka datang ke 

rumah sakit itu sakitnya bukan karena penyakitnya atau sakit fisik gitu tapi 

karena sakit psikisnya karena mereka mendapat stigma negatif, dijauhi 

keluarganya. Dari stigma tersebut aku menyadari bahwa sakitnya mereka 

sebenarnya tidak separah itu tapi yang memperparah stigma tersebut. 

Seharusnya orang-orang yang menderita penyakit HIV/AIDS mereka butuh 

dukungan dan tidak dijauhi seperti itu. Sementara itu, untuk novel 33 Senja di 

Halmahera bernuansa cerita konflik agama yang terjadi di Maluku. Cerita 

tersebut aku dengar dari para warga yang sering cerita tentang peristiwa itu, 

bahkan akibat peristiwa tersebut masih berdampak sampai sekarang. Contohnya 

pada waktu itu ada pasien yang sakit parah dan membutuhkan dana, jadi aku 

membantunya untuk mencari dana lewat situs web pengumpulan dana bagi 

pasien yang butuh dana. Waktu itu orang yang aku tolong dia sempat tidak 

percaya bahwa aku seorang muslim yang mau menolong dia seorang nasrani. 

Bagi mereka, agama itu sebuah sekat seperti yang tidak bisa ditembus jadi 

mereka seperti membatasi diri bila ada orang yang beragama lain terutama 

muslim. Mereka kalau ada orang yang dari agama lain mereka tetap menyapa 

tapi itu hanya sebatas menyapa saja tidak sampai mempunyai hubungan yang 

dekat. Menurutku perbedaan agama seharusnya tidak menjadi penghalang dan 

perbuatan baik tidak harus memandang agama. Untuk novel Perempuan 

Bersampur Merah ceritanya beralatar belakang tragedi pembantaian dukun 

santet 1998. Tragedi itu sangat menggelisahkan masyarakat Banyuwangi pada 

waktu itu, apalagi yang di bantai sebenarnya bukan hanya dukun santet tapi ada 

dukun suwuk bahkan orang biasa menjadi korban. Tapi yang membuatku resah 

itu tanggapan orang-orang dan para pemuda yang membenarkan pembantaian 

tersebut, banyak yang menganggap bahwa dukun santet memang seharusnya di 

bunuh. Menurutku pembunuhan dalam bentuk apa pun itu tidak bisa dibenarkan, 

meskipun orang tersebut penjahat, pencuri, dukun santet bila mereka bersalah 

biarkan pengadilan yang menghukumnya. (wawancara, 05 Juli 2020).  

 

 Data di atas menunjukan bahwa profesi Intan Andaru yang menjadi seorang 

dokter membuatnya sering bertemu dengan pasien dan masyarakat yang membutuhkan 

bantuannya. Pertemuan tersebut yang membuatnya banyak mendengarkan cerita-cerita 

dari pasien dan orang sekitarnya yang membuatnya tertarik. Cerita-cerita tersebut 

kemudian dikemas oleh Intan Andaru dengan imajinasinya untuk dijadikan beberapa 

karya seperti pada buku kumpulan cerpen yang berjudul Saat Waktu Berkejaran, novel 

33 Senja di Halmahera, dan Perempuan Bersampur Merah. Pada ketiga karya tersebut 

dapat dapat di simpulkan bahwa Intan Andaru sendiri merupakan sosok yang peduli 

dengan lingkungan sekitarnya, tidak hanya peduli dengan pasiennya saja tetapi dia 

peduli dengan semua golongan. Akibat dari kepedulian tersebut Intan Andaru 

mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan pandangannya lewat tulisan seperti 

pada karya kumpulan cerpen Saat Waktu Berkejaran yang bersumber dari cerita 

pasiennya mantan seorang PSK yang sudah berhenti dan berkeluarga tapi terkena 

penyakit HIV/AIDS, dari pasiennya tersebut dia mendengarkan ceritanya yang dijauhi 

oleh keluarga sehingga dalam karya tersebut Intan Andaru menyampaikan bahwa orang 

yang menderita penyakit HIV/AIDS sebaiknya jangan dijauhi dan jangan diberikan 
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stigma yang membuat mereka putus asa, karena perlakukan tersebut akan memperparah 

penyakitnya. Intan Andaru berpendapat bahwa mereka sebenarnya membutuhkan 

sebuah dukungan agar mampu menghadapi penyakit yang menimpa mereka.  

 Pandangan terhadap novel 33 Senja di Halmahera Intan Andaru menganggap 

bahwa agama tidak seharusnya menjadi sebuah batasan dalam berinteraksi dengan 

orang yang berbeda agama, terutama ketika menolong tidak perlu melihat agamanya 

jika memang niat menolong dari hati lakukanlah.  Baginya perbedaan agama bukanlah 

sesuatu yang harus saling membatasi diri antara personal ataupun kelompok. Hal 

tersebut bisa tergambar dari keluarganya Intan Andaru yang hidup tentram meskipun 

berbeda agama.  

 Intan Andaru memandang novel Perempuan Bersampur Merah terletak pada 

rasa herannya terhadap tanggapan beberapa orang dan anak muda yang membenarkan 

pembunuhan dukun santet tersebut yang harus dilakukan, padahal para korban tidak 

hanya dukun santet tapi para dukun suwuk, orang biasa dan lain-lain. Menurut Intan 

Andaru, pembunuhan dalam berbagai macam bentuk tidak bisa dibenarkan meskipun 

pelakunya penjahat, pencuri, dukun santet dan lain-lain. Maysrakat tidak pantas untuk 

mengadili mereka sampai terbunuh, menurutnya para pelaku tersebut masih berhak 

menerima hukuman dari pengadilan yang sudah ditentukan dan tindakan itu lebih baik 

daripada membunuh para pelaku secara sadis.  

 Pandangan mengenai tragedi pembunuhan dukun santet tersebut dia gambarkan 

pada sosok Sari. Pada novel Perempuan Bersampur Merah, Intan Andaru 

menggambarkan tokoh Sari mencari keadilan dari peristiwa pembantaian tersebut 

karena Bapaknya yang dibunuh itu bukan seorang dukun santet. Bapaknya hanya orang 

biasa yang bisa menyuwuk (mengobati dengan cara tradisional yang menggunakan rapal 

doa-doa) tertuduh sebagai dukun santet lalu dibunuh oleh para warga secara sadis. 

Teman dari Bapaknya Sari yaitu Pak Muhidin dibunuh oleh para warga. Pak Muhidin 

beserta keluarganya yang dibunuh oleh para warga karena dituduh sebagai dukun santet. 

Sementara itu, untuk pandangan orang-orang dan anak muda yang membenarkan 

pembunuhan terhadap dukun, oleh Intan Andaru digambarkan pada tokoh Bapaknya 

Rama. Berikut datanya dalam novel Perempuan Bersampur Merah. 

 

Mereka tidak tahu mengapa Pak Muhidin dan keluarganya dibunuh oleh arak-

arakan warga. Mereka tak mengerti bagaiamana bisa anaknya yang petani dan 

istrinya yang hanya membuka warung kecil juga dituduh mengamalkan ilmu 

sihir. Padahal, dalam kesehariannya, Pak Muhidin tidak menjahati orang. Ia 

sering membantu orang punya gawe agar tidak terkendala dengan hujan, sering 

menyembuhkan orang-orang sakit dan kerasukan tiupan doa-doa dan segelas air 

putih. Bapak pun bisa melakukannya….. Bapak tak punya paku, kalajengking, 

atau apa pun itu biasanya dipakai untuk menyantet. Orang-orang datang ke 

rumah membawa anak-anaknya yang sakit dan dengan air yang di doakan itu 

mereka pulang dalam keadaan sembuh. (PBM: 60-61) 
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Kedukaan mengunjungiku setiap hari. Bapakku mati sebagai tuduhan dukun 

santet yang katanya banyak menjatuhkan korban….. Aku dan Ibu selalu yakin 

Bapak tak seperti yang mereka tuduhkan. Bapak tak akan pernah menyakiti 

orang lain. (PBM:71)  

 

Bapak ndak hasut mereka. Mereka sudah tahu sejak lama bahwa dia memang 

dukun santet. Dan kamu harus tahu, Ram. Para dukun santet itu memang harus 

dibunuh, atau bila tidak, satu persatu warga kampung yang tak bersalah akan 

menjadi korban dari ilmunya. Kamu ndak tahu apa-apa. Kamu masih kecil 

waktu itu, Rama. Jangan buat kesimpulan seenak udelmu sendiri. Bapak ndak 

salah. Bapak hanya sedang menyelamatkan kampung. (PBM:200)  

 

 Beberapa data tersebut menunjukan gambaran kondisi tentang peristiwa 

pembantaian dukun dalam dalam novel. Pak Muhidin merupakan teman dari Bapaknya 

Sari, beliau hanya seorang pawang hujan. Akan tetapi, Pak Muhidin dibunuh oleh arak-

arakan warga yang menuduhnya sebagai dukun santet bahkan anak dan istrinya ikut 

dibunuh karena dianggap mendalami ilmu sihir. Bapaknya Sari tidak tahu mengapa para 

warga menuduh temannya sebagai dukun santet padahal temannya tersebut sering 

membantu orang yang punya acara agar tidak terganggu oleh hujan. Pak Muhidin juga 

sering membantu orang yang sedang sakit dan kesurupan dengan air yang sudah 

didoakan. Bapaknya Sari juga bisa melakukan itu, tetapi tidak lama kemudian Bapaknya 

Sari dibunuh oleh para warga. Kasusnya sama dengan Pak Muhidin yang dibunuh 

karena dituduh sebagai dukun santet yang menimbulkan banyak korban jiwa. Kejadian 

tersebut membuat Sari sedih karena harus menjalani kehidupan tanpa seorang bapak dan 

tulang punggung keluarga, meskipun Bapaknya dibunuh karena tertuduh sebagai dukun 

santet, Sari tetap yakin bahwa Bapaknya tidak seperti yang dituduhkan.  

 Tuduhan sebagai dukun santet yang tertuju kepada Bapaknya Sari ternyata dari 

Bapaknya Rama, Bapaknya Rama menghasut para warga untuk membunuh Bapaknya 

Sari. Beliau menyebarkan info bahwa Bapaknya Sari adalah dukun santet. Tuduhan 

tersebut muncul karena Bapaknya Rama mengira bahwa gara-gara anaknya (adiknya 

Rama) meninggal karena disantet oleh Bapaknya Sari. Bapaknya Rama beranggapan 

bahwa dukun santet memang harus di bunuh, bila tidak dibunuh para warga yang akan 

menjadi korban dari ilmunya tersebut, dengan melakukan itu Bapaknya berpikir sedang 

menyelamatkan kampung dari dukun santet. 

 Gambaran tersebut merupakan sebuah media bagi Intan Andaru terhadap 

pandangannya kepada pembaca, dia ingin menujukan lewat novel tersebut bahwa para 

korban dari pembantaian tersebut tidak hanya dukun santet tapi ada dukun suwuk, dan 

orang biasa yang menjadi korban. Sementara itu, pandangan orang-orang dan pemuda 

yang membenarkan pembunuhan tersebut dia gambarkan pada tokoh Bapaknya Rama, 

Bapaknya Rama menganggap bahwa para dukun santet memang harus dibunuh. 

Anggapan tersebut sama dengan pandangan para orang-orang dan pemuda tersebut.  

 Latar belakang sosial pengarang dengan karya sastra mempunyai hubungan yang 

erat, karena pengarang lebih mudah menceritakan kondisi disekitarnya, seperti 
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gambaran tempat tinggal atau tempat asal yang ditulis dalam  karya sastra. Intan Andaru 

berasal dari Banyuwangi tapi dia bukan orang Using. Dia orang Jawa yang terlahir di 

Banyuwangi. Berikut datanya. 

 

Aku bukan orang Using, aku orang Jawa. Dalam kasus pembantaian itu 

kebanyakan korbannya orang Using, jadi dalam novel Perempuan Bersampur 

Merah aku masukan budaya-budaya Using dan untuk bahasanya sendiri aku 

tanyakan teman yang asli orang Using, kebetulan juga dia aktif menulis di cerita-

cerita Using gitu, ada kamus bahasa Usingnya juga. (Wawancara, 05 Juli 2020).     

 

 Data wawancara menujukkan bahwa Intan Andaru mengaku bukan orang Using, 

dia merupakan keturunan dari orang Jawa yang lahirnya di Banyuwangi. seperti yang 

disampaikan sebelumnya bahwa keluarganya campuran keturunan cina dan Jawa. 

Sementara Intan Andaru sendiri mengakui orang Jawa. Pernyataan tersebut, dia 

masukan ke dalam novel seperti pada tokoh Sari yang digambarkan orang Jawa bukan 

orang Using. Berikut datanya. 

 

Pripun, Mak? aku lebih sering bicara dengan Mak Rebyak dengan menggunakan 

bahasa Jawa Campuran, ketimbang bahasa Using yang tak begitu aku kuasai. 

Mak Rebyak menoleh, lalu menggeleng. 

Sanggar dapat banyak undangan. Jenengan kok malah sedih? 

Sing. Isun sing susah. kan seneng, Mak. Pemerintah rame-rame dukung penari 

gandrung. (PBM:130)  

 

 Percakapan Sari dan Mak Rebyak tersebut membuktikan bahwa Sari merupakan 

orang yang Jawa yang terlahir di Banyuwangi, dia lebih fasih berbahasa Jawa daripada 

bahasa Using sehingga dalam percakapannya dia menggunakan bahasa campuran Jawa 

dan Using dengan Mak Rebyak yang merupakan asli suku Using. Hal tersebut sama 

seperti pertanda untuk penggambaran dari sosok Intan ke dalam Sari yang sama-sama 

orang Jawa yang terlahir di Banyuwangi, di Banyuwangi sendiri di beberapa kecamatan 

suku Using berdampingan dengan suku lain yaitu suku Jawa dan Madura. Wikipedia 

(2020) yang berjudul Suku Osing menggambarkan bahwa penyebaran mayoritas suku 

Using di Banyuwangi terdapat di beberapa kecamatan seperti di kecamatan Songgon, 

Rogojampi, Blimbingsari, Singojuruh, Kabat, Licin, Giri, Glagah, Banyuwangi kota. 

Ada sebagian kecil yang berada di kecamatan Kalipuro, Sempu, Gambiran, Srono, 

Cluring, dan Genteng yang berbaur dengan komunitas suku lain seperti: Jawa dan 

Madura.  

 Budaya-budaya dan kalimat bahasa Using yang dimasukkan dalam novel 

Perempuan Bersampur Merah didapatkan Intan Andaru dari orang-orang di sekitarnya. 

Kalimat bahasa Using dia dapatkan dari temannya yang asli suku Using. Penggambaran 

budaya dan Bahasa using tersebut sebagai pelengkap untuk pengangkatan cerita 

bersejarah pembantaian di Banyuwangi yang korbannya kebanyakan suku Using. 

Berikut penggambaran dalam novel tentang budaya Using. 
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Beberapa perempuan paruh baya berbondong-bondong datang, lantas 

berjongkok menata sesajen berupa kupat lepet, jenang-jenangan, air kendi, dan 

kinang ayu dalam ancak yang dibuat dari pelepa…… 

Tali pengikat terkait di lekuk hidung, ditarik oleh orang-orang yang mengenakan 

caping. Merekalah para kebo-keboan yang digiring oleh para petani. (PBM:13) 

Aku masih sangat kecil waktu itu sehingga tak mengerti makna santet yang 

dimaksud…… Mereka bisa memasukkan paku, rambut, besi, silet, kalajengking, 

kelabang, beling, dan apa pun yang mengerikan pada tubuh seseorang.  

Masyarakat Using sendiri menyebut ilmu hitam sebagai ilmu sihir. (PBM:76) 

Ayo, cerita-a maning, makene kesuk bisa tembus, rika sun weni akeh. 

Nawi kisuk sing tembus. Kelendi tah? tanyaku ikut-ikut pakai bahasa Using. 

Ya sing sun weni. (PBM:109) 

 

Kabarnya bupati mulai menggalakkan kembali seni gandrung. Akhir tahun 2002 

lalu, ketika gandrung sudah dinobatkan sebagai maskot kota Banyuwangi, di 

jalan-jalan utama bahkan mulai dibangun patung gandrung…….. (PBM:132) 

 

Pada akhirnya, aku menuruti Ibu. Biarpun aku tak menghendaki pencarian jodoh 

semacam ini, setidaknya setelah aku ikut geredoan, Ibu akan lebih tenang dan 

merasa aku masih menjadi anaknya yang penurut. (PBM:175) 

 

 Data di atas menujukkan bahwa Intan Andaru tidak kesulitan dalam 

menggambarkan sosial budaya di Banyuwangi seperti: tradisi kebo-keboan, santet, 

bahasa Using, tari gandrung dan tradisi gredoan. Tradisi kebo-keboan merupakan 

traidisi ucap syukur terhadap hasil panen yang melimpah yang dilakukan oleh 

masyarakat Banyuwangi. Santet merupakan ilmu pengasihan turun temurun dari 

Banyuwangi, bahasa Using merupakan bahasa daerah Banyuwangi, tari gandrung 

merupakan tarian budaya yang berasal dari Banyuwangi, dan yang terakhir tradisi 

geredoan yang merupakan tradisi dalam pencarian jodoh. Penggambaran tersebut 

menujukkan bahwa Intan Andaru yang merupakan orang Banyuwangi, sehingga tidak 

merasa kesulitan memasukan sosial budaya yang digabungkan dengan cerita sejarah 

pembantaian dukun di Banyuwangi 1998 sehingga penggambaran tersebut terasa hidup 

dan cukup detail. Sementara itu, selain dari ketertarikan terhadap peristiwa tersebut. 

Pada novel Perempuan Bersampur Merah Intan Andaru menambahkan pengalamannya. 

Berikut datanya.  

 

Banyak pengalaman yang aku tuangkan di novel Perempuan Bersampur Merah 

(PBM) seperti cerita pembantaian yang pada waktu itu aku mengalaminya 

sendiri, cerita tentang penyembuhan dengan air putih yang di doakan itu aku 

mengalami sendiri juga dan dari keluarga sendiri sering melakukan itu, di 

Banyuwangi dulu sering seperti itu melakukan penyembuhan pada orang yang 

sedang sakit dan kesurupan dengan air yang sudah di doakan dan pengalaman 

yang aku dapat dari cerita orang-orang sekitar tentang menjadi tentara harus 

bayar dan harus bebas dari partai-partai terlarang. (Wawancara, 05 Juli 2020)  
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 Data hasil wawancara mengungkapkan bahwa dalam novel Perempuan 

Bersampur Merah banyak berisi tentang pengalamannya pengarang, seperti pengalaman 

yang merasakan tragedi pembantaian di Banyuwagi, pastinya Intan Andaru merasakan 

kegelisahan akibat tragedi tersebut, pengalamannya ini sudah dituangkan ke dalam 

karya sesuai dengan pandangannnya terhadap peristiwa tersebut. Ada pengalaman yang 

dari keluarganya mengenai cara penyembuhan dengan air putih yang di doakan. 

Penyembuhan dengan air putih yang sudah di doakan merupakan penyembuhan yang 

sering dilakukan oleh orang-orang Banyuwangi untuk menyembuhkan orang-orang 

yang sakit dan orang-orang yang terkena gangguan makhluk halus. Berikut data tentang 

penyembuhan air yang di doakan. 

 

Bapak kemudian bergegas ke belakang, mengambil garam dan air putih. Bapak 

berjongkok di dapur cukup lama sambil komat-kamit. Lalu keluar dan meyuruh 

si Ibu untuk meminumnya setengah gelas. Sisanya Bapak oleskan yang sudah 

didoakannya itu ke dahi, telapak tangan, pusar, dan telapak kaki sang anak yang 

terus menangis.” (PBM:50-51) 

  

 Data di atas menggambarkan penyembuhan dengan air yang di doakan 

Bapaknya Sari yang didatangi oleh sepasang suami istri beserta membawa anaknya, 

untuk meminta bantuan karena anaknya yang menangis dan badannya sempat kaku 

karena diganggu oleh makhluk halus. Bapaknya Sari membantu dengan cara 

memberikan air yang sudah di doakan yang kemudian diberikan kepada ibunya 

setengah gelas, lalu sisanya diberikan kepada anak untuk dioleskan pada bagian tubuh 

anak. Hal tersebut dilakukan agar anak yang menangis tersebut bisa tenang. Air putih 

yang didoakan memang sudah umum dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi untuk 

mengobati semacam gangguan dari makhluk halus. Tradisi penyembuhan, masyarakat 

Banyuwangi mempunyai macam-macam cara termasuk dengan cara menggunakan 

media air.  

 Menurut Novia Luthviatin (2015:38-41) dalam jurnalnya yang berjudul 

MANTRA UNTUK PENYEMBUHAN DALAM TRADISI SUKU OSING BANYUWANGI 

orang Using mempunyai beberapa karakteristik dari lima informan, dari kelima 

informan tersebut ada dua informan yang berinisial IM dan SO. IM merupakan seorang 

lelaki yang berusia 46 tahun dari desa Boyolangu. Tingkat pendidikan terakhir yang 

ditempuh adalah SMP dan pondok pesantren. Kesehariannya IM mengajar mengaji dan 

memimpin pegajian di Desa Boyolangu. IM memiliki keahlian sebagai pengobat 

berbagai macam penyakit dengan menggunakan metode mantra dan herbal. Ketika 

melakukan pengobatan IM memberikan minuman berupa air putih dan menyuruh pasien 

untuk mengucapkan doa atau mantra, mantra yang diucapkan pasien sendiri yaitu 

sholawat (kalimat pujian untuk Nabi Muhammad). Air putih yang diberikan pada pasien 

diambil dari dalam rumah. Pengobatan diakhiri dengan cara memberikan resep bahan 

herbal yang harus dicari sendiri oleh pasien. Sementara itu, SO seorang laki-laki dari 
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Desa Alasalang yang berusia 45 tahun. Sehari-hari beliau bekerja sebagai petani. SO 

memiiki kemampuan pengobatan dengan metode supranatural melalui suwuk/mantra. 

Ketika SO melakukan penyembuhan, biasanya SO memeriksa kondisi pasien dengan 

mengucapkan basmallah kemudian menarik nafas dengan menyentuhkan tangan ke 

lantai. Lamanya pemeriksaan dilakukan sekitar 5 menit dengan memegang tangan 

pasien dan sering menyebut nama Allah. Mantra juga diucapkan saat sebelum 

menyuruh pasien untuk meminum air putih. Air putih diletakkan di lantai, kemudian SO 

mengucapkan basmallah diikuti dengan bacaan mantra yang kurang jelas selama sekitar 

2 menit. Air putih yang sudah dimantarai tersebut diberikan kepada pasien untuk 

diminum. Jika dilihat dari jurnalnya Novia Luthviatin, orang Using dalam melakukan 

penyembuhan dengan mantra medianya bermacam-macam, termasuk dengan air seperti 

yang ada pada novel Perempuan Bersampur Merah. 

 Intan Andaru menggambarkan pengalaman lainnya dari orang sekitarnya 

mengenai syarat menjadi tentara pada waktu itu. Jika ingin jadi tentara harus bayar dan 

bebas dari partai-partai terlarang dia gambarkan dalam cerita tentang keinginan Ahmad 

untuk menjadi tentara,dari cerita tersebut dijelaskan bahwa menjadi tentara harus bayar 

dan harus lepas dari partai-partai terlarang. Berikut data yang menggambarkan tentang 

pengalaman tersebut ke dalam novel.  

 

Beberapa waktu lalu, aku mendengar kalau mau menjadi tentara, orang-orang 

harus menyiapkan banyak uang. Orang tua temanku sampai ada yang menjual 

tanah warisan mereka demi memasukkan anaknya ke pendidikan tentara. 

Harganya mahal. Orang bilang, di zaman seperti ini, apa-apa butuh duit. Mau 

kencing di tempat umum saja bayar, apalagi mau kuliah, apalagi jadi tentara. 

(PBM:150) 

 

Tentu aku pernah mendengar cerita pemberontakan partai itu. Meski pelajaran 

IPS-terutama-sejarah aku tak pintar-pintar amat, tapi aku pernah dengar. Hanya 

saja aku tidak menyangka keluarga Ahmad menjadi korban pembersihan partai 

itu. (PBM:151) 

 

 Data tersebut merupakan penggambaran pengalaman dari orang sekitar Intan 

Andaru. Penggambaran tersebut digambarkan pada cerita Ahmad yang mempunyai 

keinginan untuk menjadi tentara. untuk menjadi tentara harus mempunyai uang yang 

banyak karena masuk pendidikan tentara biayanya mahal. keinginan untuk menjadi 

tentara tidak bisa dicapai oleh Ahmad karena kakeknya Ahmad pernah mengikuti partai 

terlarang. Menurut Ahmad untuk menjadi tentara harus bebas dari partai-partai 

terlarang. Akibat dari kakeknya yang pernah ikut partai terlarang Bapak dan adiknya 

Ahmad sulit cari kerja, bahkan Bapaknya Ahmad dulu juga ingin menjadi tentara tapi 

cita-cita tersebut tidak pernah tercapai. Sebenarnya yang mengikuti partai tersebut 

hanya kakeknya saja tapi berimbas bisa sampai ke keluarga lainnya. Cerita seperti ini 

bisa jadi tidak hanya dari orang-orang sekitarnya tapi dari keluarganya mengingat kakek 

dan kakek buyutnya seorang veteran. 
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Sumber Ekonomi Pengarang 

 Sumber ekonomi pengarang tidak dapat dipastikan bahwa sumber ekonominya 

dari hasil kegiatan menulis, dikarenakan pengarang pada umumnya memiliki 

penghasilan lain yang lebih utama dari hasil kegiatan menulis. Dapat diketahui dari 

biografi dan hasil wawancara, peneliti mengumpulkan data untuk mengetahui sumber 

ekonomi pengarang. 

Intan Andaru merupakan seorang pengarang novel Perempuan Bersampur 

Merah mengungkapkan bahwa dari awal sampai sekarang dia tidak pernah berpikiran 

untuk menjadikan kegiatan menulis sebagai sumber utama pendapatan ekonominya. Hal 

tersebut dikarenakan kegiatan menulis yang ditekuni selama ini hanya dijadikan sebagai 

hobi untuk mengangkat cerita dari sekitarnya yang membuatnya tertarik kemudian 

dituangkan kedalam imajinasinya untuk dijadikan sebuah karya sastra. Sumber 

ekonominya Intan Andaru di dapat dari hasilnya bekerja sebagai dokter. Berikut 

datanya. 

 

Selama ini saya tidak banyak berharap dari kegiatan menulis menjadi sumber 

pendapatan. Karena royalti yang saya dapatkan tidak begitu besar, apalagi 

penulis yang namanya belum cukup dikenal. Kecuali, seperti penulis-penulis 

populer yang karyanya sampai best seller seperti Tere Liye, bolehlah 

menjadikan kegiatan menulis sebagai sumber pendapatan karena pendapatanya 

sangat besar. Tapi kalau seperti saya itu paling buku saya terjual hanya 1000 

copy atau beberapa itu pendapatnya tidak besar dan saya tidak pernah berharap 

untuk mendapatkan pendapatan besar dari menulis, syukur-syukur kalau buku 

saya laku di pasar atau jadi best seller ya itu lain ceritanya ya. Tapi tetap tidak 

ada sih keinginan untuk menjadikan kegiatan menulis sebagai pendapatan 

utama. Saya membuat sebuah karya karena tertarik dengan cerita yang saya 

dengar, dan berhubung saya suka menulis yaudah saya kembangkan cerita 

tersebut dalam bentuk karya. Jadi kalau ditanya dari kegiatan menulis ingin 

menjadikan sumber pendapat, saya tidak pernah terpikirkan itu soalnya harapan 

saya adalah meskipun menjadi seorang dokter tetep bisa menulis dan entah itu 

sampai kapan. Menulis bagiku adalah sebuah sarana untuk menyampaikan 

gagasan, karena menurutku bila dengan berbicara saja, siapa yang akan 

mendengarkan paling yang mendengarkan hanya satu atau dua orang saja tapi 

kalau lewat menulis kita tidak akan pernah tahu tulisan kita akan dibaca oleh 

berapa banyak orang. Jadi, kesempatan untuk di baca atau di dengar oleh banyak 

orang itu lewat tulisan. Mungkin orang yang bisa nyanyi mereka menyampaikan 

gagasannya lewat lagu, sutradara mungkin bisa lewat film, tapi karena saya 

bisanya nulis jadinya saya menyampaikan gagasan saya lewat tulisan. 

(Wawancara, 05 Juli 2019) 

 

 Data di atas menunjukkan bawah Intan Andaru sebagai pengarang novel 

Perempuan Bersampur Merah dari dulu tidak pernah berkeinginan menjadikan kegiatan 

menulis sebagai sumber utama ekonominya. Hal tersebut dikarenakan royalti yang 

didapatkannya tidak banyak sehingga dia tidak pernah mempunyai pemikiran untuk 
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menjadikan menulis sebagai sumber ekonominya, tidak sama seperti pengarang-

pengarang yang sudah terkenal seperti Tere Liye yang mendapatkan royalti cukup besar 

jadi bisa digunakan sebagai sumber ekonomi utama. Intan Andaru menganggap 

kegiatan menulis merupakan hobi dan sebagai bentuk wujud ketertarikannya terhadap 

cerita yang di dengar yang dikembangkan dengan imajinasinya untuk menjadi sebuah 

karya. Pekerjaan utamanya Intan Andaru adalah sebagai dokter, dia pernah bekerja 

sebagai dokter di plosok Halmahera Selatan dan pernah bekerja di RSUD Asmat-Papua. 

Menulis merupakan hobi yang sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan Intan 

Andaru. Hobinya tersebut sudah dia tekuni mulai dari kecil hingga sekarang meskipun 

dia sibuk dengan pekerjaannya sebagai dokter. Intan Andaru berharap agar selalu tetap 

bisa menekuni hobinya tersebut hingga tidak bisa diperkirakan sampai kapan. Lewat 

hobi menulis Intan Andaru bisa menyampaikan sesuatu yang ingin disuarakannya, hal 

tersebut kemungkinan dapat menjadi bermanfaat bagi orang-orang yang membaca 

karyanya karena gagasannya Intan Andaru dapat tersampaikan dengan mudah lewat 

tulisan. 

 

Ideologi Pengarang  

Menurut Dijk (dalam Saraswati, 2003:120), ideologi pengarang berhubungan 

dengan kepercayaan atau gagasan, baik sosial, politik dan ide-ide yang digunakan 

bersama dengan kelompok atau gerakan sosial tertentu. Sementara itu, menurut 

Saraswati (2003:121) ideologi merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak sehingga sulit 

bila dipaksa masuk ke dalam novel. Novel mencoba untuk menghadapi pengalaman 

secara akrab dan dekat, sementara ideologi pada hakikatnya bersifat umum. Akan tetapi, 

dalam konflik sedemikian itulah novel politik mampu memikat. Ideologi merupakan 

tantangan utama bagi novelis yang harus memusatkan segala keterampilan dan 

kecerdasannya untuk mengatasi barang abstrak itu agar bisa masuk ke novel yang di 

tulisnya. 

 Ideologi dalam novel merupakan sebuah ide atau gagasan seorang pengarang 

tentang kehidupan yang didapatkan lewat pengalaman yang pernah dialami di 

lingkungan sekitar. Setiap pengarang memiliki ideologi tersendiri atau pandangan 

tersendiri yang dituangkan dalam karyanya, seperti Intan Andaru yang menuangkan 

ideologinya dalam novel. Jika dilihat dari latar belakang sosial dan sumber ekonominyi, 

ideologi Intan Andaru adalah sosialisme.  

 Menurut I Gede Bangun Pradana (2017) pada artikelnya yang berjudul 20 Macam 

Ideologi di Dunia, ideologi Sosialisme atau sosialis adalah paham yang bertujuan 

membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi 

milik perseorangan. Sosialisme dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan 

dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi dan Negara, sehingga secara 

ringkas ideologi sosialisme adalah rasa perhatian, simpati dan empati terhadap individu 

dan individu lainnya tanpa memandang status. Sistem ekonomi sosialisme sebenarnya 

cukup sederhana. Semua aspek ekonomi dianggap sebagai milik bersama, tapi bukan 

berarti harus dimiliki secara sepanuhnya secara bersama, semua aspek ekonomi boleh 
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dimiliki secara pribadi masing-masing, dengan syarat boleh digunakan secara Sosialis 

mirip dengan gotong-royong. 

 Menurut Reno Wikandaru dan Budhi Cahyo (2016) dalam jurnalnya yang 

berjudul LANDASAN ONTOLOGIS SOSIALISME bahwa sosialisme beranggapan 

kepemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik dengan sedikit hak milik 

atau tidak ada hak milik sama sekali. Sosialisme tidak menyukai adanya hak milik 

pribadi karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan 

keselarasan masyarakat yang alami. Sosialisme menginginkan pengorganisasian 

produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan 

orang kecil. Sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan 

kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan dan kemakmuran. 

Sosialisme menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Tugas negara adalah 

mengamankan sebanyak mungkin faktor produksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat, 

dan bukan terpusat pada kesejahteraan pribadi. Sosialisme menganggap bahwa negara 

adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih. Sosialisme 

menganggap bahwa kapitalisme memiliki sifat yang jahat, yaitu: kapitalisme 

menghasilkan sistem kelas; kapitalisme adalah sistem yang tidak efisien; dan 

kapitalisme merusak sifat manusia karena cenderung membuat orang berlaku 

kompetitif, tamak, egois, dan kejam. Nilai-nilai utama dalam sosialisme adalah 

kesamaan, kerja sama, dan kasih sayang. Produksi dilakukan dengan dasar kegunaan 

dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Persaingan yang kompetitif 

digantikan dengan perencanaan. Setiap orang bekerja demi komunitas dan memberi 

kontribusi pada kebaikan bersama sehingga muncul kepedulian terhadap orang lain. 

Sosialisme berpendapat bahwa kodrat etis manusia adalah baik, sifat kodratinya adalah 

bersifat sosial dan menganggap bahwa ada harmonitas atau keselarasan dalam tatanan 

masyarakat. 

 Ideologi sosialisme ada pada diri Intan Andaru, hal tersebut dapat dilihat dari 

latar belakang sosialnya pengarang, dari keluarganya yang campuran suku dan agama 

mengajarkannya untuk peka terhadap lingkungan sekitarnya. Secara tidak langsung 

Intan Andaru tidak membedak-bedakan status karena dia dari kecil hidup di keluarga 

campuran suku dan agama sehingga dia tidak mempermasalahkan perbedaan. Pelajaran 

tersebut membuatnya mudah berbaur dengan banyak orang dan peduli dengan orang-

orang di sekitar, ditambah lagi dengan pekerjaannya sebagai dokter membuatnya sering 

bertemu dengan banyak pasien dan masyarakat sehingga peluang berinteraksi sosial 

lebih besar yang membuatnya bisa tahu kejadian yang terjadi di sekitar.  

 Ideologi tersebut yang membuat Intan Andaru menghasilkan beberapa karya 

seperti buku kumpulan cerpen yang berjudul Saat Waktu Bekerjaran yang terinspirasi 

dari seorang pasien yang dulunya seorang PSK tapi sudah berhenti dan berkeluarga, 

Intan Andaru merasa prihatin dengan kondisinya yang parah karena psikisnya terganggu 

akibat dari keluarga dan orang sekitar yang menjauhinya tanpa memberikan dukungan, 

dari situ tercipta karya kumpulan cerpen Saat Waktu Bekerjaran supaya orang-orang 

yang membacanya tahu bahwa orang-orang yang terkena penyakit HIV/AIDS tidak 
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harus dikucilkan, mereka butuh dukungan untuk menghadapi penyakitnya. Sementara 

itu, 33 Senja di Halmahera tercipta karena Intan Andaru pada waktu itu bekerja di 

Halmahera sering berkumpul dengan orang-orang sana dan mendengarkan persitiwa 

konflik agama tahun 1998, bahkan dia masih merasakan dampak dari peristiwa itu, dari 

situ dia menciptakan novel 33 Senja di Halmahera untuk memberitahukan 

pandangannya bahwa perbedaan agama itu tidak harus menjadi pembatas. Pada novel 

Perempuan Bersampur Merah, Intan Andaru merasa peristiwa pembantaian dukun di 

Banyuwangi 1998 terasa menggelisahkan dan dia merasa resah ketika bertemu dengan 

orang-orang bahkan pemuda yang membenarkan pembunuhan tersebut sehingga dia 

mencipatakan novel. Berikut data gagasan dan pandangan Intan Andaru yang 

dituangkan ke dalam novel Perempuan Bersampur Merah.  

 

Mengenai gagasan yang ingin aku sampaikan dalam novel Perempuan 

Bersampur Merah itu lebih condongnya mengungkap pelanggaran HAM dari 

segi korban. Aku merasa sangat heran ketika bertemu dengan anak-anak muda 

pada waktu ada acara diskusi tentang peristiwa tersebut mereka membenarkan 

pembunuhan tersebut dan dulu sebelum aku punya ide menulis novel ini aku 

juga sering bertemu dengan orang-orang yan bebicara tentang pembantaian itu 

dan mereka membenarkan bahwa dukun santet memang harus dibunuh. Padahal, 

para korban dari pembantaian itu tidak hanya dukun santet saja, ada pawang 

hujan bahkan orang biasa yang menjadi korban. Menurutku pembunuhan atas 

nama apapun itu tidak bisa dibenarkan walaupun dia itu dukun santet, penjahat, 

atau pun pencuri ketika itu dibunuh tanpa diadili di pengadilan. Hal tersebut 

menurutku bukan suatu hal yang benar. Sebersalah apapun orang, mereka berhak 

menjalani pengadilan dulu, jadi ada proses untuk di adili tidak langsung di 

bunuh. Sementara itu, untuk budaya-budaya yang aku masukkan itu untuk 

bumbu agar suasananya biar lebih kerasa. Kalau budaya gandrung yang aku 

masukan itu sebenarnya sebagai bentuk kritik sosial karena menurutku 

pemerintah Banyuwangi sekarang lebih menganggap gandrung itu cuma penarik 

pariwisata saja jadi lebih ke penarinya, padahal antara penari gandrung dan 

gandrung itu berbeda. pandanganku mengenai gandrung, aku kurang setuju 

dengan tindakan pemerintah yang hanya memperhatikan penari gandrung untuk 

daya tarik pariwisata sedangkan para gandrungnya sendiri yang sudah sepuh 

tidak diperhatikan, mungkin ada satu gandrung yang diperhatikan jadi ketika ada 

acara, gandrung tersebut diundang. Akan tetapi, para gandrung lainnya tidak 

mendapat perhatian. Pemerintah hanya memperhatikan anak-anak muda yang 

menjadi penari gandrung untuk daya tarik pariwisata. Mangkanya di situ aku 

memasukan perbedaan penari gandrung dan gandrung. Harapanku dari 

pemerintah, jangan hanya memperhatikan penari gandrung saja tapi perhatikan 

para gandrungnya juga agar budayanya terjaga dan biar sama-sama adil. 

(Wawancara, 05 Juli 2020). 

 

 Data wawancara dengan Intan Andaru mengungkapkan gagasannya dalam novel 

Perempuan Bersampur Merah adalah tentang HAM. Intan Andaru resah dengan 

pendapat orang-orang dan pemuda yang pernah ditemui berpendapat bahwa para dukun 

santet memang harus dibunuh, Dia ingin menyampaikan bahwa orang-orang yang 
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bersalah seperti pencuri, dukun, dan penjahat jika memang bersalah sebaiknya mereka 

diserahkan ke pihak berwajib agar mendapat proses pengadilan sesuai dengan kesalahan 

yang di perbuat. Jika mereka diadili sendiri hingga mereka kehilangan nyawa itu suatu 

hal yang salah. Intan Andaru menganggap bahwa orang-orang yang dianggap bersalah 

masih berhak mendapatkan proses pengadilan dan tidak harus langsung di bunuh. Hal 

tersebut yang membuat Intan Andaru resah karena tindakan tersebut merupakan 

perbuatan yang salah tapi masih sering dilakukan, saat mereka disuruh untuk 

menghentikan perbuatan tersebut justru mereka tidak menghiraukan karena alasan 

mereka mengadili tersebut harus dilakukan agar para pencuri dan penjahat merasa 

kapok serta tidak mengulangi kembali, dan berharap untuk orang-orang yang berniat 

mencuri atau menjadi penjahat mengurungkan niatnya.  

 Budaya-budaya yang dimasukkan oleh Intan Andaru hanya untuk bumbu agar 

suasananya benar-benar terasa di Banyuwangi, untuk budaya tari gandrung sebenarnya 

merupakan sebuah kritik sosial terhadap pemerintah. Intan Andaru kurang setuju 

dengan peran pemerintah yang lebih memperhatikan penari gandrung daripada 

gandrungnya sendiri, padahal penari gandrung dan gandrung itu berbeda tapi yang 

diperhatikan hanya gandrungnya saja dengan tujuan untuk daya tarik pariwisata. 

Harapannya untuk pemerintah juga sebaiknya pemerintah memperhatikan secara adil, 

tidak hanya penari saja tapi para gandrungnya juga diperhatikan agar adil dan 

budayanya terjaga.  

 Gagasan dan Pandangannya Intan Andaru merupakan tentang HAM, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa penggambaran gagasan dan pandangannya tersebut dalam 

novel Perempuan Bersampur Merah adalah Sari. Sari merupakan tokoh utama yang 

berjuang keras mencari keadilan terhadap kematian Bapaknya yang diadili oleh para 

warga karena dianggap sebagai dukun santet yang meresahkan masyarakat pada waktu 

itu. Berikut datanya. 

 

Tanpa Rama, aku dan Ahmad tetap mencari tahu tentang nama-nama yang 

kutulis di kertas itu. Tidak akan mencurigakan sebab kami pandai melakukan 

penyelidikan dan berpura-pura sebagaimana dalam buku-buku misteri yang 

pernah kami baca. (PBM:30) 

 

Pak! Bapak! Bapaaaaaaaaaak! 

Aku berteriak sekencang-kencangnya memanggil Bapak hingga kurasakan 

tenggorokanku serak. Kulepas rengkuhan Ibu. Kukejar Bapak sebisaku. Kutarik 

pakaian orang-orang yang mengambilnya. Kupukuli kaki mereka. (PBM:65). 

 

Kedukaan mengunjungiku setiap hari. Bapakku mati sebagai tuduhan sebagai 

dukun santet yang katanya banyak menjatuhkan korban……. Aku dan Ibu selalu 

yakin, Bapak tak seperti yang mereka tuduhkan Bapak tak akan pernah 

menyakiti orang lain. (PBM:71) 

  

Beberapa data di atas menunjukkan perjuangan tokoh Sari dalam mencari 

keadilan terhadap kematian Bapaknya. Pada awal cerita hingga akhir cerita Sari 
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berjuang untuk mencari keadilan tersebut dengan cara mencari orang yang sudah didata 

olehnya dalam bentuk tulisan di kertas kecil. Sari melakukan pencarian tersebut dibantu 

oleh kedua sahabatnya yaitu Ahmad dan Rama. Ahmad dari kecil selalu menemani Sari 

untuk mencari orang-orang yang dicurigai tersebut, sedangkan untuk Rama pada awal 

cerita dia sempat menjauhi Sari dan Ahmad tanpa ada alasan yang jelas, tapi pada akhir 

cerita disaat Rama duduk dibangku kuliah ternyata Rama berperan besar dalam 

pencarian keadilan HAM tersebut. Dia mengikuti organisasi yang membuatnya sering 

ikut demo agar kasus tentang pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap dukun 

dibuka kembali oleh pengadilan. Data-data tersebut yang membuktikan bahwa tokoh 

Sari mewakili gagasan dan pandangan Intan Andaru tentang keadilan HAM.  

 

Integrasi Sosial Pengarang 

Integrasi sosial pengarang merupakan keterlibatan pengarang dalam kehidupan 

sosialnya, sejauh mana pengarang terlibat dalam masyarakat sekitarnya. Menurut 

Wellek dan Warren (dalam Saraswati, 2003:15) pengarang dapat dibedakan menurut 

kadar integrasi mereka dalam proses sosial. Pada karya-karya pop, kadar ini tinggi. 

Akan tetapi, pada karya-karya Bohemianisme, karya poete maudit, dan karya pengarang 

yang menekankan kebebasan berkreasi, kadar ini kecil, bahkan mungkin tercipta 

“distansi sosial” yang ekstrem. Jadi, dapat disimpulkan pengarang yang sosialnya tinggi 

akan lebih sering berbaur dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya, sebaliknya 

dengan pengarang yang sosialnya rendah akan jarang atau bahkan membatasi diri 

dengan lingkungan sosialnya.  

Pengarang sebagai makhluk sosial tentunya mempunyai cara berbeda-beda dalam 

berhubungan sosial. Jika Intan Andaru dilihat dari latar belakang keluarga yang terlahir 

dari keluarga campuran suku dan agamanya, dari perbedaan tersebut dia dari kecil 

sudah diajarkan oleh keluarga untuk peka terhadap sekelilingnya. Hal tersebut dapat 

dipastikan Intan Andaru merupakan seseorang yang mempunyai kepedulian sosial 

tinggi sehingga mudah membaur dengan masyarakat di tempat tinggalnya atau di 

tempat kerjanya tanpa memandang status. Pekerjaannya sebagai dokter sebagai 

medianya untuk berinteraksi dengan masyarakat. 

 Pada saat ini, dia lebih sering bersosial lewat pekerjaannya sebagai dokter yang 

membuatnya sering berinteraksi dengan banyak orang antara pasien dan masyarakat di 

sekitarnya. Berikut data pada waktu wawancara. 

 

Untuk interaksi sosialku, aku lebih sering berinteraksi dengan masyarakat. Kyk 

seandainya waktu aku PTT, aku terjun langsung ke mereka agar dekat secara 

personal biar bisa saling mengenal mereka tujuannya yang pertama biar enak 

kalo ada apa-apa secara aku dokter bagian sana, dan yang kedua biar saya bisa 

mempelajari budaya lain seperti itu. Soalnya kalo waktu aku bekerja di 

puskesmas pasti aku lebih cenderung dekat dengan masyarakat soalnya kalau 

bekerja di puskesmas itu dianjurkan untuk terjun ke masyarakat, jadi aku dari 

situ bisa mengenal mereka dan seperti menjadi bagian dari mereka sehingga aku 

tau budaya mereka tapi kalo bekerjanya di rumah sakit tidak dianjurkan seperti 
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itu, tapi aku lebih condong ke masyarakat karena aku lebih suka bisa berbaur 

dan dekat mereka kayak sering bermain dengan mereka dan mempelajari 

pemikirannya mereka, sedangkan kalau pasien mungkin hanya beberapa saja. 

Kalau diluar pekerjaan aku ikut komunitas GMNI, jadi kalau ada acara baksos 

gitu aku ikut dan berinteraksi dengan banyak orang. (Wawancara, 05 Juli 2020) 

 

 Data wawancara di atas menunjukkan bahwa Intan Andaru sering berbaur 

dengan banyak orang lewat pasien dan masyarakat. Pasien dan masyarakat sudah tidak 

bisa di pisahkan dalam kehidupan Intan Andaru yang merupakan seorang dokter, lewat 

pekerjaan tersebut yang secara alami membuatnya berbaur dengan pasien dan 

masyarakat. Terutama kalau seandainya dia sedang PTT dan di tempatkan di puskesmas 

dia lebih condong dekat dengan masyarakat karena ketika dia bekerja di puskesmas, dia 

dianjurkan untuk dekat dengan masyarakat daerah sana agar memudahkannya bila 

terjadi sesuatu dan di sisi lain anjuran tersebut begitu mendukungnya karena dia suka 

berbaur dengan masyarakat seperti bermain dengan mereka dan mempelajari pemikiran 

mereka serta bisa mengenal budaya mereka, dengan cara berbaur tersebut dia dapat 

banyak mendengarkan cerita-cerita dari mereka yang membuatnya tertarik dan 

memunculkan ide untuk menuangkan cerita yang didengar ke dalam karya, sehingga 

cerita yang diangkat olehnya terlihat menarik.  

 Beberapa karya ada yang terinspirasi dari hasil dia ketika berinteraksi dengan 

orang, seperti buku kumpulan cerpen Saat Waktu Bekejaran yang terinspirasi dari cerita 

yang di dapatkan dari pasien yang terkena HIV/AIDS, 33 Senja di Halmahera 

terinspirasi ketika dia bekerja di Halmahera, dia berinteraksi dengan masyarakat sana 

lalu mendengarkan cerita konflik agama 1998 yang dampaknya masih dirasakan bahkan 

ketika Intan Andaru menolong seorang pasien yang nonmuslim untuk mencarikan dana, 

pasien tersebut terkejut serta tidak percaya bahwa yang menolongnya adalah seorang 

muslim dari situ Intan Andaru membuat karya tersebut untuk menyampaikan 

pandangannya bahwa perbedaan agama tidak perlu dijadikan pembatas terutama saat 

menolong tidak harus memandan status, dan novel Perempuan Bersampur Merah 

tersinpirasi dari tragedi pembantaian dukun di Banyuwangi tahun 1998, menurutnya 

tragedi tersebut menggelisahkan sehingga dia ingin mengangkat cerita tersebut dalam 

karyanya, di sisi lain dia merasa heran dengan pandangan orang-orang dan para pemuda 

yang membenarkan pembunuhan dukun santet.  Menurut Intan Andaru pembunuhan 

dukun tidak harus dilakukan, jika memang mereka bersalah sebaiknya mereka diadili di 

pengadilan dengan hukuman yang sudah tertulis, pandangan tersebut dia masukan ke 

dalam novel.   

 Pada data wawancara Intan Andaru menyatakan bahwa kegiatannya selain diluar 

pekerjaan dia mengikuti organisas GMNI. Organisasi tersebut terdapat di seluruh 

Indonesia. Pada organisasi tersebut Intan Andaru menjelaskan jika ada acara seperti 

baksos dia mengikutinya karena bisa berinteraksi dengan banyak orang. Dapat 

disimpulkan bahwa Intan Andaru memiliki tingkat kepedulian sosial tinggi, dia suka 
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berbaur dengan banyak orang sehingga menimbulkan rasa perhatian, simpati dan empati 

terhadap orang lain. 

Ketika setiap karya yang diciptakan, untuk memperkenalkan kepada para 

pembaca Intan Andaru memperkenalkan karyanya melalui penerbit, selain melalui 

penerbit dia memperkenalkan karyanya dengan cara bersosial lewat organisasi penulis 

yang ditemuinya, seperti yang dilakukannya ketika dia memperkenalkan novel 

Perempuan Bersampur Merah. Berikut datanya. 

 

Pada waktu aku menulis novel Perempuan Bersampur Merah aku kerja di 

Banyuwangi dan kenal sama beberapa komunitas penulis di Banyuwangi jadi 

mereka yang bantu memperkenalkan novel Perempuan Bersampur Merah 

dengan cara mengadakan bedah buku, launcing buku, dan kalau untuk 

penebitnya itu pakai Gramedia karena novelku sebelumnya pakai Gramedia. 

(Wawancara, 05 Juli 2020) 

 

 Data wawancara di atas menunjukkan bahwa Intan Andaru memperkenalkan 

novel Perempuan Bersampur Merah lewat komunitas penulis di Banyuwangi yang 

ditemuinya. Komunitas tersebut membantu Intan Andaru memeperkenalkan novel 

dengan cara bedah novel, launcing novel dan lain-lain. Sementara itu, untuk 

memperkenalkan karyanya lewat penerbit, Intan Andaru memperkenalkannya lewat 

penerbit Gramedia. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kadar integrasi sosialnya 

intan cukup tinggi, dia berbaur dengan banyak orang sehingga membuatnya dapat 

dengan mudah memperkenalkan karyanya kepada masyarakat.   

Analisis sosiologi pengarang dalam novel Perempuan Bersampur Merah 

menghasilkan cerminan latar belakang pengarang yang merupakan orang yang lahir dari 

Banyuwangi. Latar belakangnya yang menjadi orang Banyuwangi tersebut membuat 

Intan Andaru menggambarkan suasana dan kondisi latar pada novel tersebut begitu 

mudah. Sumber ekonomi pengarang yang utama adalah dokter, sedangkan untuk 

kegiatan menulis hanya sekedar hobi dan karya yang dibuat merupakan hasil hobi yang 

sudah ditekuninya. Hobinya tersebut sudah menghasilkan beberapa karya yang 

sumbernya dari ketertarikan cerita yang didengar dari pasien dan masyarakat yang ada 

di sekitarnya lalu dikembangkan dalam sebuah karya. Ideologi Intan Andaru adalah 

sosialisme, dari ideologi tersebut dia mempunyai prihatin, simpati dan empati terhadap 

individu lain tanpa memandang status. Pada novel Perempuan Bersampur Merah Intan 

Andaru mempunyai pandangan bahwa peristiwa pembunuhan dalam bentuk apa pun 

tidak bisa dibenarkan karena itu sebuah pelanggaran HAM walaupun orang yang 

dibunuh itu seeorang dukun santet, penjahat ataupun seorang pencuri tetap tidak bisa 

dibenarkan. Menurutnya orang yang bersalah tetap berhak mendapatkan proses 

pengadilan yang harus dilewati dan tidak untuk diadili oleh masyarakat hingga 

terbunuh. Integrasi sosialnya Intan Andaru dalam kehidupan masyarkat sesuai dengan 

ideologi sosialisme sehingga dia mempunyai tingkat kepedulian sosial yang tinggi, 

terlihat dari pekerjaannya sebagai dokter yang menjadi media untuk berbaur dengan 

banyak orang seperti pasiennya dan masyarakat sekitar, sehingga dapat dikatakan 
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bahwa kadar integrasi sosial Intan Andaru cukup tinggi. Hal tersebut yang membuat 

Intan Andaru mendapatkan cerita yang kemudian dituangkan ke dalam karyanya seperti 

mengangkat cerita dari kasus-kasus dari wilayah sekitarnya atau orang di sekitar dan 

pasiennya.  

 

SIMPULAN 

 Hasil analisis penelitian tersebut menjelaskan latar belakang Intan Andaru yang 

terlahir dari golongan keluarga kelas menengah dengan campuran agama dan sukunya. 

Dia mempunyai hobi menulis dari kecil sampai sekarang masih dia tekuni. 

Pekerjaannya adalah seorang dokter yang menjadikan pekerjaan tersebut sebagai 

pendapatan utama. Ideologinya adalah sosialisme, sehingga dia memilik rasa prihatin, 

simpati dan empati terhadap individu lain tanpa memandang status. Ideologi tersebut 

yang membuatnya mudah berbaur dengan masyarakat sehingga sering mendengarkan 

cerita-cerita yang ada di sekelilingnya lalu cerita-cerita yang membuatnya tertarik dia 

jadikan karya sastra. Integrasi sosialnya Intan Andaru mempunyai kepedulian sosial 

yang tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari karya-karyanya. Contohnya novel Perempuan 

Bersampur Merah yang mempunyai gagasan terhadap HAM, menurutnya pembunuhan 

dalam bentuk apa pun tidak bisa dibenarkan meskipun para pelaku yang dibunuh adalah 

penjahat, pencuri atau dukun santet. Jika mereka memang bersalah tidak harusnya 

dibunuh karena mereka masih mempunyai hak untuk menjalani hukuman yang ada di 

pengadilan, jadi lebih baik biar hukum tertulis yang dijalani dan tidak perlu melakukan 

tindakan pembunuhan terhadap pelaku. Intan Andaru memperkenalkan novel 

Perempuan Bersampur Merah lewat beberapa orang yang ada di komunitas penulis di 

Banyuwangi yang mau membantu memperkenalkan novel tersebut dengan cara 

mengadakan bedah novel. 
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Abstrak 

Novel Kemarau karya A.A. Navis menjadi objek penelitian ini. Bercerita tentang kehidupan 

seorang laki-laki paruh baya yang tinggal di sebuah kampung. Keinginannya untuk 

mengubah cara pandang orang-orang di sekitarnya tentang kerja dan memaknai kehidupan 

terbentur oleh sifat mereka dan masa lalu pribadinya. Secara eksplisit novel ini membahas 

kehidupan pribadi tokoh utamanya saja. Akan tetapi dari beberapa poin yang terdapat di 

dalam karya, peneliti menggunakan pendekatan mimetik untuk mengungkap realitas budaya 

Minangkabau. Metode yang digunakan untuk mengolah novel beserta datanya adalah 

metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini berupa pengkajian karya sastra secara 

ekstrinsik dan mimetis (nyata) berupa budaya Minangkabau. 

 

Kata kunci: Mimetik, realitas, Kemarau, A.A. Navis 

 

PENDAHULUAN 

Sastra sebagai suatu kegiatan kreatif dan sebuah karya seni, merupakan wujud 

nyata dari proses berpikir sekaligus interaksi pencipta karya dengan kelompoknya. 

Selain itu, ilmu sastra menunjukkan keistimewaan serta keanehan yang tidak dapat 

dilihat ilmu pengetahuan lain: yaitu bahwa objek utama penelitiannya belum tentu, 

bahkan tidak karuan (Teeuw, 1984:19). Dari keaneahan sekaligus keistimewaan tersebut 

seorang penelaah sastra harus mampu menerjemahkan pengalaman sastranya dalam 

bahasa ilmiah, dan dapat menjabarkannya dalam uraian yang jelas dan rasional (Wellek, 

1989:3). Kedua penjelasan megenai ilmu sastra dan tindakan yang harus dilakukan oleh 

seorang penelaah sastra, mendasari penulis untuk memilih satu jenis karya sebagai 

objek. Novel sebagai satu dari jenis-jenis karya sastra dipilih sebagai bahan kajian. 

Banyaknya makna dan pemikiran yang disampaikan pengarang karya membuat novel 

lebih dipilih dibandingkan karya jenis lain. Seperti diketahui bahwa novel adalah 

sebuah bacaan yang tidak dapat diselesaikan dalam sekali duduk. Artinya, bahwa 

jumlah halaman yang terdapat di dalamnya cukup banyak, sehingga diperlukan cukup 

banyak waktu untuk membacanya hingga selesai. Alasan tersebut juga mendasari 

penulis memilih novel, dalam arti lain jumlah halaman yang banyak dapat menunjang 

data penelitian. 

mailto:gagarda4@gmail.com
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Novel Kemarau karya A. A. Navis memiliki ciri khas kuat akan makna dan 

sindiran terhadap fenomena sosial. Latar musim kemarau berkepanjangan, 

mengungkapkan usaha tokoh bernama Sutan Duano untuk meyakinkan penduduk 

kampung agar mau bekerja keras melawan kekeringan. Proses penceritaan novel ini 

mengingatkan kita akan karya lain dari Navis Robohnya Surau Kami. Tidak jauh 

berbeda, maka kedua karya ini memiliki sindiran yang sama dan menjadikan pola 

kebiasaan masyarakat sebagai objek dari pengarang. Karya Navis ini, menggambarkan 

bagaimana penduduk kampung yang umumnya petani menghadapi musim kering yang 

telah merusak sawah mereka. Warga terlihat putus asa dengan kemarau yang tidak 

kunjung selesai. Sebagai wujud usaha, mereka menempuh berbagai cara sesuai dengan 

apa yang diyakini. Warga kampung melakukan sholat untuk meminta diturunkan hujan, 

bahkan meminta pertolongan dari orang pintar (dukun) juga telah dilakukan. Tidak ada 

hasil yang didapatkan. Selain usaha menurunkan hujan, tidak ada lagi usaha yang coba 

dilakukan warga untuk mengolah lahan persawahan. Hampir semua dari warga pasrah 

dan memilih untuk tetap tinggal di rumah. Ketika orang-orang kampung mulai pasrah 

dengan keadaan, kemudian dimunculkan tokoh Sutan Duano sebagai wujud nyata kerja 

keras yang ingin digambarkan oleh A.A. Navis. 

Dari karya-karya Navis yang memiliki gaya penulisan identik dengan sindiran,  

karya ini dipilih karena dirasakan ada satu bentuk pemikiran Navis yang coba 

disampaikan mengenai dirinya yang kurang setuju mengenai kebiasaan masyarakat 

Minangkabau. Budaya yang dimaksudkan adalah kebiasaan merantau orang-orang 

Minang. Kebanyakan orang di sana beranggapan bahwa mencari uang atau pekerjaan 

akan lebih mudah dilakukan jika pergi ke kota. Namun berbeda dengan Navis, dia 

memiliki anggapan jika merantau membuat orang yang melakukan kegiatan tersebut 

hanya menyia-nyiakan waktu, tenaga dan uang untuk sebuah ketidakpastian. Sedangkan 

kelimpahan hidup dapat dicari bahkan di sebuah desa asalkan tekun. Pemikiran seperti 

ini diwujudkan dalam sosok seorang Sutan Duano, seorang yang mulanya tinggal di 

kota dan kemudian pindah ke desa. Duano tekun bekerja hingga dia dapat hidup serba 

berkecukupan di antara warga yang kesulitan mengolah lahan pertanian. Ketaatan 

beragama juga tidak luput dari sasaran kritik Navis dalam novel ini. Sutan Duano yang 

datang ke desa sebagai guru agama berusaha mengubah cara pandang masyarakat. 

Pandagan masyarakat yang digambarkan di dalam cerita masih diliputi oleh pikiran 

tradisional yang penuh takhayul. Tradisi nenek moyang diikuti tanpa pemikiran kritis 

dan tidak sejalan dengan ajaran Islam yang mereka anut. Navis yang dijuluki sebagai 

‘sang pencemooh’ mengisahkan Kemarau dengan bahasa yang lugas.  Pada lain sisi, 

kita dapat menemukan simpati Navis kepada perjuangan sosok guru agama yang 

merupakan pendatang di kampung. Corak seperti ini bisa jadi disebabkan motivasi yang 

melatarbelakangi kelahiran novel ini. 

 

METODE  

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk memahami karya ilmiah. Penggunaan 

metode yang tepat akan berpengaruh pada keberhasilan penulisan sebuah karya ilmiah. 
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Semi (1993:9) membagi metode penelitian menjadi dua jenis, yaitu metode kuantitatif 

dan kualitatif. Metode kuantitatif merupakan cara kerja penelitian yang menggunakan 

angka atau hitungan matematis sebagai jaln untuk mengumpulkan data, sedangkan 

kualitatif mengutamakan cara kerja berdasarkan analisis secara mendalam terhadap 

objek kajian secara empiris. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif 

dan salah satu pendekatan milik M.H. Abrams, yakni pendekatan mimetik (realitas). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Wellek dan Warren (1989: 278-279) realitas dalam karya fiksi 

merupakan ilusi kenyataan dan kesan meyakinkan yang ditampilkan, tetapi tidak selalu 

merupakan kenyataan sehari hari. Sarana yang digunakan untuk menciptakan ilusi untuk 

memikat pembaca agar mau memasuki situasi yang tidak mungkin atau luar biasa 

adalah dengan cara patuh pada detil-detil kenyataan sehari-hari. Kebenaran situasional 

tersebut merupakan kebenaran yang lebih dalam daripada sekedar kepatuhan pada 

kenyatan sehari-hari. Kriteria utama dalam pendekatan mimetik adalah kebenaran 

penggambaran atau hal-hal yang akan digambarkan. 

Menurut Kleden (2004:4) kehidupan sastra Indonesia berkembang seperti 

ungkapan pepatah Romawi: crescit in eundo, bertumbuh selagi berjalan. Seperti yang 

dijelaskan juga oleh Rene dan Wellek, bahwa tidak seluruhnya realitas di dalam novel 

sama dengan kenyataan. Lebih tepat mengatakannya, bahwa sastra tidak dapat 

mengelak dari pengaruh masyarakat dimana karya tersebut lahir. Ali Akbar Navis, 

seorang penulis kelahiran Minangkabau. Ketika mewujudkan pikirannya ke dalam 

sebuah karya, dia tidak segan untuk memunculkan identitasnya sebagai seorang 

Minang. 

Membicarakan sedikit tentang Navis dan Minangkabau, maka dapat dikatakan 

mereka sudah akrab. Menurut Navis, Minangkabau adalah “adat yang berjalan 

sepanjang jalan”. Kata ‘adat’ dapat ditemukan bentuk sinonimnya dalam beberapa kata. 

Tapi menurut falsafah pemikiran Minangkabau sama artinya dengan seluruh aktivitas 

manusia, yaitu kebudayaan. Sebagai adat yang dianggap sebagai kebudayaan, 

Minangkabau memiliki sistem kemasyarakatan yang mendukung eksistensinya. Standar 

kehidupan budaya di Minangkabau sudah sama seperti adat Jepang yang dianggap 

sebagai budaya. Hanya saja perbedaan mereka dibandingkan negara-negara dengan 

budaya khas itu, Minangkabau tidak memiliki sebuah struktur secara administratif yang 

dapat menyebut kebudayaan khas mereka sebagai sebuah negara. Sebagai seorang 

penulis dengan model kritik berbau agama Islam, hal tersebut tidak lepas dari 

masyarakatnya. Islam identik dengan etnis Minangkabau, begitu pula sebaliknya. 

Menurut Navis (1999:314) agama Islam memberikan kedamaian rohani kepada para 

penganutnya. Hal ini disebabkan Islam masuk ke nusantara di waktu yang tepat. Ketika 

raja Kertanegara dari Singasari menyatukan agama Hindu dan Budha demi 

kekuasannya, dia justru terbunuh oleh Jayakatwang. Singkat cerita, kerajaan Singasari 

berganti nama dengan Majapahit di bawah kekuasaan Raden Wijaya. Akibat ambisi 

Majapahit yang ingin menyatukan seluruh nusantara di bawah naungannya, dua agama 
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yang disatukan oleh Kertanegara gagal memberikan kepuasan Rohani untuk 

pengikutnya. Sinkretisme tersebut tidak sanggup diajarkan dengan damai oleh para 

pendetanya.  

Bagi kalangan sufi ajaran Islam begitu cepat diterima. Alasannya, karena tidak 

ada batasan ilmu yang dapat dipelajari oleh masyarakat dengan strata sosial apapun. 

Ajaran agama Islam dinilai selaras dengan falsafah orang Minangkabau yakni “Alam 

Takambang Jadi Guru”. Undang-unndang, peraturan serta etikanya direpresentasikan 

melalui satu kalimat yang mewujudkan alam sebagai guru kehidupan. Masyarakatnya 

cenderung materialis dengan etika, bahwa manusia adalah satu kesatuan dari alam yang 

utuh dengan statusnya yang sama. Bagi orang-orang Minangkabau, satu tidak lebih 

penting dari yang lainnya, hanya peranan masing-masing berbeda. Maka dari itu, 

mereka tidak akan menghancurkan satu sama lain (Navis, 1999:74-75). 

Gambaran di atas mengenai pengertian mimetik. Perlunya penjelasan ulang 

pendekatan ini cukup beralasan. Fungsinya terletak sebagai penjeasan lebih detail 

mengenai karya sastra yang dikaji berdasarkan realitas.  Penjelasan hubungan antara 

Minangkabau dengan agama Islam dapat diibaratkan sebagai ‘pembangunan jalan’ 

antara realitas dengan novel Kemarau. Kebanyakan cerita yang dibangun di dalam novel 

merupakan perpaduan antara budaya Minangkabau dan nasihat-nasihat berbau agama 

Islam. Selain pemilihan latar dan kebiasaan yang identik dengan budaya Minangkabau, 

di dalam cerita juga terdapat kejadian-kejadian nyata yang berhubungan dengan 

kemerdekaan Indonesia. 

Karya-karya yang ditulis oleh A.A. Navis dapat dipastikan selalu berlatarkan 

Minangkabau. Baik dari segi budaya atau lokasi. Bisa jadi hal tersebut merupakan 

wujud kesetiaan Navis akan budaya yang telah mendidiknya. Ketika di dalam novel 

Kemarau, ada kecocokan terhadap realitas. Satu contoh yang dapat menggambarkan 

kota kelahiran Navis (Padangpanjang) adalah berikut. 

 

... Tanahnya sempit karena terletak antara bukit dan danau yang vulkanis. 

Bidang-bidang tanah yang melandai telah dijadikan sawah atau ladang-ladang 

kelapa atau tanah perumahan. Sedang tanah-tanah di lereng bukit telah padat 

oleh pohon pala, cengkeh, dan surian. ...( Kemarau:5) 

 

Kecocokan deskripsi latar tempat di atas memunculkan ciri-ciri kota 

Padangpanjang. Kalimat kedua berisi geografi lokasi di dalam cerita. Dilansir dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang_Panjang secara geografis kota 

Padangpanjang dikelilingi oleh gunung-gunung vulkanis. Ada tiga gunung yang 

mengelilingi kota ini, yaitu: Gunung Marapi, Gunung Sanggalang dan Gunung 

Tandikat. Gunung Marapi dan Tandikat masih merupakan gunung aktif, bahkan untuk 

gunung marapi dapat disebut sebagai gunung paling aktif di pulau Sumatera. Sedangkan 

gunung Sanggalang sudah tidak aktif lagi, meskipun tidak aktif gunung ini tetap 

memiliki kawah yang menandakan bahwa gunung Sanggalang berjenis vulkanis. 

Sedangkan untuk danau, di dekat kota Padangpanjang terdapat beberapa danau. Danau 
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tersebut yaitu Singkarak, dan Maninjau. Dua objek alam tersebut memiliki kecocokan 

dengan kondisi desa yang ditinggali Sutan Duano. Sedangkan untuk dua kalimat 

terakhir, realitasnya lagi-lagi sesuai dengan novel. Padangpanjang memang berada di 

daerah dataran tinggi, akan tetapi kawasan di sana relatif landai. Dilansir dari website 

portaldaerah.bpn.id, kemiringan di kawasan Padangpanjang hanya mencapai 15 persen. 

Keluarga Navis tinggal di Kampung Jawa. Dari namanya sudah dapat diduga 

bahwa mayoritas dari penduduk kampung itu merupakan orang-orang Jawa (Adilla, 

2003:10). Suku jawa hanyalah minoritas di Padangpanjang, selebihnya adalah etnis 

Minangkabau. Ada dialog dan narasi yang menjelaskan bahwa pembaca secara tidak 

langsung diperkenalkan kepada budaya Minangkabau. 

 

Penduduk kampung itu adalah bangsa yang suka merantau. (Kemarau:5) 

Awal dari segalanya, yakni pada suatu hari datanglah seorang laki-laki bersama 

Sutan Caniago kepadanya. Ia seorang ayag dari empat orang anak. Katabya ia 

tak sanggup di kampung lagi. Maksudnya hendak merantau, mengadu untung di 

kota. ...( Kemarau:8) 

 

Data pertama menjelaskan bahwa penduduk di kampung tesebut suka merantau. 

Sedangkan data kedua merupakan contoh tindakan yang mereka lakukan. Mernatau 

memang bukan hal baru di Indonesia bahkan dunia. Demi taraf kehidupan yang lebih 

baik, orang-orang rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk berpisah dari keluarga. 

Tapi untuk orang-orang Minang, merantau bukan lagi kegiatan yang harus mereka 

lakukan karena tuntutan keadaan. Bagi mereka, merntau adalah budaya. Keharusan 

yang berubah menjadi budaya tersebut akibat dari tata kehidupan, etika, dan peraturan 

hidup mereka. Tata ekonomi-lah yang membentuk kebiasaan ‘rantau’. Sistem ekonomi 

yang mereka anut adalah ekonomi komunal. Seluruh sumber kehidupan dikerjakan 

bersama. Faktor perbedaan kodrat manusia membuat hak-hak individu diberi peluang 

pada sektor jasa dan kerajinan. Seluruh tanah desa dibagi habis untuk dikerjakan setiap 

suku yang mendirikan desa itu. Seluruh harta waris akan dibagi berdasarkan sistem 

matrilineal. Sistem ekonomi seperti itulah yang mendorong kaum laki-laki 

Minangkabau bekerja layaknya semut. Akan tetapi perbedaan laki-laki Minangkabau 

dengan semut adalah manusia dengan hewan. Secara hasrat, manusia tetap 

menginginkan kekuasaan dan kepemilikan pribadi akan usaha yang dilakukannya. 

Untuk memperoleh kekuasaan dan kepemilikan, mereka memerlukan wilayah di luar 

desa untuk menjual jasa. Etos kerja semacam itulah yang mereka namai ‘rantau’ (Navis, 

1999:75). Potongan dialog data kedua di atas merupakan pembuktian tanggungjawab 

laki-laki Minang atas keluarganya. Sesuai dengan penjelasan sejarah ‘merantau’ yang 

ditekan oleh tuntutan ekonomi dan budaya, maka tidak salah apabila laki-laki yang 

dibawa oleh Sutan Caniago merasa harus berbuat sesuatu terhadap nasib keluarganya. 

Selain merantau yang sudah sedikit dijelaskan di atas, kosa kata dan budaya 

Minang juga dituliskan oleh Navis. Misalnya saja sebutan ‘Sutan’ yang disebutkan di 

depan nama seorang laki-laki. 
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... seorang laki-laki bersama Sutan Caniago kepadanya. (Kemarau:9) 

Sutan Duano membarut kepala anak itu dengan mesranya. (Kemarau:76) 

 

Kata ‘Sutan’ dicetak tebal menurut Rusmali, dkk (1985) ditulis sebagai berikut 

di dalam kamus “su.tan n gelar adat di Minangkabau untuk laki-laki”. Sutan atau bisa 

juga disebut dengan Sultan dalam adat Jawa adalah gelar untuk seorang laki-laki. 

Namun masing-masing adat memberikan gelar ini kepada laki-laki dengan status sosial 

yang berbeda. Jika orang Jawa memberikan gelar Sultan hanya kepada pimpinan 

keraton, orang Minangkabau memberikan gelar ini untuk lelaki yang telah menikah. 

Gelar ini disebut dengan Manapulai. Gelar yang diberikan berbeda bergantung pada 

suku atau nagari. Misalnya gelar Sutan, Tuah, Kari, Sidi, dan lain-lain. Maka dalam 

kutipan teks di atas, lelaki yang mendapat sebutan Sutan di depan namanya dapat 

dipastikan sudah menikah. Contohnya Sutan Duano, dia sudah pernah melakukan 

pernikahan. Bahlam untuk Sutan Duano, dia sudah pernah menikah lebih dari dua kali. 

Sebagai perbandingan pemberian gelar Manapulai untuk laki-laki di 

Minangkabau. Pada beberapa teks disebutkan laki-laki bujangan yang tidak memiliki 

gelar di depan nama panggilannya. 

 

“Kalau perkara Bahasa Belanda kaukatakan, si Maun anak Mak tonjok, 

pandai juga bahasa Belanda itu. Tapi apa yang dikerjakannya sekarang? Masuk 

penjara keluar penjara kareana mencuri.” (Kemarau:41) 

 

Perbandingannya adalah tokoh bernama Maun yang tidak memiliki gelar adat. 

Penjelasan di atas untuk data sebelumnya menerangkan bahwa gelar tersebut hanya 

diberikan untuk laki-laki yang sudah menikah. Maun tidak memiliki gelar adat seperti 

Sutan Duano. Alasannya dapat dipastikan bahwa dia belum menikah. Penyebabnya 

seperti dikatakan pada teks, bahwa dia tidak memiliki pekerjaan apapun selain keluar-

masuk penjara karena mencuri. Selebihnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai 

status tokoh bernama Maun ini. 

Ada sebuah narasi di dalam novel Kemarau yang lebih jelas menggambarkan 

tradisi Pinang-Meminang ini. Berikut cuplikan narasinya. 

 

Pada malam berikutnya, sesudah sembhayang Isya juga, datanglah lima 

orang laki-laki ke surau Sutan Duano. Dua di antaranya, Mangkuto dan Rajo 

Mantari. Yang satu kakak si Gudam dan yang lain mamaknya. Tiga orang 

lainnya Uwo Unap, juru tulis Wali Negeri, yang dua orang lainnya dua orang tua 

yang sama-sama jadi petani dengan Sutan Duano. Tersirap juga darah Sutan 

Duano menyambut kedatangan mereka itu. Menurut sangkanya, tentulah 

persoalan si Gudam yang datang menemuinya semalam. Oleh karena itu, ia tak 

berani memulai pembicaraan setelah kelima tamunya duduk pada tikar, 

mengelilingi lampu. (Kemarau:102) 
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Narasi tersebut menceritakan bahwa Sutan Duano didatangi oleh lima lelaki. 

Dua di antara lima lelaki itu merupakan kerabat dari Gudam. Kedatangan mereka tidak 

lain untuk meminta supaya Sutan Duano berkenan untuk menikah dengan Gudam. 

Ketika proses meminang seseorang untuk dijadikan pasangan, maka terlebih dahulu 

pihak laki-laki yang akan mendatangi pihak perempuan. Sedangkan yang dialami Sutan 

Duano berbeda. Pencertiaan yang demikian itu tidak dikarang dengan sembarangan. 

Realitas yang ada di Minangkabau, pihak perempuan yang justru akan melakukan 

tindakan pinangan lebih dulu. Bila seorang gadis telah memasuki masa untuk berumah 

tangga, maka dikirimlah kerabatnya lebih dahulu untuk melakukan menyalangkan mata. 

Tindakan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang perjaka yang 

ditargetkan. Apabila sudah ditemukan, maka berundinglah mereka untuk membicarakan 

keadaan calon yang diincar. Ketika perundingan berjalan lancar, berulah dikirim utusan 

untuk melakukan pinangan. Pengiriman utusan dari masing-masing pihak akan terus 

berlangsung hingga ditemukannya waktu hari pertunangan. Hari pertunangan tersebut 

biasanya disebut batimbang tando, yaitu pertukaran tanda bahwa mereka telah berjanji 

menjodohkan anak kemenakan mereka di suatu waktu kelak (Navis, 1984:199). Kurang 

lebihnya itu yang digambarkan oleh A.A. Navis mengenai peminangan Sutan Duano 

untuk Gudam. Navis tidak lupa untuk mendasarkan segala bentuk tulisannya kepada 

budaya yang telah ia pahami. 

Realitas lain yang ditunjukkan di dalam novel adalah keberadaan sistem 

pemerintahan di daerah Minang. Mereka menyebut daerah mereka sebagai nagari. 

Pengertian nagari menurut KBBI adalah wilayah atau sekumpulan kampung yang 

dipimpin (dikepalai) oleh seorang penghulu; distrik. Novel Kemarau memang tidak 

secara langsung membahas sistem nagari. Akan tetapi terdapat narasi yang 

menyebutkan nagari beserta mereka menyebut pemimpinnya. 

 

... Di antaranya seorang yang bernama Haji Tumbijo. Ia rupa-rupanya 

mengenal Sutan Duano dengan baik. Dan ia tinggal di surau Sutan Duano, meski 

Wali Negeri telah menyediakan rumah yang pantas buatnya. 

“Aku akan mengubah hidupnya,” kata Haji Tumbijo kepada Wali Negeri 

yang keheranan memandangnya. (Kemarau:4) 

 

Cuplikan data di atas berlatarkan ketika Indonesia sedang menghadapi agresi 

militer Belanda. Ketika itu para serdadu pejuang terpaksa harus bersembunyi di desa-

desa pinggiran, termasuk desa yang ditinggali Sutan Duano. Dari sekian serdadu itu, ada 

Haji Tumbijo yang ternyata mengenal Sutan Duano dengan baik. Dia lebih memilih 

untuk tinggal di surau milik Sutan Duano daripada memilih tinggal di rumah yang 

sudah disediakan oleh Wali Negeri. Poin yang ingin dibahas oleh penulis adalah  Wali 

Negeri. Dalam sistem pemerintahan desa pada umumnya, Wali Negeri adalah Kepala 

Desa, Lurah, dan sejenisnya. Jika Kepala Desa dipilih berdasarkan pemilihan umum 

dengan sistem voting, maka Wali Negeri melakukan pemilihan secara musyawarah 

mufakat. Tidak semua orang dapat mengikuti pemilihan tersebut, pemilihan diwakilkan 

oleh penghulu dalam nagari dengan keputusan aklamasi. Landasan pemilihan mereka 
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adalah Tuah Sakato yang berarti “musyawarah untuk sepakat”. Keputusan tersebut 

belum juga dapat dilaksanakan apabila masih belum ada yang sepakat atau tidak hadir 

dalam persidangan yang lazim disebut Kerapatan Nagari (Navis, 1999:76). 

Setiap suku memiliki sistem adat masing-masing. Sistem adat itu mengatur 

tentang sikap dan perilaku setiap perorangan. Misalnya saja dalam budaya 

Minangkabau terdapat larangan menikah jika mereka masih satu garis keturunan dari 

nenek (matrilinial).  Mereka juga percaya bahwa adat miliknya tidak akan lekang oleh 

waktu “adat yang tak lapuk oleh hujang, tak lekang oleh panas” (Navis, 1999:10). 

Mereka merasa jika adatnya akan tetap baru dan tetap terpakai. Aturan-aturannya 

menjunjung tinggi keadlian yang setara bagi tiap individunya. Salah satu sistem kerja 

Minangkabau adalah sistem bagi hasil. Tindakan bagi hasil tersebut juga dituliskan oleh 

A.A. Navis dalam kegiatan Sutan Duano. 

 

... Di waktu itulah Sutan Duano memulai suatu kehidupan baru. Beberapa 

bidang sawah yang terlantar diminta izin pada yang punya untuk dikerjakannya. 

Sapi-sapi yang tak tergembala lagi, ditampungnya dengan perjanjian sedua. 

Seekor beruk dibelinya, dan diambilnya upah menurunkan kelapa sebanyak tiga 

buah setiap sepuluh yang diturunkannya. (Kemarau:6) 

 

Ketika itu Indonesia telah merdeka. Berkah dari kemerdekaan itu mengalir bagi 

seluruh rakyat. Warga pribumi memiliki kemungkinan untuk memperbaiki taraf hidup. 

Mereka dapat menempati posisi-posisi sebagai guru, Wali Negeri dan sejenisnya. 

Ketika hampir seluruh warga kampung mengikuti kursus PBH (Pemberantasan Buta 

Huruf) untuk memenuhi syarat pekerjaan yang dijanjikan, Sutan Duano justru memilih 

untuk menekuni peranannya sebagai petani. Tidak hanya bertani, dia juga menampung 

sapi yang sudah tidak tergembala lagi oleh pemiliknya, dan membeli seekor beruk. 

Sutan Duano akan membagi dua hasil dari gembala sapinya. Untuk beruk yang 

dibelinya, dia akan mempekerjakan beruk tersebut untuk menurunkan buah kelapa. 

Setiap sepuluh buah kelapa yang diturunkan oleh beruknya, dia akan mengambil 

keuntungan dari tiga buah. Tindakan demikian memang sudah lazim dilakukan 

dimanapun. Akan tetapi di dalam budaya Minangkabau terdapat aturan yang mengatur 

soal basawah baladang (bersawah berladang). Kembali lagi pada pandangan dasar orang 

Minang soal status hidup manusia. Mereka menganggap manusia itu sejajar dan tidak 

ada strata yang mengkotak-kotakkan. Maka dalam sektor usaha, mereka tidak mengenal 

kata perburuhan. Perburuhan dibayar meletakkan manusia bertingkat-tingkat. Tidak 

menggunakan sistem kerja karyawan atau buruh, mereka menggunakan sistem kerja 

kolektif dan bagi hasil (Navis, 1984:149). 

 

SIMPULAN 

Novel Kemarau yang ditulis oleh A.A. Navis dipilih untuk menjadi objek kajian. 

Karya ini memiliki ciri-ciri yang identik dengan karya sastra ciptaan Navis yang lain, 

yakni terdapat sindiran, pendapat pribadinya sebagai solusi, balutan kehidupan secara 
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Islam, dan membawa budaya Minangkabau. Menariknya, penyebab utama 

permasalahan di dalam cerita bukan karena adanya karakter antagonis atau terjadinya 

perbedaan ideologi antartokoh, melainkan disebabkan oleh keaadaan alam, lebih 

spesifik lagi adalah musim kemarau.  Musim kemarau berkepanjangan itu, mulailah 

muncul sifat masyarakat yang tidak mau bekerja keras, suka membuang-buang waktu, 

dan tidak konsisten. 

Secara struktur penceritaan novel Kemarau ini tersusun sebagai sebuah kritik 

pengarang kepada aktivitas dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan persepsi pribadinya. 

Berhubung kebiasaan berasal dari budaya yang telah berulang dalam waktu lama, maka 

tidak berlebihan apabila A.A. Navis disebut juga mengkritik budaya yang telah 

membesarkannya. Sedangkan kesimpulan dari penelitian ini tidak membahas perihal 

kritiknya. Akan tetapi pembuktian realitas-realitas yang terdapat di dalam objek karya. 

Ada beberapa jenis realitas yang tercantum seperti pembahasan di atas. Realitas tersebut 

antara lain: letak geografis yang relefan dengan salah satu kota di pulau Sumatra. 

Penggunaan kata dan gelar bagi laki-laki Minangkabau, misalnya saja ‘sutan’. Sedikit 

reka adegan tradisi pinang-meminang bagi orang-orang Minangkabau. Otoritas Wali 

Negeri selaku Kepala Desa di lingkungan suku Minang. Terakhir adalah membicarakan 

soal sistem ‘ijon’, yakni sistem pembagian hasil dari sistem kerja tradisional di 

Minangkabau. 
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Abstrak 

Musik merupakan media yang hadir dalam masyarakat sebagai cerminan sosial yang 

kompleks di dalamnya terdapat ide dan gagasan pengarang yang berisi pesan-pesan yang 

ditulis dalam bentuk lirik lagu. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui keterkaitan 

antarunsur dan realitas tanda-tanda budaya dan politik dalam album “Sarjana Muda” karya 

Iwan Fals. Melalui analisis terhadap lirik yang terdapat dalam setiap lagu. Seperti yang kita 

ketahui bahwa sebagian besar lagu-lagu Iwan Fals mengandung unsur krtitik sosial. Seperti 

lagu-lagu yang terdapat dalam album “Sarjana Muda” yang banyak membicarakan tema-

tema yang berhubungan dengan politik, terutama pada masa orde baru. Tahun terbit album 

ini sendiri yaitu pada tahun 1981, pada masa itu masyarakat Indonesia sedang gencar-

gencarnya mebicarakan tentang Orde Baru. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam 

menganalisis album “Sarjana Muda” karya Iwan Fals adalah metode studi pustaka. Artinya, 

hanya terpaku pada teks naskah dan tidak sampai melakukan penelitian ke lapangan. 

Dengan menggunakan kajian semiotika Riffaterre sebagai alat guna mengungkap makna 

yang ingin disampaikan pengarang dengan realitas sosial pada masa itu. Tujuan dari 

penelitian ini ialah mengetahui pesan-pesan yang terdapat dalam lagu milik Iwan Fals 

khususnya pada album “Sarjana Muda”. Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk 

pembaca dalam menambah wawasan. 

 

Kata kunci: iwan fals, kritik sosial, musik, orde baru, semiotika riffaterre  

 

PENDAHULUAN 

Musik merupakan media yang hadir dalam masyarakat sebagai cerminan dari 

realitas sosial di sekitarnya. Musik sebagai cerminan sosial merupakan hal yang 

kompleks dan universal di mana di dalamnya seorang pengarang menuangkan ide-ide 

dan gagasannya yang mengandung sebuah pesan yang signifikan. Ide-ide dan gagasan 

tersebut dituangkan dalam bentuk lirik lagu. lirik merupakan karya sastra (puisi) yang 

berisi curahan perasaan pribadi, susunan kata sebuah nyanyian (KBBI, 2005:678). Maka 

dalam hal ini, musik atau lirik lagu juga termasuk ke dalam sebuah karya sastra yang 

mirip dengan puisi. Untuk karya sastra yang satu ini, alat musik adalah hal yang 

penting, namun tidak memungkiri bahwa lirik lagu juga merupakan hal yang perlu 

diperhatikan. Karya sastra tidak lahir dalam kekosongan budaya (Teeuw dalam 

Pradopo, 1990: 107), seperti halnya karya sastra yang lain, musik juga tidak lahir dalam 
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kekosongan budaya, biasanya musik memiliki latar belakang historis dalam proses 

pembuatannya. Musik atau lirik lagu tidak hanya hadir untuk menghibur, tetapi di 

dalamnya memiliki idealisme, kekuatan ekonomis dan kritik sosial.  

Perkembangan musik saat ini lebih menyesuaikan selera pasar. Perusahaan 

rekaman maupun penulis lagu harus memiliki strategi agar lagu yang dipromosikan 

akan laku keras di pasaran. Hal ini membuat banyak industri musik melahirkan lagu-

lagu pop yang klise, di mana inspirasinya lahir dari lagu-lagu sebelumnya dengan tema 

dan lirik yang hampir sama. Namun tidak semua musisi di Indonesia melakukan hal 

tersebut, ada beberapa yang telah  menghasilkan kualitas musik yang konsisten dan 

khas. Contohnya Iwan Fals.  

Iwan Fals dan kritik sosial rasanya sudah menjadi ikon dalam industri musik 

indonesia. Iwan Fals sendiri sudah mengeluarkan puluhan album sejak tahun 1975, 

sekitar 41 album telah dirilis oleh Iwan. Dalam analisi ini, penulis memilih labum 

“Sarjana Muda”. Album “Sarjana Muda” adalah album solo profesionalnya yang 

pertama, dirilis pada bulan september 1981 dengan naungan label Musica Studio. 

Sebelum album “Sarjana Muda”, Iwan Fals pernah mengeluarkan beberapa album 

rekaman, namun album tersebut kurang sukses secara komersial sehingga nama Iwan 

Fals belum begitu dikenal. Setelah album “Sarjana Muda” dirilis dan mencatat sukses, 

barulah nama Iwan Fals mulai diperbincangkan, bisa dikatakan bahwa album “Sarjana 

Muda” adalah awal kepopuleran Iwan Fals di dunia permusikan Indonesia. Penulis 

memilih album “Sarjana Muda” karena album inilah yang membuat nama Iwan Fals 

mulai dikenal masyarakat, berarti ada keunikan dari segi lirik dalam album ini yang 

berbeda dengan album-album Iwan yang sebelumnya. 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

analisis kualitatif. Ratna (2006:53), menyatakan bahwa metode deskriptif yaitu analisis 

yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta yang kemudian disusul dengan 

analisis. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif sangat 

menekankan pada dalamnya riset yang dilakukan oleh peneliti. Dalamnya data yang 

didapatkan sangat mempengaruhi kualitas dari penelitian kualitatif ini. Sedangkan 

menurut Endaswara, metode penelitian sastra adalah cara yang dipilih oleh peneliti 

dengan mempertimbangkan bentuk, isi, dan sifat sastra sebagai subjek kajian 

(Endraswara, 2003:8). 

Penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu pengumpulan data dan analisis. 

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, memahami, mencatat, dan 

mengolah data dengan mengklafikasikan data sesuai teori. Kemudian, analisis data 

menggunakan teori semiotika Riffaterre dan kritik sosial. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kesatuan unsur dalam suatu karya sastra tidak dapat berdiri sendiri, melainkan 

saling berhubungan, berkaitan dan bergantung. Semiotika Riffaterre mengemukakan 

metode pemaknaan yang khusus, yaitu dengan memberi makna karya sastra sebagai 

sistem tanda-tanda itu, istilahnya memproduksi makna tanda-tanda. Dalam menganalisis 

lirik dengan menggunakan semiotika Riffaterre terdapat pembacaan heuristik dan 

hermeneutik.  

1. Pembacaan Heruistik dan Hermeneutik 

Pembacaan Heruistik adalah pembacaan berdasarkan struktur kebahasaan atau 

bisa dikatakan pembacaan berdasarkan konvensi sistem semiotik tingkat pertama, dan 

merupakan penjelasan kepada tiap bagian cerita secara berurutan sesuai analisis bentuk 

formalnya.Sementara pembacaan Hermeneutik adalah pembacaan berdasarkan konvensi 

semiotic tingkat kedua, yang merupakan pembacaan ulang atau retroaktif sesudah 

pembacaan Heruistik dengan memberikan konvensi sastranya. 

2.1 Pembacaan Heruistik 

Pembacaan heruistik pada dasarnya merupakan interpretasi tahap pertama yang 

bergerak dari awal sampai ke akhir teks sastra, dan dari atas ke bawah (Ratih 2016:6). 

Pembacaan tahap pertama ini akan menghasilkan serangkaian arti yang bersifat 

heterogen (beraneka ragam). Dalam pembacaan heruistik ini, karya sastra dibaca sesuai 

dengan struktur bahasa linguistik. Realisasi dari pembacaan heruistik dapat berupa 

sinopsis, pengucapan teknik cerita, gaya bahasa yang digunakan atau pesan yang 

disampaikan. 

Lirik lagu yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu lagu berjudul “Bangunlah 

Putra Putri Ibu Pertiwi”. Kata “bangun” sendiri mempunyai arti bangkit dan berdiri. 

Judul ini mempunyai arti bahwa putra dan putri ibu pertiwi (masyarakat Indonesia) 

harus mampu bangkit dari keterpurukan yang melanda Indonesia. 

Bait pertama Baris pertama sampai keempat /Sinar matamu tajam namun 

ragu//kokoh sayapmu semua tahu/ /tegap tubuhmu tak kan tergoyahkan/ /kuat jarimu 

kala mencengkeram/.Baris ini saling berhubungan menggambarkan tentang garuda 

dengan mata yang tajam, sayap yang kokoh, tubuh yang tegap dengan jari yang kuat 

mencengkram. Bait Kedua Baris pertama dan kedua /bermacam suku yang berbeda/ 

/bersatu dalam cengkrammu/. Baris ini menjelaskan baris pada bait sebelumnya tentang 

jari garuda yang mencengkram, bahwa lambang garuda jarinya mencengkram kata 

“Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Dilanjutkan dengan 

baris ini, bahwa bermacam suku bangsa bersatu dalam cengraman garuda. Bait Ketiga 

Baris pertama sampai keempat /angin genit mengelus merah putihku/ /yang berkibar 

sedikit malu malu/ /merah membara tertanam wibawa/ /putihmu suci penuh karisma/. 

Baris ini saling berhubungan satu sama lain, pada baris ini menggambarkan bendera 

merah putih dengan warna merah yang melambangkan wibawa dan putih yang suci 

penuh karisma. Bait keempat Baris pertama dan kedua /pulau-pulau yang berpencar/ 

/bersatu dalam kibarmu/. Baris ini menjelaskan baris pada bait sebelumnya, bahwa 

perbedaan suku bangsa tetap dengan bendera yang sama yaitu merah putih. Bait 
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Kelima Baris pertama sampai ketujuh /terbanglah garudaku/ /singkirkan kutu-kutu di 

sayapmu/ /berkibarlah benderaku/ /singkirkan benalu di tiangmu/ /hei jangan ragu dan 

jangan malu/ /tunjukkan pada dunia/ /bahwa sebenarnya kita mampu/.Baris ini saling 

berhubungan satu sama lain menjelaskan tentang Indonesia terutama masyarakatnya 

menggunakan simbol garuda dan bendera merah putih. Bait Keenam Baris pertama 

sampai kelima /mentari pagi sudah membumbung tinggi/ /bangunlah putra putri ibu 

pertiwi/ /mari mandi dan gosok gigi/ /setelah itu kita berjanji/ /tadi pagi esok hari atau 

lusa nanti/. Baris ini berhubungan satu sama lain, menjelaskan bahwa masyarakat 

Indonesia harus mulai bangkit untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan para 

leluhur dulu. Bait Ketujuh Baris pertama sampai keenam /garuda bukan burung 

perkutut/ /sang saka bukan sandang pembalut/ /dan coba kau dengarkan pancasila itu/ 

/bukanlah rumus kode buntut/ /yang hanya berisi harapan/ /yang hanya berisi khayalan/. 

Baris ini saling berhubungan satu sama lain, menjelaskan tentang garuda, bendera 

merah putih dan pancasila bahwa tiga hal tersebut merupakan kunci bagi masyarakat 

Indoneisia untuk tetap saling mengingatkan. 

2.2 Pembacaan Hermeneutik 

Pembacaan ini didasarkan pada konvensi sastra.Pada tahap ini pembaca dapat 

memaparkan makna karya sastra berdasarkan interpretasi yang pertama (Ratih 2016: 

6).Dari hasil pembacaan yang pertama pembaca harus lebih jauh lagi untuk memperoleh 

kesatuan makna dengan melanjutkannya ke pembacaan hermeneutik.Pembacaan ini 

ialah pemberian makna bedasarkan konvensi sastra (puisi) (Pradopo, 1990:308). 

Secara keseluruhan lirik lagu tersebut menggambarkan tentang keistimewaan 

Indonesia yang disimbolkan dengan garuda, bendera merah putih dan putra putri ibu 

pertiwi atau bisa diartikan sebagai generasi muda dan masyarakat di Indonesia. Lirik 

tersebut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki lambang garuda dengan mata yang 

tajam, sayap yang kokoh, tubuh yang tegap dengan jari yang kuat mencengkram, hal 

tersebut menginterpretasikan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki jiwa 

garuda, yaitu kuat, kokoh dan tegap. Lirik tersebut menjelaskan tentang jari garuda yang 

mencengkram. Seperti yang diketahui bahwa pada lambang garuda jarinya 

mencengkram kalimat “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. 

Hal tersebut dapat pula memiliki arti bahwa bermacam suku bangsa bersatu dalam 

cengkraman garuda atau bisa dikatakan bahwa perbedaan tersebut merupakan 

pemersatu bangsa Indonesia. Lebih lanjut pada lirik tersebut menggambarkan tentang 

bendera merah putih dengan warna merah yang melambangkan wibawa dan putih yang 

suci penuh karisma. Hal tersebut merepresentasikan pribadi masyarakat Indonesia, 

dengan banyaknya suku bangsa dan adat istiadat yang dimiliki, prilaku yang 

ditunjukkan haruslah memiliki tingkah laku yang disegani sehingga menjadi contoh 

bagi negara lain1.  

                                                
1Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa 

menurut sensus BPS tahun 2010. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas 

akibat perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, sebagian 

pihak berpendapat orang Cirebon adalah suku tersendiri dengan dialek yang khusus pula, sedangkan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_etnik
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Dalam Lirik tersebut terlihat bagaimana penulis menjelaskan bahwa sebenarnya 

lambang garuda dan dan merah putih bukan hanya sebuah pajangan, namun garuda dan 

bendera merah putih merupakan representasi perilaku yang seharusnya mencerminkan 

masyarakat Indonesia. Penulis menjelaskan dalam lirik tersebut bahwa masyarakat 

Indonesia harus memiliki mental yang kuat seperti garuda dalam artian tidak akan 

terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang akan menghancurkan NKRI 2 . Begitu pula 

masyarakat Indonesia harus berani sekaligus rendah hati, seperti representasi warna 

pada bendera merah putih. Dalam lirik tersebut penulis mengajak masyarakat Indonesia 

untuk mulai bangkit melanjutkan apa yang sudah dikerjakan para leluhur dulu. 

Membangun dan menjaga Indonesia untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya 

merupakan sebuah kewajiban bagi masyarkat Indonesia, terutama generasi muda.  

2.3 Kritik Sosial 

Kritik sosial muncul karena adanya masalah sosial. Soerjono Soekanto (dalam 

Abdulsyani, 2002: 184) menegaskan bahwa masalah sosial akan terjadi apabila 

kenyataan yang dihadapi oleh warga masyarakat berbeda dengan harapannya. Masalah 

sosial tentu saja berhubungan dengan masyarakat dan permasalahan yang terjadi di 

sekitarnya. Misalnya, keadaan ekonomi yang tidak baik dalam sebuah keluarga dan 

masyarakat akan menimbulkan masalah seperti, kesehatan mental dan interaksi yang 

kurang pada lingkungan tempat tinggalnya. Hal tersebut mengakibatkan seseorang 

mengambil tindakan yang akhirnya akan merugikan dia dan orang di sekitarnya. Sastra 

menyajikan kehidupan dan sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial (masyarakat) 

walaupun karya sastra meniru alam dan subjektif manusia (Wellek dan Warren, 

1990:109). Salah satunya yaitu puisi atau lirik lagu sebagai media untuk mengkritik 

kehidupan sosial yang diungkapkan melalui media musik atau lagu.  

Menurut Soekanto (2010:365), terdapat delapan masalah sosial yang terjadi di 

tengah masyarakat, (1) yaitu kemiskinan, (2) kejahatan, (3) disorganisasi keluarga, (4) 

masalah generasi muda, (5) peperangan, (6) pelanggaran terhadap norma-norma 

masyarakat, (7) masalah kependudukan, dan (8) masalah lingkungan hidup. Secara 

umum lirik lagu karya Iwan Fals tersebut mengungkapkan gambaran keresahan dalam 

diri penulis yaitu Iwan yang ternyata mesyarakat juga mempunyai masalah atau kritik 

yang sama, sehingga Iwan menggabungkan keresahan masyarakat dan juga keresahan 

                                                                                                                                          
sementara pihak lainnya berpendapat bahwa mereka hanyalah subetnik dari suku Jawa secara 

keseluruhan. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia (diakses pada tanggal 23 April 

2020). 

2 Kasus rasisme dan hoaks pernah dilakukan oleh Tri Susanti. Tri Susanti mengunggah komentar di grup 

WhatsApp yang bernada ujaran kebencian dan berita bohong atau hoaks dalam rangkaian aksi protes 

perusakan bendera di depan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Nomor 10, Surabaya, Jawa Timur 

dengan mengundang sejumlah organisasi masyarakat di sebuah warung di Jalan Penataran Surabaya 

untuk melakukan aksi pengepungan di asrama tersebut. 

https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/29/terbaru-kasus-rasisme-mahasiswa-papua-di-surabaya-

peran-tri-susanti-yang-membuatnya-jadi-tersangka (diakses pada tanggal 20 April 2020). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia
https://www.tribunnews.com/tag/surabaya
https://www.tribunnews.com/tag/surabaya
https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/29/terbaru-kasus-rasisme-mahasiswa-papua-di-surabaya-peran-tri-susanti-yang-membuatnya-jadi-tersangka
https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/29/terbaru-kasus-rasisme-mahasiswa-papua-di-surabaya-peran-tri-susanti-yang-membuatnya-jadi-tersangka
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yang ada pada dirinya melalui musik dan lirik yang dituangkannya dalam album 

“Sarjana Muda” tersebut. Iwan Fals dalam beberapa lirik lagunya mengungkapkan isu-

isu sosial yang dihadapi masyarakat diantaranya pada lirik lagu berjudul “Bangunlah 

Putra Putri Ibu Pertiwi”. 

Lirik lagu tersebut tentu saja menyoroti tentang nasionalisme masyarakat 

Indonesia. Iwan Fals secara tidak lagsung memberikan sebuah gambaran tentang 

kesatuan negara Indonesia melalui Bhineka Tunggal Ika dan bendera merah putih. 

Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan adat 

tradisi, agama, bahasa dan budaya. Dengan keberagaman tersebut seharusnya 

masyarakat Indonesia mampu saling mendukung dan saling menghargai perbedaan yang 

dimiliki tiap daerah, seperti bahasa yang digunakan, kepercayaan dalam beragama dan 

ras keturunan. Sangat penting Iwan menyinggung masalah nasionalisme seperti ini 

karena di negara yang besar dan beraneka budaya seperti Indonesia ini ternyata tidak 

mudah untuk menyatukan masyarakatnya dalam bertoleransi. Konflik-konflik yang 

kerap terjadi akibat mementingkan beberapa pihak menyebabkan masyarakat menjadi 

terpecah belah. Ambilah contoh beberapa kasus, sepeti pembakaran gereja yang pernah 

terjadi di Aceh tahun 2015 di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, 

Kabupaten Aceh Singkil 3 . Bentrokan tentu saja tak dapat dihindari, aksi ini juga 

mengakibatkan satu korban tewas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Polisi melintas di depan bekas rumah ibadah yang terbakar Hotli Simanjuntak/ 

EPA. Sumber: lokadata.id (diakses pada tanggal 15 Mei 2020) 

Kejadian tersebut tidak hanya mengakibatkan rasa toleransi antara kedua pihak 

luntur namun secara otomatis rasa persaudaraan antar umat beragama dalam 

bermasyarakat juga ikut terganggu. Rasa persatuan yang diperlihatkan dalam semboyan 

                                                
3 Sepekan sebelum insiden ini terjadi, sekelompok orang yang menamakan dirinya Pemuda Peduli Islam 

(PPI) telah berunjuk rasa menyoal penertiban gereja atau undung-undung (rumah ibadah kecil) yang 

dinilai ilegal. Para demonstran menuntut Pemkab harus segera menertibkan gereja yang dinilai ilegal 

karena tak berizin. Mereka bahkan mengultimatum, jika Pemkab tidak memenuhi tuntutan, mereka 

sendiri yang akan membongkar gereja. https://lokadata.id/artikel/apa-yang-kita-tahu-soal-insiden-di-aceh-

singkil (diakses pada tanggal 19 Mei 2020). 

https://lokadata.id/artikel/apa-yang-kita-tahu-soal-insiden-di-aceh-singkil
https://lokadata.id/artikel/apa-yang-kita-tahu-soal-insiden-di-aceh-singkil
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Bhineka Tunggal Ika dan pancasila seakan tidak memiliki makna. Karena nyatanya 

dalam masyarakat hal mudah seperti saling menghargai satu sama lain sepertinya masih 

sangat susah untuk dilakukan. Namun tentu ada beberapa pihak yang percaya dan 

menerapkan arti semboyan Bhineka Tunggal Ika tersebut. Misalnya, membangun rumah 

ibadah bersama-sama, atau saling membantu dalam menyelenggarakan acara besar 

keagamaan, hari besar suatu kultur, atau budaya tertentu di suatu daerah4. Jika kembali 

pada lirik lagu dengan judul “Bangunlah Putra Putri Ibu Pertiwi”, Iwan memberikan 

sebuah semangat persatuan untuk masyarakat Indonesia agar tidak mudah terpancing 

emosi apalagi dengan ajakan untuk saling melukai sesama saudara setanah air. Secara 

tidak langsung Iwan juga mengkritik perlakuan masyarakat dan juga pihak-pihak yang 

diskrminatif. Dalam lagunya, Iwan mengingatkan kembali bahwa masyarakat Indonesia 

hidup dalam satu semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika dan satu warna bendera yaitu 

merah putih. Seperti halnya sudara kandung, sudah sepatutnya kita saling menjaga dan 

menghargai satu sama lain. Perbedaan dan kesalah pahaman seharusnya tidak dengan 

mudah membuat kita lupa bahwa kita masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan lirik 

lahu tersebut merupakan bentuk nasionalis dari seorang Iwan juga sekaligus ajakan 

kepada masyarakat khususnya para pemuda pemudi penerus bangsa untuk saling 

menjaga dan menghormati.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis semiotika Riffaterre dan kritik sosial dalam album 

“Sarjana Muda” karya Iwan Fals memperlihatkan bahwa lirik lagu yang ditulis oleh 

pengarang mempunyai makna yang lebih dalam saat diteliti melalui pembacaan 

heruistik dan hermeneutik.  Dalam salah satu lagunya yang berjudul “Bangkitlah Putra 

Putri Ibu Pertiwi” Secara keseluruhan Iwan menggambarkan tentang keistimewaan 

Indonesia yang disimbolkan dengan garuda, bendera merah putih dan putra putri ibu 

pertiwi atau bisa diartikan sebagai generasi muda dan masyarakat di Indonesia. Lirik 

tersebut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki lambang garuda dengan mata yang 

tajam, sayap yang kokoh, tubuh yang tegap dengan jari yang kuat mencengkram, hal 

tersebut menginterpretasikan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki jiwa 

garuda, yaitu kuat, kokoh dan tegap. Lirik tersebut menjelaskan tentang jari garuda yang 

mencengkram. Seperti yang diketahui bahwa pada lambang garuda jarinya 

mencengkram kalimat “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. 

Hal tersebut dapat pula memiliki arti bahwa bermacam suku bangsa bersatu dalam 

                                                
4 Sebagai negara dengan keberagaman suku dan budayanya, Indonesia menjadi negara yang memiliki 

masyarakat dengan kehidupan multikultural dan memiliki warna tersendiri bagi negara lain. Sayangnya, 

masih banyak masyarakat Indonesia yang belum siap menerima keberagaman tersebut. Hal itu 

menimbulkan konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan. Belakangan, konflik antar agama, konflik 

antar suku terjadi di Indonesia. Kita dibuat terpecah-belah demi kepentingan beberapa pihak. 

https://www.whiteboardjournal.com/ideas/human-interest/membicarakan-relasi-antara-minoritas-dan- 

mayoritas-kita/ (diakses pada tanggal 19 Mei 2020). 

https://www.whiteboardjournal.com/ideas/human-interest/membicarakan-relasi-antara-minoritas-dan-%20mayoritas-kita/
https://www.whiteboardjournal.com/ideas/human-interest/membicarakan-relasi-antara-minoritas-dan-%20mayoritas-kita/
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cengkraman garuda atau bisa dikatakan bahwa perbedaan tersebut merupakan 

pemersatu bangsa Indonesia. Lebih lanjut pada lirik tersebut menggambarkan tentang 

bendera merah putih dengan warna merah yang melambangkan wibawa dan putih yang 

suci penuh karisma. Hal tersebut merepresentasikan pribadi masyarakat Indonesia.   

Iwan Fals mengajak masyarakat Indonesia khususnya para pemuda pemudi masa 

depan bangsa untuk saling toleransi antar sesama suku dan budaya. Iwan memberikan 

sebuah semangat persatuan untuk masyarakat Indonesia agar tidak mudah terpancing 

emosi apalagi dengan ajakan untuk saling melukai sesama saudara setanah air. Secara 

tidak langsung Iwan juga mengkritik perlakuan masyarakat dan juga pihak-pihak yang 

diskrminatif. Dalam lagunya, Iwan mengingatkan kembali bahwa masyarakat Indonesia 

hidup dalam satu semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika dan satu warna bendera yaitu 

merah putih. 
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Abstrak 

“Syair-syair Patah Hati: Kajian Semiotika Lagu-lagu Didi Kempot dalam Era Disrupsi”. 

Makalah. Sastra Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Jember. 2020. Tujuan 

penelitian ini yaitu: 1) mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi eksistensi lagu-

lagu Didi Kempot di era disrupsi; 2) mendeskripsikan pembacaan heuristik dalam syair-syair 

lagu Didi Kempot; 3) mendeskripsikan pembacaan hermeneutik dalam syair-syair lagu Didi 

Kempot. Penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan hasil dari 

analisis data berupa lima lirik lagu Didi Kempot, yaitu “Pamer Bojo”, “Cidro”, “Sewu 

Kutho”, “Suket Teki”, dan “Banyu Langit”. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data 

dengan dokumen sebagai data utamanya. Setelah mengumpulkan data, lalu membaca. Proses 
membaca dilakukan dengan teliti, cermat dan berulang-ulang agar mendapat pemahaman 

tentang isi lirik tersebut, lalu mencatat poin penting yang menunjukkan hubungan eksistensi 

lagu-lagu Didi Kempot dengan era disrupsi. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan 

untuk dianalisis berdasarkan kajian semiotika yang dikemukakan Michael Riffaterre, yaitu 

dengan pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik untuk menemukan makna syair 

lagu. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor yang memengaruhi eksistensi 

lagu-lagu Didi Kempot di era disrupsi antara lain: (a) faktor perkembangan teknologi 

informasi internet yang memudahkan masyarakat mengakses lagu, (b) faktor kedekatan 

emosional dalam makna syair lagu yang mampu menyentuh hati masyarakat, (c) faktor 

perpaduan genre yang beragam, dan (d) faktor kontribusi para influencer; (2) pembacaan 

heuristik syair-syair lagu Didi Kempot perlu diberi tambahan kata sambung (dalam kurung) 
dan kata-katanya dikembalikan ke dalam bentuk morfologinya; (3) pembacaan hermeneutik 

syair-syair lagu Didi Kempot dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) syair lagu “Pamer Bojo” 

menggambarkan tentang perasaan sakit hati karena pujaan hati sudah memiliki kekasih baru, 

(b) syair lagu “Cidro” menggambarkan tentang cinta yang dikhianati karena perbedaan 

kondisi ekonomi, (c) syair lagu “Sewu Kutho” menggambarkan tentang perjuangan mencari 

kekasih yang baru saja pergi, (d) syair lagu “Suket Teki” menggambarkan tentang 

kekecewaan atas perilaku sang kekasih, (e) syair lagu “Banyu Langit” menggambarkan 

tentang seseorang yang ditinggal kekasihnya tanpa alasan. 

 

Kata kunci: Didi Kempot, disrupsi, semiotika, syair lagu 
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PENDAHULUAN  

Dikatakan oleh Abrams (1981:178; dalam Pradopo 2014: 260) bahwa karya sastra 

itu mencerminkan masyarakatnya dan secara tidak terhindarkan dipersiapkan oleh 

keadaan masyarakat dan kekuatan-kekuatan pada zamannya. 

Era disrupsi merupakan fenomena yag terjadi di masyarakat, ketika aktivitas yang 

awalnya dilakukan di dunia nyata, kemudia bergeser ke dunia maya. Hal ini tentunya 

dilatarbelakangi oleh aktivitas digital yang berkembang pesat.  

Menurut KBBI disrupsi memiliki artinya “yang tercabut dari akarnya”. 

Berdasarkan pengertian tersebut, jika dihubungkan dengan fenomena zaman sekarang 

adalah banyak hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak dapat 

dipungkiri, era disrupsi telah mengharuskan setiap orang memiliki kemampuann yang 

dapat menyeimbangkan dengan pergeseran-pergeseran aktivitas dari yang bersifat 

manual beralih ke “robot” yang serba mesin. Sebelumnya, belajar hanya berfokus pada 

buku tebal yang harus dibaca, sekarang mencari informasi dapat langsung ke mesin 

pencari seperti google dengan cepat informasi yang diinginkan dapat diperoleh.  

Disrupsi teknologi telah mengubah berbagai sektor kehidupan manusia, tidak 

terkecuali musik. Jika sebelumnya karya musisi bisa dinikmati dalam bentuk fisik 

seperti kaset atau compact disk, penikmat music kini lebih dimudahkan dengan adanya 

music streaming. Perubahan teknologi ini juga memiliki pengaruh besar terhadap lagu-

lagu yang di ciptakan oleh Didi Kempot.  

Didik Prasetyo atau lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot adalah 

seorang penyanyi dan pencipta lagu campursari dan congdut (keroncong dangdut) dari 

Surakarta. Hampir sebagian lagu yang ditulisnya bertemakan patah hati dan 

kehilangan.Alasannya memilih tema tesebut karena rata-rata semua orang pernah 

mengalaminya dan ingin dekat dengan masyarakat. Didi Kempot mengawali karinya 

pada tahun 1984 sebagai musisi jalanan. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin 

berkembangnya teknologi, Didi Kempot semakin di kenal melalui lagu-lagunya yang 

kini mudah di akses melalui media maya. 

Dalam kajian ini ditinjau dari era disrupsi, menjelaskan (1) faktor yang 

memengaruhi eksistensi lagu-lagu Didi Kempot di era disrupsi (2) pembacaan heuristik 

syair-syair lagu Didi Kempot perlu diberi tambahan kata sambung (dalam kurung) dan 

kata-katanya dikembalikan ke dalam bentuk morfologinya; (3) pembacaan hermeneutik 

syair-syair lagu Didi Kempot dapat disimpulkan dari lima syair patah hati. 

Penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi terhadap penelitian ini adalah 

penelitian yang oleh Indri Pravita Sari Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 

berjudul Analisis Struktural – Semiotik Lirik Lagu Mon Meilleur Amour Karya Anggun 

Cipta Sasmi. Penelitian dengan menggunakan kajian struktural-semiotik. Khusnul Arfan 

(2013) mahasiswa S1 Universitas Negeri Yogyakarta menulis skripsi Analisis 

Semiotika Riffaterre Dalam Puisi Das Theater, Stätte Der Träume Karya Bertolt Brecht. 

Syarif Fitri (2017) mahasiswa Akademi Komunikasi Bina Sarana Informatika, Jakarta 

Timur menulis jurnal dengan judul Analisa Semiotik Makna Motivasi Lirik Lagu 

“Cerita Tentang Gunung Dan Laut” Karya Payung Teduh. Selain itu Mariam Ulfa 
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(2019) mahasiswa S1 STKIP PGRI Bangkalan menulis artikel jurnal dengan judul 

Eksistensi Bahasa Daerah Di Era Disrupsi. Dewi Kartika Sari mahasiswa S1 Universitas 

Kristen Satya Wacana menulis jurnal Analisis Semiotika Lirik Lagu Berjudul “Online”. 

Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada objek 

kajiannya yang menggunakan syair lagu-lagu Didi Kempot untuk dianalisis 

menggunakan teori semiotik. 

Penelitian yang dilakukan dengan analisis semiotik terhadap syair-syair patah hati 

lagu   karya Didi Kempot pada era disrupsi ini mempunyai manfaat secara teoretik dan 

praktik. Secara teoretik penelitian ini diharapkan akan memberikan pemaknaan yang 

mendalam terhadap subjek penelitian tersebut. Selain itu diharapkan juga sebagai bahan 

referensi bagi penelitian sastra, terutama bagi pengembangan teori dan analisis semiotik. 

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana untuk membantu 

mahasiswa dalam meningkatkan apresiasi terhadap lagu-lagu karya Didi Kempot. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dan menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Penelitian pustaka merupakan sebuah penelitian yang 

menggunakan sumber data dari dokumen atau pustaka. Dalam hal ini, sumber data yang 

digunakan berupa lirik lagu Didi Kempot. Metode penelitian kualitatif menekankan 

pada analisis tanpa perlu menggunakan eksperimen. Metode penelitian kualitatif 

meneliti hal berupa teks, gambar, atau fenomena secara terperinci. Metode penelitian 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis dari objek yang dapat diamati. Instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti tersebut. Dalam metode tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data dan menggunakan analisis untuk menekankan pada makna dan generalisasi 

(Sugiyono, 2017:9). 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dan menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Penelitian pustaka merupakan sebuah penelitian yang 

menggunakan sumber data dari dokumen atau pustaka. Metode penelitian kulitatif 

menekankan pada analisis tanpa perlu menggunakan eksperimen. Metode penelitian 

kualitatif meneliti hal berupa teks, gambar, atau fenomena secara terperinci. Metode 

penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis dari objek yang dapat diamati. Instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti tersebut. Dalam metode tersebut, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dan menggunakan analisis untuk menekankan pada makna dan 

generalisasi (Sugiyono, 2017:9). Semua data yang diperoleh dari penelitian ini penulis 

sajikan dan analisis menggunakan deskripsi kata-kata, bukan menggunakan angka-

angka maupun data statistik lainnya. Dengan cara pendeskripsian ini diharapkan dapat 

memberikan penjelasan dan informasi mengenai analisis semiotik tembang campursari 

pada lagu-lagu populer karya Didi Kempot. Penulis juga menyertakan kutipan-kutipan 

dan teori untuk mendukung agar hasil penelitian lebih akurat. 
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Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan triangulasi, atau teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2017:125). Triangulasi tersebut seperti 

observasi, wawancara, dan pengumpulan data dengan dokumen. Penelitian lebih 

menekankan pengumpulan data dengan dokumen sebagai teknik pengumpulan datanya. 

Pengumpulan data dengan dokumen merupakan cara membaca bacaan yang menunjang 

dalam penyelesaian masalah, khususnya objek penelitian. Proses membaca dilakukan 

dengan teliti, cermat, dan berulang-ulang agar mendapat pemahaman tentang isi lirik 

tersebut. Peneliti mencatat poin penting tentang hal yang berhubungan dengan masalah 

unsur dalam lirik dan gaya bahasanya. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data 

dengan membaca lirik lagu Didi Kempot, yakni “Pamer Bojo”, “Cidro”, “Sewu Kutho”, 

“Suket Teki”, dan “Banyu Langit” untuk mengetahui gambaran umum tentang makna 

keseluruhan yang terdapat di dalam lirik. Lagu-lagu tersebut merupakan sebagian kecil 

dari karya Didi Kempot yang sukses dan populer. Teknik analisis yang dilakukan 

pertama kali adalah mengelompokkan data-data berdasarkan unsurnya. Berikutnya, 

peneliti akan menganalisis masing-masing unsur berdasarkan kajian semiotika yang 

dikemukakan oleh Riffaterre. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dijelaskan oleh Pradopo (2018), bahwa semiotika merupakan ilmu tentang 

tanda-tanda, mempelajari fenomena sosial-budaya termasuk sastra sebagai sistem tanda. 

Beberapa karya yang dapat dianalisis menggunakan teori semiotika salah satunya adalah 

puisi, karena larik-larik puisi cenderung memiliki makna tersirat. Begitu pula pada lirik-

lirik lagu. 

 

Didi Kempot dan Industri Musik dalam Era Disrupsi 

Era disrupsi ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Hal 

tersebut memengaruhi segala sektor kehidupan manusia tidak terkecuali juga industri 

musik nusantara. Karya-karya musisi kini dapat diakses dengan mudah melalui musik 

streaming, bentuk-bentuk fisik seperti kaset atau compact disk telah tergeser dengan 

banyaknya media dan aplikasi untuk streaming musik yang lebih diminati masyarakat. 

Pertumbuhan musik digital terus meningkat seiring munculnya talenta-talenta baru di 

dunia musik. Tetapi perkembangan digital tersebut tidak hanya memberikan keuntungan 

pada para musisi baru, melainkan juga para maestro lama. Salah satu yang begitu 

dikenal dewasa ini adalah sang legenda Didi Kempot. 

Didi Prasetyo atau orang lebih mengenalnya Didi Kempot merupakan seorang 

penyanyi campursari yang berasal dari Jawa Tengah. Pria yang memiliki nama lahir 

Dionisius Prasetyo ini kelahiran Surakarta, 31 Desember 1966. Ia merupakan seorang 

penyanyi campursari yang telah berkecimpung dalam dunia musik sejak berusia 18 

tahun. Dimulai dengan mengawali karir sebagai musisi jalanan pada tahun 1984 hingga 

1986 di kota kelahirannya, Solo. Ia kemudian mengadu nasib ke Jakarta pada tahun 
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1987 hingga 1989 ke dapur rekaman dan mulai dikenal masyarakat pada tahun 2000-an. 

Namun sempat tenggelam karena tergeser oleh musisi-musisi baru yang bermunculan. 

Kemunculan kembali Didi Kempot berawal dari sebuah acara yang diadakan oleh 

para blogger anak muda yang tergabung dalam komunitas Rumah Blogger Indonesia 

(RBI) yang menggelar reuni dan halal bihalal di Solo usai lebaran 2019. Mereka 

mengundang Didi Kempot sebagai bintang tamu dalam acara tersebut, selama 

penampilan Didi Kempot terdapat beberapa anak muda yang menonton dengan begitu 

menghayati sehingga beberapa temannya pun merekam anak muda tersebut dan menjadi 

viral di Twitter serta sempat menjadi trendic topic. Dari situlah Didi Kempot kembali 

dikenal dan kali ini tidak hanya dari kalangan para masyarakat Jawa saja melainkan 

juga para generasi milenial yang kemudian membuat istilah “Godfather of The Broken 

Heart” untuk menyebut sang maestro Didi Kempot. Sejak saat itu pula karir Didi 

Kempot mulai melejit. Jadwal manggung dan job semakin banyak, Didi Kempot juga 

sering diundang sebagai bintang tamu atau artis penghibur dalam sejumlah acara di 

ibukota dan televisi. Eksistensi lagu-lagu Didi Kempot pada era disrupsi dewasa ini 

dipengaruhi oleh bebrapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut. 

 

Faktor Perkembangan Teknologi 

Saat ini teknologi merupakan hal yang hampir dikuasai oleh semua kalangan. 

Penggunaannya yang mudah, cepat dan efisien dinilai mampu menunjang kebutuhan 

sekunder dan pekerjaan manusia. Lambat laun perkembangan teknologi informasi 

semakin canggih dan memiliki fitur yang semakin bertambah. Misalnya, tahun 2000-an 

Handphone hanya berfungsi sebagai alat komunikasi seperti telfon, sms dan perekam 

suara, tetapi saat ini berkembang dengan berberbagai fitur hiburan di dalamnya. Salah 

satunya adalah pemutar musik seperti pada aplikasi JOOX, Spotify dan platform musik 

online lainnya yang menyediakan berbagai macam aliran musik dari tahun ke tahun 

secara lengkap sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. 

 

Faktor Kedekatan Emosional 

Salah satu faktor diterimanya lagu dikalangan masyarakat adalah lirik yang 

berkesan dan mudah dipahami. Syair-syair ciptaan Didi Kempot banyak berisikan 

tentang kisah cinta yang banyak dialami oleh segala kalangan mulai dari tua sampai 

muda. Kedekatan emosional dengan lirik lagu yang pas membuat siapapun 

pendengarnya pasti terbawa suasana sehingga dengan mudah mengingat dan menghafal 

lagu tersebut. Dipadukan dengan aransemen musik tradisional dan modern membuat 

lagu tersebut semakin unik dan asik untuk didengar. Sehingga muncul kata “ambyar” 

bagi setiap lagu Didi Kempot yang dilantunkan karena mampu membawa emosional 

pendengar ketika mendengarkan lirik lagunya. Seiringan dengan hal itu muncul pula 

berbagai macam istilah atau panggilan dari masyarakat untuk Didi Kempot, seperti 

Godfather of Broken Heart dan Lord Didi Kempot, Bapak Lara Ati, Sobat Ambyar, dan 

Sadbois serta sadgels untuk menyebut para fans Didi Kempot. 
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Faktor perpaduan genre 

Saat ini genre-genre musik baru tengah gencar di Indonesia, tidak dipungkiri 

jika bermunculnya berbagai genre musik baru terutama campursarian dangdut Jawa 

dipelopori oleh penyanyi Didi Kempot yang telah lama bergulat di dunia musik dangdut 

campursari di Indonesia. Sebelumnya campursari dianggap genre musik golongan tua 

karena dinilai kurang asik, menggunakan bahasa Jawa yang artinya tidak diketahui oleh 

semua orang, begitu pula dengan genre dangdut yang masih dipandang sebelah mata 

oleh masyarakat, meski genre tersebut termasuk salah satu ciri khas dunia musik 

Indonesia. Namun perpaduan kedua genre lagu tersebut ditambah alat musik modern 

seperti biola dan keyboard dianggap mampu menghilangkan kesan kuno dari musik 

dangdut campursari sehingga golongan mudapun saat ini sangat menggandrunginya. 

 

Faktor kontribusi para influencer 

Ramainya industri musik dangdut campursari tidak lepas dari peran musisi lain 

dan influencer yang turut mempromosikan lagu dangdut campursari tersebut, banyak 

musisi atau penyanyi yang mengcover lagu-lagu Jawa lalu mengunggahnya ke berbagai 

media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain sehingga 

dapat dinikmati oleh banyak orang. Ketika seorang influencer merekomendasikan 

sebuah lagu, ribuan follower-nya pasti juga akan penasaran dan mencoba mencari tahu 

lagu tersebut lalu mendegarkannya. Banyak pendengar musik terutama genre baru 

dangdut campursari ini mengetahui lagu tersebut dari hasil cover penyanyi terkenal dan 

influencer. Namun peran influencer seperti penyanyi atau musisi ini selain memberi 

dampak positif juga memberi dampak negatif, salah satunya adalah hak cipta yang 

terabaikan, karena banyak diantara para musisi atau penyanyi yang mengcover lagu 

Didi Kempot tersebut tidak dibarengi dengan izin kepada sang pencipta lagu. 

 

Semiotika Dalam Syair Lagu Didi Kempot 

Secara semiotika, syair lagu Didi Kempot dianalisis menggunakan pembacaan 

heuristik dan hermeneutik untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam setiap 

lirik. Berikut hasil analisis semiotika syair-syair lagu patah hati Didi Kempot. 

 

Analisis lagu “Pamer Bojo” 

Pamer bojo merupakan salah satu lagu Didi Kempot yang banyak 

mendulang kesuksesan, lagu tersebut sering menjadi lagu andalan sang maestro di 

setiap penampilan panggungnya. 

 

Data Pembacaan Heuristik 
Pembacaan 

Hermeneutik 

Koyo ngene rasane 

wong nandang kangen 

Rino wengi atiku 

rasane peteng 

(Dadi) koyo ngene rasane 

wong (sing) nandang 

kangen 

Rino (lan) wengi atiku 

Ternyata seperti ini 

rasanya orang yang 

sedang menahan rindu 

Setiap hari siang dan 
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Tansah kelingan 

kepingin nyawang 

Sedelo wae uwis emoh 

tenan 

(iki) rasane (koyo sing) 

peteng 

(Aku) tansah kelingan 

(lan) kepingin nyawang 

(awakmu) 

(Nanging) sedelo wae 

(kowe) uwis emoh tenan 

malam hatiku rasanya 

suram 

Selalu teringat dirimu dan 

ingin bertemu 

Tetapi meskipun hanya 

sebentar saja kamu sudah 

tidak mau 

Cidro janji tegane kowe 

ngapusi 

Nganti seprene suwene 

aku ngenteni 

Nangis batinku 

nggrantes uripku 

Teles kebes netes eluh 

neng dadaku 

Cidro janji (iki) tegane 

kowe ngapusi (aku) 

Nganti seprene (iki) 

suwene aku (wis) ngenteni 

(awakmu) 

(Rasane) nangis batinku 

(lan) nggrantes uripku 

Teles kebes (lan) netes 

eluh neng (njero) dadaku 

Ingkar janji, teganya 

kamu membohongi aku 

Sampai saat ini aku sudah 

lama menanti 

Menangis batinku, 

merana hidupku 

Basah kuyup karena air 

mata menetes di dadaku 

Dudu klambi anyar 

sing neng njero 

lemariku 

Nanging bojo anyar 

sing mbok pamerke 

neng aku 

Dudu klambi anyar sing 

(ana) neng njero lemariku 

Nanging bojo anyar(mu) 

sing mbok pamerke neng 

(ngarep) aku 

Bukan baju baru yang ada 

di dalam lemariku 

Tetapi suami baru yang 

kamu pamerkan padaku 

Dudu wangi mawar 

sing tak sawang neng 

mripatku 

Nanging kowe lali 

ngelarani wong koyo 

aku 

Dudu wangi(ne) mawar 

sing tak sawang neng 

(ngarep) mripatku 

Nanging kowe lali (wis) 

ngelarani wong koyo aku 

Bukan pula wangi mawar 

yang aku lihat di depan 

mataku 

Tetapi kamu lupa sudah 

menyakiti orang seperti 

aku 

Nengopo seneng aku 

yen mung gawe laraku 

Pamer bojo anyar 

neng ngarepku 

Nengopo (awakmu) 

seneng (nang) aku 

Yen (isone) mung gawe 

laraku 

(Lan) Pamer bojo (sing) 

anyar 

neng ngarepku 

Mengapa kamu menyukai 

aku 

Kalau hanya membuat 

aku sakit hati 

Kamu pamerkan suami 

baru di hadapanku 

Tabel 1. Analisis Semiotik Lagu “Pamer Bojo” 

 

 

Dari kutipan syair Pamer Bojo pada tabel 1 digambarkan bahwa seorang pria 

(penyair) sedang merasa tersiksa karena menahan rindu (koyo ngene rasane wong 

nandang kangen). Setiap hari hatinya terasa suram karena selalu teringat sang kekasih 
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dan ingin menemuinya (tansah kelingan kepingin nyawang), tetapi apalah daya sang 

kekasih tidak mau bertemu meski hanya sebentar (sedelo wae uwis emoh tenan). 

Kekasih di sini dapat dimaknai dengan seorang istri atau pujaan hati. Setelah menahan 

rindu dan sekian lama menunggu untuk bertemu, ternyata sang pujaan hati telah 

mengingkari janjinya (cidro janji tegane kowe ngapusi). Kata cidro memiliki arti luka 

atau melukai, dapat pula diartikan sebagai curang atau jahat. Dalam kutipan lirik 

tersebut, yang dilukai atau dicurangi adalah sebuah janji, sehingga dapat dimaknai 

bahwa sang kekasih sudah mengkhianati atau mengingkari janjinya serta membohongi 

si pria. Hal itu membuat batin si pria menangis, hidupnya pun terasa sengsara atau 

merana (nangis batinku nggrantes uripku). Sekujur tubuhnya seolah basah kuyup 

dibanjiri air mata. Rasa sakit karena seorang yang dicintainya telah menikahi laki-laki 

lain digambarkan dalam kutipan lirik tersebut. Kata nggrantes dapat diartikan sebagai 

sedih yang teramat sangat, mengenaskan atau merana, biasanya digunakan untuk 

menyatakan kondisi hati yang sedang terluka dan patah hati karena cinta. 

Bukannya baju baru yang ada dalam lemari, tetapi sang pujaan hati justru 

memamerkan suami baru di depannya. Bukan pula wanginya mawar yang ia lihat, tetapi 

sang kekasih lupa telah menyakiti orang seperti dirinya (si pria). Kutipan syair ini 

menandakan sebuah harapan yang tersirat, si pria berharap lebih baik melihat sang 

kekasih memamerkan baju baru dari pada memamerkan suami atau kekasih baru. Begitu 

pula dengan wangi mawar, ia berharap melihat keindahan atau kebahagiaan yang 

disimbolkan dengan wangi mawar, tetapi sang kekasih justru melupakan semua janjinya 

dan menyakiti hati si pria yang sudah begitu setia dan menyayanginya sepenuh hati. 

Segala luapan kekecewaan dan rasa sakit hati itu diungkapkan dengan pertanyaan pada 

kutipan syair berikutnya, yaitu mengapa si wanita menyukainya jika hanya bisa 

menyakiti hati si pria, bahkan memamerkan suami atau pasangan baru di hadapannya. 

 

Analisis lagu “Cidro” 

Didi menyampaikan bahwa lirik lagu Cidro diciptakan berdasarkan 

pengalaman pribadi. Judul lagu yang berarti ingkar janji itu diciptakan Didi saat masih 

bermain di jalanan untuk mengamen ketika dirinya tidak diterima oleh keluarga 

seseorang yang dia taksir. 

 

Data Pembacaan Heuristik 
Pembacaan 

Hermeneutik 

Wis sakmestine ati iki 

nelongso 

Wong seng tak tresnani 

mblenjani janji 

Opo ora eling naliko 

semono 

Kebak kembang wangi 

jroning dodo 

Wis sakmestine ati (ku) 

iki nelongso 

Wong seng tak tresnani 

(malah) mblenjani janji 

Opo ora eling (wayah) 

naliko semono 

Kebak kembang wangi 

(ing)  jroning dodo 

Sudah semestinya hati 

(ku) ini merana 

Orang yang kucintai 

(bahkan) mengingkari 

janji 

Apa kau tak ingat (ketika) 

waktu itu 

Hati kita (seperti) 
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berbunga-bunga 

Kepiye maneh iki 

pancen nasibku 

Kudu nandang loro kaya 

mengkene 

Remok ati iki yen eling 

janjine 

Ora ngiro jebulmu lamis 

wae 

Kepiye maneh iki (wes) 

pancen nasibku 

Kudu nandang loro (atiku) 

kaya mengkene 

Remok ati (ku) iki yen 

eling janjine 

(Aku) Ora ngiro jebulmu 

lamis wae 

Bagaimana lagi, nasibku 

memang (sudah) seperti 

ini 

Harus menanggung sakit 

(hati) seperti ini 

Hancur hati (ku) ini kalau 

ingat janjinya 

(Aku) Tak mengira hanya 

manis di bibir saja 

Gek opo salah awakku 

iki 

Kowe nganti tego 

mblenjani janji 

Opo mergo kahanan 

uripku iki 

Mlarat bondo seje karo 

uripmu 

Gek opo salah awakku iki 

(nang kowe) 

Kowe nganti tego 

mblenjani janji (ku) 

Opo mergo kahanan uripku 

iki (mlarat) 

(aku) Mlarat bondo seje 

karo uripmu 

Apa ada salah diriku ini 

(pada kamu) 

Kau sampai tega 

mengingkari janji 

(padaku) 

Apa karena keadaan 

hidupku ini (miskin) 

(Aku) Miskin harta benda 

dibanding hidupmu 

Aku nelongso mergo 

kebacut tresno 

Ora ngiro saikine cidro 

Aku nelongso mergo 

kebacut tresno (nang 

kowe) 

Ora ngiro (kowe) seikine 

cidro 

Aku merana karena 

terlanjur cinta (padamu) 

Tak mengira (kamu) 

sekarang mengingkarinya 

Tabel 2. Analisis Semiotik Lagu “Cidro” 

 

 

Lagu cindro yang menceritakan tentang seorang kekasih yang dikhianati oleh 

kekasihnya karena keadaan miskin merupakan kisah nyata dari pengarang yaitu Didi 

Kempot, Judul lagu yang berarti ingkar janji itu diciptakan Didi masih bermain di 

jalanan untuk mengamen ketika dirinya tidak diterima oleh keluarga seseorang yang dia 

taksir. 

Lagu “Cidro” karya Didi Kempot dekat sekali dengan kejadian di masyarakat, 

tidak hanya pada remaja namun orang dewasa yang sudah berkeluarga. Lagu “Cidro” 

yang menceritakan kisah nyata Didi Kempot ketika dirinya ditinggal oleh orang yang 

dia cintai akibat keadaan ekonomi. Masyarakat jawa sejak lahir sudah diikat oleh tradisi 

yang dilaksanakan sejak turun temurun, salah satunya dalam memilih jodoh. Tentu bagi 

orang jawa istilah sandang-pangan-papan sudah tidak asing lagi, dengan menikah 

dengan orang berada pasti kebutuhan sandang, pangan, dan papan sudah terjamin. 

Sandang memiliki arti pakaian, pangan yang berarti makanan, dan papan memiliki arti 

tempat tinggal. Katiganya merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dalam menjalani 
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kehidupan. Istilah tersebut tidak hanya dilihat dari arti katanya saja, sandang yang 

berarti pakaian memiliki makna agar seorang manusia harus mengutamakan untuk 

memantaskan diri dengan perilaku yang baik. Pangan yang berarti makanan, memiliki 

makna rezeki, materi atau kecukupan dengan cara yang baik. Papan yang berarti tempat 

tinggal, memiliki makna keluarga yang harmonis. Ketiga istilah tersebut masih 

dipegang kuat oleh masyarakat jawa walaupun diartikan hanya sebatas arti katanya saja.  

 

Analisis lagu “Suket Teki” 

Pamer bojo merupakan salah satu lagu Didi Kempot yang banyak 

mendulang kesuksesan, lagu tersebut sering menjadi lagu andalan sang maestro di 

setiap penampilan panggungnya. 

 

Data Pembacaan Heuristik 
Pembacaan 

Hermeneutik 

Aku tak sing ngalah 

Trimo mundur timbang 

loro ati 

Tak oyako wong kowe 

wis lali 

Ora bakal bali 

Aku (wae) tak sing ngalah 

Trimo mundur (saiki) 

timbang (engko) loro ati 

Tak oyako wong kowe wis 

lali 

(lan) Ora bakal bali (pisan) 

Aku (saja) yang akan 

mengalah  

lebih baik mundur 

(sekarang) daripada (nanti) 

sakit hati 

Ku kerjarpun kau sudah 

lupa  

(dan) tidak mungkin 

kembali 

Paribasan awak urip kari 

balung 

Lilo tak lakoni 

Jebule janjimu jebule 

sumpahmu 

Ra biso digugu 

Paribasan awak urip 

(koyo) kari balung 

(wes) Lilo tak lakoni 

(tapi) Jebule janjimu jebule 

sumpahmu  

(pancen) Ra biso digugu 

Ibarat badan hidup 

(seperti) tinggal tulang  

rela ku jalani (semua) 

(tapi) Ternyata janjimu 

ternyata sumpahmu  

(memang) tak bisa 

dipercaya 

Wong salah ora gelem 

ngaku salah 

Suwe-suwe sopo wonge 

sing betah 

Wong (sing) salah ora 

gelem ngaku (yen) salah 

Suwe-suwe sopo wonge 

sing (iso) betah 

 

Orang (yang) salah tidak 

mau mengaku (kalau) 

salah 

Lama-lama siapa yang 

(bisa) betah 

Mripatku uwis ngerti sak 

nyatane 

Kowe selak golek 

menangmu dewe 

Tak tandur pari jebul 

tukule malah suket teki 

Mripatku uwis ngerti 

(piye) sak nyatane 

Kowe (mung) selak golek 

menangmu dewe 

(Wis) Tak tandur pari jebul 

tukule malah suket teki 

Mataku sudah tahu  

(bagaimana) kenyataannya 

Kau (hanya) mau menang 

sendiri 

(Sudah) Ku tanam padi 

ternyata yang tumbuh 
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malah rumput teki 

Tabel 3. Analisis Semiotik Lagu “Suket Teki” 

 

Lagu tersebut menggambarkan seseorang yang sudah tidak tahan dengan 

kelakuan pasangannya. Sosok “aku” sudah sangat tidak tahan dengan kelakuan dari 

pasangannya. Ia merasa bahwa ia harus berhenti memperdulikan pasangannya tersebut 

karena usaha apapun yang telah ia lakukan tidak akan membuat pasangannya kembali. 

Lebih baik mundur dari sekrang dari pada ia merasa menyesal di belakang dan 

kemudian sakit hati. Segala usaha sudah ia lakukan, menjalani segalanya dengan ikhlas 

namun ternyata ia tetap dikhianati oleh pasangannya. “aku” yang sudah melakukan 

usaha apapun hingga merasa jika hidupnya seperti tinggal tulang karena besarnya uhasa 

yang telah ia lakukan. Ia menjalani segala kehidupan bersama pasangannya dengan 

ikhlas namun pada akhirnya janji dan sumpah yang telah diucapkan oleh pasangannya 

tidak dapat dipercaya lagi. 

Pada lirik “wong salah ora gelem ngaku salah” menjelaskan bahwa orang 

yang salah tidak mau mengaku jika dia salah. Hal ini ditujukan pada pasangan “aku” 

karena ia telah mengingkari janji dan sumpahnya namun ia tidak mengakuinya dan 

bersikeras dengan apa yang ia lakukan. Jika terus seperti ini hidup dengan orang yang 

tidak mengaku kesalahannya dan keras kepala siapa yang akan bisa bertahan. Siapapun 

tidak akan betah hidup bersama dengan orang yang keras kepala dan mau menang 

sendiri seperti itu. Pada penggalan lirik (Tak tandur pari jebul tukule malah suket teki ) 

memiliki arti seseorang yang menyayangi pasangannya sepenuh hati dengan harapan 

kedepannya mereka akan bahagia, namun yang terjadi malah tak seindah yang 

dibayangkan. 

 

Analisis lagu “Sewu Kutho” 

Lagu Sewu Kutho juga termasuk dalam lagu andalan Lord Didi Kempot 

yang mengantarkannya melambung tinggi di blantara musik tanah air. Namun tidak 

banyak yang mengetahui bahwa lagu Sewu Kutho merupakan remake dari lagu 'Walau 

Sekejap' yang telah lebih dulu dipopulerkan penyanyi pop dekade 1980-an, Arie 

Wibowo. Jika Arie Wibowo memopulerkan lagu tersebut dalam bahasa Indonesia dalam 

genre pop, Didi Kempot mengemasnya lagi dalam bahasa Jawa dengan jenis pop 

dangdut. Menurut Didi Kempot, lagu tersebut memang diberikan kepada Arie Wibowo 

karena pernah membantunya di MSC Plus (www.news.detik.com). 

 

Data Pembacaan Heuristik 
Pembacaan 

Hermeneutik 

Sewo kuto uwis tak 

liwati 

Sewu ati tak takoni 

Sewu kutha (sing) uwis tak 

liwati 

Sewu ati (uwis) tak takoni 

Seribu kota (yang) sudah 

aku lewatkan 

Seribu hati (sudah) aku 



SYAIR-SYAIR PATAH HATI: KAJIAN SEMIOTIKA LAGU-LAGU DIDI KEMPOT DALAM ERA 

DISRUPSI 

283 

 

Nanging kabeh 

Podo rangerteni 

 

 

Nanging kabeh  

Pada (o)ra ngerteni 

 

tanyakan 

Tapi semua 

Sama-sama (tidak) 

mengerti 

Lungamu neng endi 

Pirang tahun anggonku 

nggoleki 

Seprene durung biso 

nemoni 

Lungamu (sing) neng endi 

Pirang tahun (uwis) 

anggonku nggoleki  

Seprene durung (iso) 

nemoni (kowe) 

Kepergianmu (yang) entah 

di mana 

Berapa tahun (sudah) aku 

cari  

Sekarang belum (bisa) 

menemui (kamu) 

 

Wis tak coba 

Nglaliake jenengmu 

Soko atiku 

Sak tenane aku ora 

ngapusi 

Isih tresno sliramu 

 

Wis tak coba 

Nglaliake jenengmu 

Soko atiku 

Sak tenane aku (iki) ora 

ngapusi 

(Yen) Isih tresno sliramu 

Sudah ku coba 

Melupakan namamu 

dari hatiku 

Sungguh aku (ini) tidak 

berbohong 

(Bahwa) aku masih cinta 

dirimu 

Umpamane kowe uwis 

mulyo 

Lilo aku lilo 

Yo mung siji dadi 

panyuwunku 

Aku pengin ketemu 

Senajan sak kedeping 

moto 

Kanggo tombo kangen 

jroning dodo 

 

Umpamane (saiki) kowe 

uwis mulyo 

Lilo aku lilo 

(Nanging) Yo mung siji 

(sing) dadi panyuwunku 

Aku pengin ketemu 

(kowe) 

Senajan (mung) sak 

kedeping moto 

Kanggo tombo kangen 

jroning dodo 

Seumpama (sekarang) 

kamu sudah sejahtera 

Rela aku rela 

(Tapi) ya hanya satu 

(yang) menjadi 

permintaanku 

Aku ingin bertemu 

(kamu) 

Meskipun (hanya) 

sekedipan mata 

Untuk mengobati kangen 

dalam hati 

Tabel 4. Analisis Semiotik Lagu “Sewu Kutho” 

 

Berdasarkan penggalan lirik lagu “Sewu kuto” karya Didi Kempot pada 

tabel 4, dapat dilihat bahwa lagu tersebut menggambarkan seseorang yang sudah 

kehilangan pasangannya dan dicari pada pencariannya yang diibaratkan seribu kota 

pencarianmu. 

Lirik lagu tersebut memiliki artian bahwa “aku” sudah sangat tidak tahan dengan 

kelakuan dari pasangannya. Ia merasa bahwa ia harus mencari pasaangannya yang pergi 

entah kemana tidak memberi kabar. Pencariannya melewati seribu kota yang sudah 

dilewati dan ia juga menanyakan  pada dirinya mengenai apa kesalahanya tapi semua 

pada tidak mengerti dirinya. “aku” yang sudah melakukan usaha apapun hingga untuk 

mencari kekasihnya dan sudah berapa tahun ia mencari di kota-kota yang ia lewati 



   E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL 

284 

 

dalam pencariannya. Tapi ia tetap tidak bisa menemukan kekasihnya. Pada lirik ini 

menjelskan bahwa orang yang ingin melupakan kekasihnya dengan melupakan nama 

kekasihnya dari hati nya . Bahwa ia menjelaskan sebenarnya tidak bisa menipu hatinya 

bahwa ia masih mencintai kekasihnya. Namun kekasihnya tetap pergi meninggalkannya 

dan tak kembali. Menurut Didi Kempot, lagu Sewu Kutho memiliki artian yang luas, 

tidak hanya dapat ditujukan kepada kekasih, melainkan juga kepada keluarga, rekan, 

dan sahabat.  

 

Analisis Lagu “Banyu Langit” 

“Banyu Langit” bisa dibilang merupakan salah satu lagu Didi Kempot yang 

paling menyayat hati. Lagu tersebut mengisahkan seseorang yang ditinggalkan kekasih 

tanpa alasan (www.solopos.com) 

 

.Data Pembacaan Heuristik Pembacaan Hermeneutik 

Sworo angin 

Angin sing ngreridu 

ati 

Ngelingake sliramu 

sing tak tresnani 

Pengen nangis 

Ngetokke eluh neng 

pipi 

Suwe ra weruh 

Senajan mung ono 

ngimpi 

Sworo angin,  

(sworo) angin sing 

ngreridu ati 

Ngelingake sliramu 

(wanito) sing tak tresnani 

(atiku) Pingin nangis 

ngetokke eluh neng pipi 

Suwe ra weruh (sliramu) 

senajan mung ono ngimpi 

Suara angin, (suara) angin 

yang menggoda hati 

Mengingatkanku padamu 

(wanita) yang kucintai 

(hatiku) Ingin menangis 

keluarkan air mata di pipi 

Lama tak melihat (wajahmu) 

walaupun cuma di mimpi 

Bermanjalah (sayang), 

bermanja di dadaku 

Obatilah rasa rindu di hatiku 

(ini) 

Ngalemo 

Ngalem neng 

dadaku 

Tambanono roso 

kangen neng atiku 

Ngalemo 

Ngalemo neng aku 

Ben ra adem 

kesiram udaning 

dalu 

Ngalemo (dek), 

ngalem neng dodoku 

Tambanono roso kangen 

neng atiku (iki) 

Ngalemo (dek), ngalemo 

neng aku 

Ben ra adem (dodoku) 

kesiram udaning dalu  

 

Bermanjalah (sayang), 

bermanja di dadaku 

Obati rasa rindu di hatiku ini 

Bermanjalah (sayang), 

bermanjalah kepadaku 

Agar tak dingin (dadaku) 

tersiram hujan semalam 

Banyu langit 

Sing ono nduwur 

kayangan 

Watu gedhe 

Kalingan mendunge 

(kesiram) Banyu langit 

sing ono nduwur 

khayangan  

Watu gedhe (sampek) 

kalingan mendunge udan 

 (disiram) Air langit yang ada 

di atas khayangan 

Batu besar (hingga) tertutup 

mendung hujan 

(air langit) Basahi hati orang 

http://www.solopos.com/
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udan 

Telesono 

Atine wong sing 

kasmaran 

Setyo janji 

Seprene tansah 

kelingan 

(banyu langit) Telesono 

atine wong sing kasmaran 

Setyo janji (mu) seprene 

tansah kelingan   

yang sedang jatuh cinta 

Janji setia (mu) sampai saat 

ini selalu teringat 

Ademe gunung 

merapi purba 

Melu krungu 

swaramu 

ngomongke opo 

Ademe gunung 

merapi purba 

Sing neng langgran 

Wonosari 

Yogjokarto 

Ademe gunung merapi 

(ing) purba  

Melu krungu swaramu 

ngomongke (janji) opo 

Ademe gunung merapi 

(ing) purba 

Sing neng langgran 

Wonosari (kuto) 

Yogyakarta 

Dinginnya gunung merapi 

(di) purba 

Ikut mendengar kau berkata 

(janji) apa 

Dinginnya gunung merapi 

(di) purba 

Yang ada di langgran 

Wonosari (kota) Yogyakarta 

Janjine lungane ra 

nganti suwe suwe 

Pamit esuk lungane 

ra nganti sore 

Janjine lungo ra 

nganti semene 

suwene 

Nganti kapan tak 

enteni sak tekane 

 

Janjine lungane ra nganti 

(balek) suwe suwe 

Pamit esuk lungane ra 

nganti (balek) sore 

Janjine lungo (mu) ra 

nganti semene suwene  

Nganti kapan (lungomu) 

tak enteni sak tekane 

Janjinya pergi tak akan 

(sampai) lama 

Pamit pagi tak sampai 

(pulang) sore 

Janjinya pergi tak (sampai) 

selama ini 

Sampai kapan (pergimu), ku 

tunggu kapanpun datangnya 

Udan gerimis 

Telesono klambi iki 

Jroning dodo 

Ben ra garing 

ngekep janji 

Ora lamis 

nggedhineng 

nggonku nresnani 

Nganti kapan aku 

ora biso bali 

Udan gerimis teles ono 

klambi (ku) iki  

Jroning dodo (ku) ben ra 

garing ngekep janji (mu) 

Ora lamis nggedhineng 

nggonku nresnani (mu 

dek) 

Nganti kapan aku ora biso 

bali (tanpo mu dek) 

Hujan gerimis membasahi 

pakaian (ku) ini 

Dalam hati (ku) biar tak 

kering menjaga janji (mu) 

Tak sekedar janji cintaku ini 

(untukmu dek) 

Sampai kapan aku tidak bisa 

pulang (tanpa kamu dek) 

Tabel 5. Analisis Semiotik Lagu “Banyu Langit” 

 

Dari penggalan lirik lagu “Banyu Langit” dapat digambarkan bahwa aku 

sebagai penyair menceritakan tentang seorang laki-laki yang setia menunggu 

kekasihnya dengan selalu mengingat janji yang diucapkan (setyo janji seprene tansah 
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kelingan) sebelum pergi, berawal dari perumpamaan datangnya hujan yang membuat 

kerinduan seorang kekasih yang tidak pernah berjumpa (sworo angin, angin sing 

ngreridu ati suara angin, angin yang menggoda hati ngelingake sliramu sing tak 

tresnani) rindu yang dirasakan menyebabkan perasaan sesak sehingga ingin menangis 

karena yang ditunggu bahkan tidak datang dimimpi (pingin nangis ngetokke eluh neng 

pipi, suwe ra weruh senajan mung ono ngimpi), pada lirik selanjutnya menceritakan 

tentang air yang datang dari langit merupakan gambaran tentang orang yang sedang 

jatuh cinta sedang merasakan rindu yang teramat sangat sehingga hatinya dingin, yang 

bisa mengahangatkan hanya kedatangan dari kekasih yang dirindukan (banyu langit 

sing ono nduwur khayangan, watu gedhe kalingan mendunge udan, telesono atine wong 

sing kasmaran) janji yang diucapkan sebelum pergi akan selalu diingat sampai 

diibaratkan dengan dinginnya gunung berapi mendengar percakapan mereka, sedangkan 

sudah diketahui bahwa gunung berapi akan selalu panas (ademe gunung merapi purba, 

dinginnya gunung merapi purba, melu krungu swaramu ngomongke opo) pamitnya 

sebelum pergi yaitu tidak akan lama (Janjine lungane ra nganti suwe suwe, pamit esuk 

lungane ra nganti sore, janjine lungo ra nganti semene suwene) hanya berpegang dengan 

janji sederhana sang kekasih, aku (penyair) akan menunggu sampaikan kapanpun 

karena rasa cintanya tidak main-main (ora lamis nggedhineng nggonku nresnani). Lagu 

“Banyu Langit” karya Didi Kempot menceritakan tentang curhatan seorang laki-laki 

yang menunggu kekasihnya datang dengan hanya memegang janji bahwa kekasihnya 

tidak akan pergi lama, bahkan sampai kerinduan itu muncul membuat dadanya sesak 

ingin menangis kekasihnya tidak kunjung datang.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan eksistensi syair-syair lagu Didi Kempot 

di era disrupsi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor 

perkembangan teknologi informasi internet yang memudahkan masyarakat mengakses 

lagu, faktor kedekatan emosional dalam makna syair lagu yang mampu menyentuh hati 

masyarakat, faktor perpaduan genre yang beragam, dan faktor kontribusi para influencer. 

Secara semiotik, lagu-lagu Didi Kempot dianalisis menggunakan pembacaan heuristik 

dan pembacaan hermeneutik sehingga dapat diketahui makna-makna dalam lagu-lagu 

tersebut. Syair lagu “Pamer Bojo” menggambarkan tentang perasaan sakit hati karena 

pujaan hati sudah memiliki kekasih baru, syair lagu “Cidro” menggambarkan tentang 

cinta yang dikhianati karena perbedaan kondisi ekonomi, syair lagu “Sewu Kutho” 

menggambarkan tentang perjuangan mencari kekasih yang baru saja pergi, syair lagu 

“Suket Teki” menggambarkan tentang kekecewaan atas perilaku sang kekasih, syair 

lagu “Banyu Langit” menggambarkan tentang seseorang yang ditinggal kekasihnya 

tanpa alasan. 
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan menjelaskan potensi wacana iklan rokok Djarum Super episode My 

Life My Anventure sebagai media promosi wisata alam Indonesia. Artikel ini menggunakan 

sumber data tayangan iklan yang diperoleh dari kanal youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=Mmyo58Ncjto. Sumber data cenderung didominasi 

teks visual/nonverbal. Data verbal diperoleh dengan menggunakan teknik simak dan catat, 

sedangkan data visual diperoleh melalui observasi dan penyimpanan dengan menggunakan 

fasilitas screen shot. Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan teori wacana 

multimodal yang membedakan adanya teks verbal dan teks visual. Interpretasi data 

dilakukan dengan memperhitungkan hubungan antardata secara keseluruhan untuk 

mendapatkan simpulan secara komprehensif. Hasil analisis menunjukkan bahwa tayangan 

wacana visual iklan rokok Djarum Super menyajikan informasi mengenai lingkungan alam 

tumbuh-tumbuhan, gua vertikal, sungai, ruang dasar bumi, dan cahaya matahari. Dari segi 

oleh raga, Gua Jomblang menawarkan olah raga turun tebing, skateboard, dan arung sungai. 

Semua kegiatan olahraga tersebut sekaligus dilakukan dengan menikmati keindahan 

destinasi wisata bawah tanah yang memesona dan eksotik. Tayangan visual potensi wisata 

alam Gua Jomblang menjadi salah satu inspirator pemirsa untuk melakukan perjalanan 

wisata ke lokasi tersebut. Informasi yang didominasi wacana visual berpotensi menjadi 

media informasi kepada wisatawan domestik dan asing. 

 

Kata kunci: alam, iklan, teks verbal, teks visual 

 

PENDAHULUAN 

Secara teoretis, iklan dapat diidentifikasi berdasarkan tujuannya. Iklan untuk 

mempromosikan produk dan jasa dapat dikategorikan sebagai iklan niaga. Iklan yang 

menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai yang harus dilakukan, 

yang tidak boleh dilakukan, dan berbagai ragam peringatan termasuk iklan layanan 

masyarakat. Iklan yang menginformasikan kegiatan, misalnya pertunjukan wayang, 

jalan sehat, pemadaman listrik, dan penutupan ruas jalan dalam ruang car free day 

berkategori iklan pengumuman. Bila iklan dipandang sebagai promosi, berbagai ulasan 

seperti resensi buku, ulasan karya seni, dan ulasan mengenai keunggulan wilayah dapat 
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dikategorikan sebagai “iklan”. Lepas dari terminologi yang beragam tulisan ini 

memfokuskan pada bahasa iklan pariwisata dan dispesifikkan pada era disrupsi. 

Istilah disrupsi berasal dari bahasa Inggris disrupt, verba transitif. Bentuk yang 

diserap kemungkinan disruption, nomina berarti 'gangguan'. Disrupsi sebagai perubahan 

yang mengganggu kondisi masyarakat yang memiliki kemapanan (incumbent). 

Chambers (1974:173) telah menggunakan istilah disrtupsi untuk menganalisis 

perkembangan Gereja di Skotlandia yang terusik dengan munculnya pandangan kaum 

reformis tahun 1830. Disrupsi berlajut pada tahun 1833 pada saat atmosfer Gereja 

diwarnai pandangan kaum reformis yang cenderung membatasi peranan Gereja. 

Fenomena disrupsi sudah berlangsung sejak abad 18, namun menjadi populer saat 

digunakan Cristenen dalam buku The Innovator’s Dilemma: When New Technologies 

Cause Great Firms to Fail (1997) yang menjelaskan tumbangnya perusahaan-

perusahaan besar sebagai penguasa pasar (incumbent) karena hadirnya kompetitor kecil 

dilihat dari modal, fasilitas, dan tenaga kerja. Pandangan yang banyak dirujuk 

disampaikan Francis Fukuyama dalam buku The Great Disruption: Human Nature and 

The Reconstitution of Social Order (1999) yang memandang disrupsi bermula dari 

kriminalitas, keluarga, dan kepercayaan. Kriminalitas yang terjadi di masyarakat, 

perubahan pandangan keluarga mengenai jumlah anak, dan menurunnya kepercayaan 

masyarakat. Kriminalitas menyebabkan rasa tidak aman sehingga masyarakat 

membatasi mobilitas, utamanya malam hari yang menurunkan jumlah transaksi.  

Perubahan struktur keluarga, seperti pembatasan jumlah anak menyebabkan 

perubahan struktur tenaga kerja dan struktur demografi yang mengancam 

keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam bidang pendidikan, munculnya Massive 

Open Online Courses (MOOCs) sebagai inovasi pembelajaran berbasis teknologi digital 

(Dornberger Ed., 2018:221; Volkmann, 2016; Center for Research and Development 

Strategy Japan Science and Technology Agency, 2016; Oey-Gardiner, 2017; Ustundag, 

2018:132; Safei, 2018; Fernández-Ramos, 2019:243; Gleason, 2018:47; Muliawaty, 

2019:2) berpotensi menimbulkan disrupsi dalam bidang pendidikan. MOOCs berpotensi 

menjadi ancaman lembaga pendidikan konvensional yang mewajibkan tatap muka. 

Namun, MOOCs menjadi peluang bagi warga masyarakat untuk mengikuti 

pembelajaran tanpa terikat ruang, waktu, dan kehadiran yang terjadwal ketat. Selain itu, 

MOOCs mampu menembus batas wilayah teritorial (Oey-Gardiner, 2017; Anoegrajekti, 

2019). Iklan sebagai media promosi pariwisata yang dikemas secara digital juga 

berpotensi menembus batas wilayah teritorial negara. 

Disrupsi teknologi memerlukan adaptasi masyarakat agar tidak tergilas oleh 

teknologi. Literasi teknologi menjadi imperatif dan kebutuhan nyata. Imperatif literasi 

teknologi tersebut diakselesari oleh munculnya disrupsi kesehatan. Munculnya pandemi 

Covid-19 menjadi akselerator penerapan teknologi digital dalam berbagai bidang 

kehidupan. Bidang pendidikan, bisnis, budaya, dan agama menjadi bidang kehidupan 

yang terdampak oleh pandemi tersebut. Tak terkecuali, industri pariwisata juga 

terdampak oleh pandemi Covid-19. Sosialisasi dan promosi industri pariwisata saat ini 

tetap relevan dilakukan, akan tetapi perlu dikaitkan dengan dukungan proteksi dan 
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keamanan wisatawan yang hadir. Kekurangwaspadaan berpotensi memunculkan klaster 

baru yang terdampak Covid-19. 

Secara kelembagaan, iklan destinasi wisata merupakan bagian dari industri 

pariwisata yang masuk bidang pemasaran. Namun, secara kebetulan, pembatasan ruang 

iklan bagi industri rokok pada tingkat nasional dan internasional menjadikan pengiklan 

mengeksplorasi kreativitas untuk menghasilkan iklan yang mengesankan dan menarik 

perhatian pemirsa. Salah satu yang dieksplorasi pengiklan adalah bidang budaya dan 

alam Indonesia yang menjadi destinasi wisata unggulan di berbagai wilayah Indonesia. 

Pemanfaatan budaya dan alam yang mengesankan dan menjadi daya tarik mendapat 

respons masyarakat seperti tampak pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Iklan rokok berlatar budaya karapan sapi Madura (Kiri). Iklan rokok berlatar 

petualangan alam (Kanan) (Sumber Internet). 

  

Gambar kiri memperlihatkan iklan rokok dengan latar budaya karapan sapi pada 

masyarakat Madura. Iklan tersebut mendapat respons seperti tampak pada judul yang 

berbunyi Iklan Ini Nggak Bikin Kamu Tertarik Beli Rokoknya Tapi Malah Pengen 

Traveling Keliling Indonesia. Bahasa yang digunakan pada judul tersebut 

menampakkan ekspresi atau ragam yang digunakan oleh kalangan anak muda. Gejala 

yang sama tampak pada gambar pada sebelah kanan yang menyajikan judul berita 6 

Iklan Rokok yang Bikin Kamu Ngebet Traveling Ketimbang Beli Produknya. Kedua 

judul tersebut menampakkan dampak sampingan dari iklan rokok, yaitu menginspirasi 

pemirsa untuk melakukan perjalanan menuju destinasi wisata yang menjadi latar iklan.   

Artikel ini memfokuskan bahasa iklan pariwisata yang menawarkan destinasi 

wisata seperti alam, budaya, dan buatan. Iklan yang menjadi sumber data dalam artikel 

ini adalah iklan rokok Jarum Super yang memaparkan beragam lokasi yang merupakan 

destinasi wisata di Indonesia. Pemanfaatan lokasi geografis berupa destinasi wisata 

tersebut sebagai salah satu kreasi dan inovasi karena munculnya regulasi mengenai 

produk berbahan tembakau, termasuk rokok yang dipandang merugikan kesehatan 

masyarakat. Regulasi muncul pada tataran internasional dan nasional sehingga 

pengiklan wajib mematuhi regulasi yang ada. Dengan demikian sumber data terintegrasi 
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dalam iklan rokok yang memanfaatkan perjalanan menjelajah destinasi wisata di tanah 

air Indonesia. 

Selain sebagai media sosialisasi dan promosi wisata, iklan dengan muatan 

informasi mengenai lokasi geografi yang berpotensi sebagai media pembelajaran. 

Pemanfaatan informasi geografi dan budaya melalui iklan menjadi salah satu alternatif 

media pembelajaran yang kontekstual dan terbuka. Iklan cenderung lebih banyak 

menyajikan informasi secara visual. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran perlu 

mendapatkan penjelasan secara verbal yang proporsional agar informasi yang 

disampaikan lebih meluas dan mendalam.  

a. Regulasi Iklan Rokok 

Bahasa iklan termasuk bidang penggunaan khusus.  Lebih khusus lagi iklan 

rokok yang menjadi fokus kajian artikel ini. Kekhususan terjadi karena rokok termasuk 

produk berbahan tembakau yang secara nasional dan internasional dipandang 

merugikan kesehatan konsumen dan lingkungannya. Pandangan tersebut menyebabkan 

munculnya regulasi nasional dan internasional mengenai produk berbahan baku 

tembakau ini.  

Regulasi internasional tahun Master Settlement Agreement (MSA) tahun 1998 

oleh 4 (empat) perusahaan tembakau Amerika dengan Jaksa Agung dari 46 negara 

(Baek dan Mayer, 2010:747). Penandatanganan Framework Convention on Tobacco 

Control (FCTC) tahun 2003 oleh 192 negara yang tergabung World Health Assembly 

(Majelis Kesehatan Dunia) (Shafey, 2004:1744). Ratifikasi belum dilakukan Indonesia 

akan tetapi telah memiliki regulasi Peraturan Pemerintah (PP) No 81/1999 dan direvisi 

PP Nomor 19/2003. Efektivitas implementasi kedua peraturan menjadi fokus penelitian 

Triastuti (2004). Regulasi selanjutnya Undang-Undang (UU) No 36/2009 tentang 

Kesehatan yang juga mengatur rokok. UU tersebut dilengkapi PP No 109/2012 tentang 

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi 

Kesehatan. PP tersebut antara lain mengatur iklan rokok. Sebelumnya World Health 

Organization (WHO) tahun 2011 menyiapkan dan menyelenggarakan paket pelatihan 

Tobacco Advertising Promotion and Sponsorship (TAPS) (WHO, 2011; Prabandari dan 

Dewi, 2016:13). Bagi Indonensia PP No 109/2012 sebagai respons terhadap TAPS 

WHO dan merevisi temuan Henriksen (2011:148) mengenai iklan rokok di Indonesia. 

Regulasi yang membatasi iklan rokok tersebut menjadi pemicu munculnya 

produk iklan rokok yang kreatif dan inovatif. Rokok Djarum 76 mendesain iklan dengan 

mengeksplorasi kisah “Lampu Aladin” yang memunculkan banyak kreasi dengan 

tagline khas Yang Penting Hapiii. Okok Sampoerna Hijau mengeksplorasi beragam 

fenomena sosial dengan tagline khas Nikmatnya Rame-rame. Rokok A Mild 

mengeksplorasi peristiwa lalulintas dan memiliki tagline khas bukan main. 

b. Wacana Multimodal 

Wacana multimodal merepresentasikan teks secara verbal dan visual. Teks 

verbal menyajikan penataan satuan-satuan lingual secara berurutan. Teks visual dalam 

tayangan video menyajikan komposisi ruang, bentuk, warna, ukuran, sumbu vertikal 

maupun horizontal, dan gerak. Dalam hal metafungsi bahasa dibedakan menjadi 3 
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(tiga), yaitu ideasional, interpersonal, dan tekstual (Halliday, 1973; Kiernan, 2018; 

Anoegrajekti dkk., 2018). Ideasional merupakan cara bahasa merepresentasikan dunia 

yang salah satu kecenderungannya menunjukkan adanya kesamaan dengan konvensi ide 

bahasa dan arti. Metafungsi ideasional sebagai sistem tanda atau semiotik yang 

mewakili objek yang berhubungan dengan dunia di luar sistem representasi atau dalam 

sistem semiotik budaya (Kress & Leeuwen, 2006:48). Metafungsi interpersonal 

memosisikan bahasa sebagai identitas yang berhubungan dengan wacana transaksional. 

Metafungsi interpersonal sebagai perspektif yang berkaitan dengan relasi pembicara 

dengan mitra bicara oleh Kress & Leeuwen (2006) disebut partisipan yang dalam teks 

verbal lisan antara pembicara-pendengar, teks verbal tulis antara penulis-pembaca, dan 

teks visual antara pencipta-pelihat. Metafungsi tekstual menggambarkan penggunaan 

bahasa untuk menyusun teks yang menunjukkan hubungan struktural secara internal dan 

dengan teks-teks lain. 

Wacana multimodal mengasumsi adanya wacana monomodal yang beroperasi 

dengan satu sumber daya dalam bidang tertentu. Dengan memandang bahasa yang 

mampu menangani semua makna secara rasional (Kress, 2010) monomodal bernilai 

tinggi pada wacana novel sastra; risalah akademis, dokumen tulis, laporan resmi, dan 

produk tulis lainnya yang pada mulanya tanpa ilustrasi, grafis seragam, dan halaman 

cetak padat. Lukisan menggunakan kanvas dengan medium pewarna minyak, apa pun 

gaya atau subjeknya. Pergelaran konser musisi berpakaian identik dan hanya konduktor 

dan solois diizinkan beda ekspresi. Sajian teoretis-kritis tentang seni cenderung sama 

monomodal, seperti satu bahasa untuk berbicara tentang bahasa (linguistik), seni 

(sejarah seni), musik (musikologi), dan ritual (doa dan mantra). Masing-masing 

berbicara dengan metode, asumsi, kosa kata teknis, kekuatan, dan stigma masing-

masing (Kress & Leeuwen, 2001:1; Macaryus dkk., 2020).  

Dua pertanyaan ihwal wacana multimodal, pertama, kesesuaian sarana untuk 

representasi dan kedua, kompleksitas mode yang dirancang untuk mencapai persyaratan 

tugas representasional dan komunikasi yang kompleks. Mode yang digunakan, ucapan, 

gambar diam, gambar bergerak, penulisan, sikap, musik, model 3D, tindakan, dan 

warna yang menawarkan potensi spesifik dan sesuai sebagai ekspresi, representasi, dan 

komunikasi (Kress, 2010:27-28). Bentang bahasa yang didukung teks visual berpotensi 

dianalisis secara multimodal (Barni dan Bagna, 2009:138) yang menempatkan wacana 

sebagai kombinasi yang melingkungi unsur verbal tulis atau lisan. Unsur nonverbal 

yang disebut teks visual (Cheng, 2016:84) terbuka terhadap penggunaan dan 

pemaknaan. Dalam wacana multimodal di ruang publik, khususnya iklan, berkembang 

pesat di negara industri (multinasional), seperti Coca-Cola, Ford, Kellogg, dan Kodak 

menjadi fitur iklan (Edelman, 2009:141) yang meramaikan bidang periklanan  global. 

Wacana iklan lainnya, yaitu Indomie yang ditayangkan di televisi dan telah diteliti oleh 

Suprakisno (2015) dan Hidayat dkk. (2018). Artikel lainnya membahas penggunaan 

unsur verbal dan visual pada media sosial (Suharijadi, 2019; Macaryus dkk., 2020).   

Penelitian Bouissac (2012) yang difokuskan pada seni pertunjukan sirkus 

menemukan bahwa “bermain api" sebagai metafora umum dengan referensi harfiah 
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berupa tindakan melompat lingkaran api oleh manusia, kuda, singa, harimau, dan 

lumba-lumba. Klimaks permainan berupa memanipulasi obor turun bersama penari 

hula-hoop (Bouissac, 2012:2). Ketertarikan dapat terfokus pada seni, kreativitas, 

budaya, keluarga, jenis kelamin, identitas, pengetahuan, pembelajaran, migrasi, musik, 

organisasi, kekuatan, olahraga, atau teknologi. Tema/topik lain tentu masih banyak yang 

dapat dipertimbangkan, seperti menggabungkan beberapa tema secara lintas disiplin 

atau memfokuskan pada pemikiran identitas atau budaya dan etnis migran (Norris, 

2019:64). 

Wacana multimodal naratif memperkenalkan istilah kunci, partisipan, aktor, dan 

vektor. Partisipan adalah pelaku dalam tindakan komunikasi yang secara teoretis 

dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu: (1) pembicara-pendengar, (2) penulis-pembaca, (3) 

penggambar-pelihat, dan (4) subjek komunikasi. Subjek komunikasi adalah, orang, 

tempat, konsep, waktu, peristiwa, dan  yang setipe. Masing-masing diwakili dalam 

bentuk pidato, tulisan, gambar, dan orang yang dibicarakan, ditulis, dan digambar 

(Kress & Leeuwen, 2006:48). Aktor adalah partisipan yang berperan dominan dalam 

sebuah narasi karena menjadi asal proses atau gerak yang memunculkan narasi. Dalam 

wacana multimodal, gerak diformulasikan dalam tanda, gradasi, dan mobilitas.  

Sebagai contoh, kotak-kotak dianalogikan sebagai nomina dan anak panah 

dianalogikan sebagai verba. Gambar naturalistik yang rinci, mungkin sulit, bahkan sia-

sia untuk diidentifikasi partisipan. Dalam bidang kebahasaan, kata-kata seperti manusia, 

pistol, pohon, tanah, berbatu, dan abstrak menyajikan informasi umum yang belum 

detail. Gambar naturalistik tidak terdapat kejelasan seperti kata. Akan tetapi gambar 

alami bernilai seribu kata (2006:48). Kata seribu menunjuk dan menyatakan keadaan 

yang tidak tertentu, yaitu banyak. 

 

METODE  

Penelitian wacana iklan sebagai media komunikasi dan informasi publik ini 

diawali pembacaan data pustaka berupa berita, artikel, laporan penelitian, dan buku 

yang membahas iklan rokok khususnya, khususnya Djarum Super episode My Great 

Adventure Indonesia: Continues. Sumber pustaka juga dilakukan dengan melakukan 

pembacaan terhadap regulasi mengenai produk rokok. Sumber data penelitian 

menggunakan tayangan iklan yang tersedia di youtube yang pernah mewarnai iklan 

televisi pada awal dasawarsa kedua abad ke-21. Sumber data tersebut tersedia pada 

kanal https://www.youtube.com/watch?v=Mmyo58Ncjto. Data verbal diperoleh dengan 

metode simak. Teknik lanjutan menggunakan simak bebas libat cakap (Sudaryanto, 

2015:204) dan hasilnya ditranskripsi. Data visual diperoleh dengan metode observasi. 

Fokus opservasi adalah tayangan video iklan dan mengabadikan salah satu adegan 

dengan menggunakan screen shot. Analisis dan interpretasi data dilakukan secara 

tektual dan kontekstual. Analisis tekstual dilakukan dengan mempertimbangkan makna 

secara leksikal dan gramatikal. Kontekstual (Subagyo, 2009:93-98) dilakukan dengan 

mempertimbangkan konteks visual berupa aktivitas yang ditayangkan pada video yang 

menyertai data verbal lisan dan tulis. Interpretasi data dilakukan dengan 
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mempertimbangkan hubungan antardata secara keseluruhan untuk mendapatkan 

simpulan yang komprehensif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan artikel ini mencakup beberapa lokasi geografis yang 

merupakan destinasi wisata di Indonesia. Daerah dan lokasi destinasi wisata yang 

masuk pada data berikut adalah Goa Jomblang (Yogyakarta), Teluk Meranti dan Sungai 

Kampar (Riau), Maratua (Kalimantan Timur), Lapopu dan Laliang (Sumba Barat), dan 

Cimaja (Jawa Barat). Lokasi-lokasi tersebut lazim menjadi destinasi wisata yang 

menawarkan keindahan panorama alam, peristiwa budaya, olahraga, dan petualangan. 

Potensi alam yang ditawarkan adalah gua, pantai, gunung, tebing, dan padang rumput. 

Tokoh yang melakukan perjalanan 3 (tiga) orang pemuda dengan mengendarai 

Jeep Willys. Kegemaran melakukan perjalanan petualangan merupakan salah satu 

kesenangan yang dilakukan oleh orang muda.   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Episode iklan Djarum Super berisi kegiatan menjelajah destinasi wisata Indonesia (Kiri). Tiga 

pemuda yang melakukan perjalanan dengan berkendara Jeep Willys (Kanan). (Sumber:  

https://www.youtube.com/watch?v=Mmyo58Ncjto) 

Gambar di atas memperlihatkan judul episode iklan rokok Djarum Super, yaitu 

My Great Adventure Indonesia 'petualangan besarku di Indonesia'. Dikatakan 

petualangan besar karena dilakukan dengan tujuan banyak lokasi wilayah seperti sudah 

disebutkan di atas. Petualangan dilakukan secara berkelompok yang terdiri atas 3 (tiga) 

pemuda. Petualangan dilakukan dengan mengendarai jeep Willys yang memiliki 

kemampuan mesin dan karoseri yang andal untuk segala medan. Gambar di atas 

memperlihatkan sukacita dan semangat ketiga pemuda yang melakukan perjalanan.  

 Pada video yang diambil sebagai sumber data, lokasi pertama yang dituju adalah 

Gua Jomblang yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Gua Jomblang terletak di 

Dukuh Jetis Wetan, Desa Pacareja, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Gua 

Jomblang menawarkan keunikan seperti tampak pada tayangan visual.   

 Gua Jomblang dikategorikan gua vertikal. Pintu gua terdapat pada permukaan 

tanah seperti sumur. Memasuki gua Jomblang dilakukan dengan menuruni tebing 

dengan peralatan standar seperti melakukan panjat tebing. Masyarakat setempat ada 

yang menyewakan peralatan untuk menuruni dinding gua tersebut. Sensasi gua 

Jomblang terjadi pada saat matahari pada posisi puncak, sekitar pukul 12.00. Pada saat 

itu sinar matahari masuk dengan sempurna dan menjadi serpihan-serpihan cahaya yang 

panjang dari permukaan hingga ke dasar gua. 
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Gambar 3: Pintu Gua Jomblang pada permukaan tanah (Kiri). Bobir gua yang digunakan 
sebagai salah satu pintu masuk ke Gua Jomblang (Kanan). 

(Sumber:  https://www.youtube.com/watch?v=Mmyo58Ncjto) 

 

Gambar di atas memperlihatkan pintu Gua Jompang yang berada di permukaan 

tanah dan salah satu bibir gua yang menjadi pintu masuk wisatawan untuk menuju dasar 

gua. Pintu gua dan bibir gua dengan bebatuan kars diselingi tanaman-tanaman yang 

lazim disebut dengan nama hutan purba. Di luar hutan purba yang tumbuh alami, 

dikelilingi oleh ladang yang dikelola oleh masyarakat sebagai salah satu sumber 

penghidupan dan mata pencaharian. Lahan yang hijau dan yang berwarna coklat serta 

garis-garis tanah menunjukkan ciri lahan dengan teras tanah yang dibatasi pematang. 

Hal itu menunjukkan lahan garapan yang dikelola oleh masyarakat dengan budaya rural 

agraris yang masih mengelola lahan secara tradisional. 

 Jalan menuju lokasi Gua Jomblang menunjukkan keadaan yang alami. Tidak ada 

garis yang menunjukkan karakteristik jalan untuk lalulintas mobil. Kondisi jalan yang 

masih alami tersebut tampak pada ruang parkir Jeep Willys yang digunakan oleh tiga 

petualang yang berada pada ruang parkir yang alami, yaitu berada di atas batu kapur dan 

dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan alami.    

 Pintu gua yang seperti sumur berdiameter raksasa. Memasuki gua dilakukan 

dengan menggunakan perlengkapan dengan standar keselamatan. Cara menuruni gua 

menuntut keberanian dan kekuatan fisik. Wisatawan yang memasuki gua harus berani 

menggelentung di atas dasar gua. Dinding gua dengan bebatuan kars menjadi 

pemandangan eksotik. Demikian juga berbagai tanaman yang berada di permukaan dan 

dinding gua menjadi tanda kehidupan yang menampakkan adanya keberagaman 

kehidupan yang menjadi bagian dari keindahan gua.  

Gambar 4: Menuruni pintu gua dengan perlengkapan pengamanan standar (Kiri). Bergelantungan 

menuju dasar Gua Jomblang (Kanan). 

(Sumber:  https://www.youtube.com/watch?v=Mmyo58Ncjto) 

https://www.youtube.com/watch?v=Mmyo58Ncjto
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Gambar di atas memperlihatkan pelaku petualangan memasuki gua dengan 

menggunakan tali pengaman. Ia merambat turun menelusuri dinding gua yang 

memerlukan keberanian dan kekuatan fisik. Selanjutnya petualang menggelantung 

dengan tali di atas permukaan dasar gua. Cara memasuki tangga dengan menggelantung 

di tali memerlukan keberanian mental berada di dalam ketinggian dan kedalaman. 

Sebaliknya bagi seorang petualang profesional, cara tersebut menjadi sumber 

kenikmatan dan pengalaman indah dan unik yang tidak tergantikan.  

 Sesampai di dasar gua, petualang berpeluang melepaskan ketegangan dan sambil 

bermain skateboard. Olahraya yang memerlukan keterampilan khusus tersebut tersedia 

di dasar gua yang sejuk, sambil menikmati panorama tangga bidadari berupa serpihan-

serpihan cahaya matahari yang masuk melalui pintu gua. Tangga bidadari akan tampak 

jelas dan maksimal pada antara pukul 12.00-13.00.  

Gambar 5: Fasilitas buatan skateboard di dasar gua (Kiri). Bermain skateboard di dasar gua (Kanan). 

(Sumber:  https://www.youtube.com/watch?v=Mmyo58Ncjto) 

 

Gambar di atas memperlihatkan dasar gua yang terdapat ruang untuk bermain 

skateboard. Dasar gua yang gelap ditampakkan dengan fasilitas headlamp yang 

dikenakan pada petualang. Di balik ruang bermain skateboard terlihat ruang yang 

memiliki cahaya terang. Serpihan-serpihan cahaya yang digambarkan seperti tangga 

bidadari kahyangan. Tantangan yang telah dilewati terbayar setelah mencapai dasar gua 

yang menyuguhkan keindahan.  Ruang dasar gua yang gelap, arus sungai bawah tanah, 

dan dinding gua yang dingin dipenuhi stalaktit dan stalagmit menyuguhkan keindahan 

dan sensasi alami.  

 Lorong gua yang gelap dilalui dengan penerangan obor dan headlamp. Lorong 

gua dapat dilewati dengan berjalan di tepi sungai bawah tanah dan dapat pula ditempuh 

menggunakan papan selancar mengikuti aliran sungai yang sukup deras untuk 

membawa papan selancar beserta pengendaranya. 
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Gambar 6: Menelusuri dinding gua yang gelap menuju Brubug (Kiri). Menggunakan obor dan 

headlamp menelusuri dinding gua (Kanan). (Sumber:  

https://www.youtube.com/watch?v=Mmyo58Ncjto) 

 

Gambar di atas memperlihatkan dasar gua berupa lorong yang gelap. Lorong 

yang gelap ditandai dengan penggunaan obor yang dinyalakan. Gua yang gelap dan 

dingin juga lazim sebagai tempat tinggal kelelawar. Dengan demikian, meski tidak 

ditampakkan ada kemungkinan di lorong gua yang gelap juga terdengar kepak dan 

bunyi kelelawar yang menjadi bagian dari ekosistem Gua Jomblang. Setelah 

menyalakan obor ketiga petualang menelusuri lorong gua dengan mengedarai papan 

selancar. Hal tersebut menandai bahwa arus air cukup deras untuk membawa papan 

selancar dengan pengendaranya. 

 Petulangan di dasar dan lorong gua berakhir setelah keluar dari lorong gua 

dengan mengikuti arus air yang oleh masyarakat diberi nama Kali Suci 'sungai suci', 

seperti tampak pada gambar berikut.  

Gambar 7: Keluar gua mengikuti aliran air Kali Suci (Kiri). Lembaran-lembaran cahaya matahari seperti 

tangga bidadari memasuki Gua Jomblang antara pukul 12.00-13.00 (Kanan). (Sumber:  

https://www.youtube.com/watch?v=Mmyo58Ncjto) 

 

Gambar di atas memperlihatkan para petualang keluar dari lorong gua dengan 

mengikuti arus air dengan mengendarai papan selancar. Gua vertikal Jomblang 

menyajikan keindahan alam (hutan purba, dinding kars, sungai bawah tanah, lorong gua 

dengan stalaktit/stalagmit yang memesona), ruang olahraga (turun tebing, telusur 

dinding gua, skateboard, dan arung jeram), dan lingkungan alam pintu gua yang masih 

alami berupa hutan purba dan ladang masyarakat. Semua itu menjadi daya eksotisme 

yang disajikan dan ditawarkan untuk dinikmati wisatawan yang hadir.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mmyo58Ncjto
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WACANA IKLAN DAN DIMENSI KEPENDIDIKANNYA 

My life my adventure merupakan salah satu jargon pada iklan rokok Djarum 

Super. Jargon tersebut menggunakan bahasa Inggris yang berarti 'hidupku adalah 

petualanganku'. Jargon tersebut menunjukkan bahwa hidup manusia diibaratkan sebagai 

suatu perjalanan. Perjalanan hidup yang tentu mengalami perjuangan dan tantangan 

seperti digambarkan dalam video iklan Djarum Super yang bertemakan My Life My 

Adventure. Video iklan tersebut menggambarkan tiga orang pemuda yang menempuh 

perjalanan dan perjuangan yang berat demi mencapai sebuah tujuan (destination) wisata 

alam yang indah di Nusantara. Seseorang akan dapat menjadi survive ketika ia mampu 

menaklukkan rintangan-rintangan yang ada. Ada pepatah mengatakan, “Pelaut yang 

tangguh/hebat tidak terbentuk dari ombak laut yang tenang”. Pelaut menjadi tangguh 

setelah mampu melewati hempasan gelombang laut dahsyat. Hal tersebut gayut dengan 

ajaran Ki Hadjar Dewantara (Bartolomeus dan Yasunari, 2010; Buntarsono dkk., 2017; 

Supriyoko, 2016; Tauchid dkk., 2014) yang direpresentasikan dalam bentuk ungkapan, 

yaitu: tetep-antep-mantep; ngandel-kendel-bandel-kandel; dan neng-ning-nung-nang.  

 Pertama, ungkapan tetep-antep-mantep mengandung arti memiliki keteguhan 

hati (pikiran dan batin)/ memiliki pendirian yang tetap tidak tergoyahkan oleh pengaruh 

negatif, memiliki kualitas diri bermutu (berbobot), dan memiliki kemantapan dalam 

prinsip hidup. Iklan my life my adventure pada awal videonya menampilkan tiga orang 

pria yang berjuang dengan mengendarai mobil jeep di medan tanah yang berlumpur dan 

banyak lubang untuk mencapai destinasi wisata yang indah, dilanjutkan 

mengisahkan/memperlihatkan salah seorang pria yang mencoba untuk mengendarai 

karapan sapi yang berlari kencang di sawah berlumpur untuk menuntaskan keinginan 

adrenalinnya. Kondisi tersebut tentunya sangat membutuhkan nyali yang besar dan 

menguji adrenalin karena risiko kecelakaan bisa setiap saat menghampiri, namun demi 

sebuah kepuasan batin tantangan tersebut tetap dilakukan. Hal itu dapat kita petik 

hikmahnya bahwa jika ingin mendapatkan suatu kebahagian “kemuliaan” harus dicapai 

dengan usaha, kerja keras, dan berani menghadapi tantangan. Hal tersebut tercermin 

dalam ajaran Ki Hadjar Dewantara lawan sastra ngesti mulya dan ajaran Pakubuwana 

IV dalam Serat Wulangreh kutipan tembang pocung yang menyatakan bahwa ngelmu 

iku kalakone kanthi laku 'ilmu diraih melalui perjuangan'. Kata sastra dan laku dalam 

konteks tersebut menunjukkan sebuah perjuangan atau perjalanan untuk memperoleh 

mulya dan ngelmu, yakni kemuliaan dan pengalaman pengetahuan. Untuk mencapai itu 

semua tentu diperlukan prinsip “laku” tetep-antep-mantep dalam hal ini dapat dimaknai 

suatu bekal harus memiliki yakni tekad yang kuat, ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan 

keyakinan yang teguh untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai. 

 Kedua, ungkapan ngandel-kendel-bandel, secara harfiah berarti 'saling percaya', 

'berani', dan 'tangguh'. Iklan my life may adventure juga menyiratkan semangat saling 

percaya, kesetiakawanan, keberanian, dan ketangguhan. Semangat Ngandel 'saling 

percaya' digambarkan melalui tayang video iklan tiga orang sekawan yang berpetualang 

bersama, menghadapi rintangan bersama, saling membantu, tolong-menolong. 

Kesetiakawanan tersebut membuahkan hasil dengan mencapai tujuan bersama dan 
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menikmati kebahagiaan bersama. Kendel berarti 'berani', maksudnya jika ingin 

menggapai suatu cita-cita (kebahagiaan) seseorang harus berani menghadapi rintangan. 

Hal itu tergambar pada tokoh iklan my life my adventure yang mempunyai jiwa 

pemberani dalam berpetualang. Ketiga tokoh menerjang segala rintangan dan mengatasi 

medan yang berat sehingga dapat mencapai destinasi yang dituju. Bandel adalah sifat 

tidak mudah menyerah (pantang menyerah), hal itu diperlihatkan ketiga tokoh iklan 

yang tangguh dan tidak mudah menyerah walaupun harus menempuh medan yang berat 

dan menantang. 

 Ketiga, ungkapan neng-ning-nung-nang merupakan abreviasi kata meneng, 

hening, hanung, dan wenang. Bentuk neng berarti 'diam'. maksudnya adalah apabila kita 

ingin mengerjakan sesuatu kita harus berdiam sejenak untuk merancang strategi, 

selanjutnya dibutuhkan ning dari kata hening yang berarti ketenangan. Dalam 

menjalankan sebuah misi selain keberanian dan ketangguhan juga dibutuhkan 

ketenangan, berpikir jenih dan konsentrasi itulah hening. Berikutnya adalah nung dari 

kata hanung yang berarti kesentosaan, baik sentosa lahir maupun batinnya. Sentosa lahir 

dapat diupayakan dengan banyak latihan fisik dan sentosa batin dapat dicapai dengan 

banyak melakukan tirakat laku prihatin untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Interpretasi 

lainnya, nung berasal dari kata dunung yang mengandung maksud jelas sosok dan 

identitasnya. Dengan neng seperti air yang dalam kondisi tenang, bila ada kotoran akan 

mengendap sehingga air tampak jernih karena kotorannya mengendap. Kejernihan air 

dan kotoran yang menyebabkan keruh menjadi jelas sosok dan identitasnya. Setelah 

neng, ning, nung, maka akan tercapailah nang dari kata wenang yang berarti berhak/ 

kuasa maksudnya secara lahir dapat mencapai apa yang dicita-citakan dan secara batin 

dapat mengendalikan nafsunya. Itulah hikmah yang dapat dipetik dari sebuah iklan 

Djarum Super My Life My Adventure yang ditinjau dari dimensi perspektif pendidikan 

khususnya tentang ajaran filosofis Ki Hadjar Dewantara. 

 

SIMPULAN 

Iklan rokok Djarum Super bertajuk My Life My Adventure menyajikan 

informasi visual destinasi wisata alam Gua Jomblang. Informasi lebih dominan 

disampaikan secara visual dalam format video. Sajian yang aktraktif memberi ruang 

imajinasi visual kepada pemirsa. Sajian informasi destinasi yang dibuat untuk promosi 

produk rokok ini berpotensi menjadi model sosialisasi dan promosi destinasi wisata 

dengan menyajikan keunggulan dan keunikan destinasi wisata sebagai engel. 

Sebagai wacana multimodal, tayangan wacana visual iklan rokok Djarum Super 

menyajikan informasi mengenai lingkungan alam tumbuh-tumbuhan, gua vertikal, 

sungai, ruang dasar bumi, dan cahaya matahari. Dari segi oleh raga, Gua Jomblang 

menawarkan olah raga turun tebing, skateboard, dan arung sungai. Semua kegiatan 

olahraga tersebut sekaligus dilakukan dengan menikmati keindahan destinasi wisata 

bawah tanah yang memesona dan eksotik. 
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Sebagai bagian dari iklan rokok, tayangan visual potensi wisata alam Gua 

Jomblang menjadi salah satu inspirator pemirsa untuk melakukan perjalanan wisata ke 

lokasi tersebut. Informasi yang didominasi wacana visual berpotensi menjadi media 

informasi kepada wisatawan domestik dan asing. Bagi wisatawan domestik utamanya 

kalangan pelajar dan mahasiswa, berpeluang dilakukan dengan menggunakan iklan 

rokok Djarum Super ini sebagai salah satu materi pembelajaran. Bagi wisatawan asing 

berpeluang dilakukan dengan memanfaatkan iklan rokok Djarum Super ini sebagai 

media pembelajaran bahasa Indonesia bagi  penutur asing (BIPA).   
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Abstrak 

Alih gilir tutur bersifat khas budaya. Menggunakan pendekatan kualitatif, dalam artikel 

hasil penelitian ini dibahas pola alih gilir tutur yang berlaku pada masyarakat Pendalungan 

Madura di Jember dalam bertutur. Hasil penelitian menunjukkan minimal ada dua pola alih 

gilir tutur yang diperagakan oleh masyarakat Pendalungan Madura di Jember, yaitu pola 

ketika berkomunikasi tidak resmi, dan pola ketika melakukan komunikasi resmi. Dalam 

komunikasi tidak resmi ditemukan dua pola, yaitu: (1) pola alih gilir tutur tumpang tindih, 

dan (2) pola alih gilir tutur tanpa tumpang tindih tuturan. Dalam komunikasi resmi, pola 

alih gilir yang diperagakan selalu tanpa tumpang tindih tuturan. Menyela tuturan orang 

dalam situasi komunikasi lisan resmi dianggap melanggar kaidah yang berlaku dan 

mendapat stigma negatif dari masyarakat. 

 

Kata kunci: Pendalungan, alih gilir, budaya 

 

PENDAHULUAN 

 Salah aspek kesantunan penting dalam bertutur adalah dipenuhinya kaidah alih 

gilir tutur dalam bertutur. Pelanggaran terhadap kaidah alih gilir tutur dapat membuat 

retaknya atau terjadinya disharmoni hubungan antara penutur dan mitra tutur. 

Sebaliknya, beralih gilir tutur yang santun dalam berkomunikasi dapat membuat orang 

yang diajak berkomunikasi merasa nyaman dan senang, karena merasa dihormati dan 

dihargai.  

Dalam kaitannya dengan alih gilir tutur, Saville-Troike (2003) menjelaskan 

bahwa dalam konversasi, penutur dan mitra tutur, saling melakukan alih peran secara 

bergantian. Kadang-kadang berperan sebagai pendengar kadang-kadang berperan 

sebagai penutur. Beralihnya peran yang dilakukan secara bergantian oleh penutur dan 

mitra tutur itulah yang disebut sebagai alih gilir tutur. Dalam hubungan ini, Teluma 

(2019) mengemukakan bahwa dalam sebuah percakapan, para peserta percakapan 

memainkan peran sebagai seorang pembicara, maupun sebagai pendengar, secara 

                                                
1 Luaran KeRis CAIL, Prodi S2, Linguistik FIB Unej, 2020. 

mailto:bangwib@yahoo.co.id


POLA ALIH GILIR TUTUR DALAM MASYARAKAT PENDALUNGAN MADURA DI JEMBER1 

305 

 

bergantian. Peristiwa pergantian peran inilah yang dinamakan peristiwa alih gilir tutur 

(turn taking) atau sekuensi. Selanjutnya, Rani (2004); Ibrahim (2009a;2009b); dan Mey 

(2001) menjelaskan bahwa alih gilir tutur adalah beralihnya peran yang dilakukan oleh 

partisipan tutur dalam pertuturan, yaitu dari petutur ke penutur atau sebaliknya, dari 

peran sebagai penutur ke peran sebagai petutur. Yule (2006) menyebutnya dengan 

istilah gilir bicara, yaitu proses pergantian peran antara penutur dan petutur dalam suatu 

percakapan. Dalam sebuah konversasi, para partisipan harus mengetahui dan menaati 

aturannya, sehingga dapat saling berbagi peran: siapa yang mendapatkan giliran 

berbicara, siapa yang mendapatkan giliran mendengarkan, lalu mereka saling berganti 

peran sehingga konversasi dapat berjalan lancar. Seperti pendapat Cutler dan Pearson 

(dalam Arum, 2015) yang menyatakan bahwa, agar konversasi berjalan dengan sukses, 

ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan, yaitu penutur hendaknya tidak menguasai 

giliran berbicara terlalu lama dan seharusnya ujaran yang dituturkannya dapat 

diselesaikan tanpa adanya interupsi. Pada akhir giliran berbicara, penutur lain harus 

mengambil alih giliran berbicara, agar tidak terjadi jeda atau diam yang terlalu lama. 

 Etika, tata cara, atau kaidah alih gilir tutur dalam konversasi pada berbagai 

budaya berbeda dari budaya yang satu ke budaya yang lain. Misalnya, di kalangan 

orang-orang kulit putih di Amerika dari kelas menengah terdapat kaidah “tanpa 

kesenjangan dalam bertutur, namun tanpa terjadi peristiwa tumpang tindih tuturan” 

dalam alih gilir tutur. Jika ada dua orang atau lebih terlibat dalam pertuturan, dan di 

antara mereka ada yang bertutur dalam waktu yang bersamaan (tanpa disengaja), 

dengan cepat yang satu memberi kesempatan kepada yang lain, sehingga tidak terjadi 

tumpang tindih tuturan. Sebaliknya, jika terjadi kemacetan beberapa detik saja, para 

partisipan tutur menjadi begitu tidak enak, kemudian seseorang akan mulai bertutur 

tentang hal-hal yang tidak penting sekadar untuk mengisi kesenjangan. Jika terjadi 

kesenjangan terlalu lama mereka akan segera saling pergi meninggalkan tempat. 

 Tata cara alih gilir tutur pada masyarakat kulit putih kelas menengah di Amerika 

Serikat berbeda dengan tata cara alih gilir tutur yang berlaku pada masyarakat di Desa 

Antiguan (Swedia). Penduduk Antiguan biasa melakukan aktivitas bertutur dalam 

waktu yang bersamaan. Tumpang tindih tuturan sering kali dilakukan dengan disengaja. 

Bagi masyarakat di Desa Antiguan, tumpang tindih dan kesenjangan dianggap sebagai 

kejadian biasa dan merupakan bagian dari pembicaraan. Hal tersebut berbeda dengan 

yang terjadi pada masyarakat Indian Amerika. Pada beberapa kelompok Indian Amerika 

berlaku kebiasaan menunggu beberapa menit berdiam diri sebelum menjawab 

pertanyaan atau mengambil giliran bertutur. Menunggu beberapa menit berdiam diri 

sebelum mengambil giliran bertutur adalah salah satu tata cara yang biasa dilakukan 

dalam bercakap-cakap atau berkomunikasi. Jika dalam bertutur para penutur melanggar 

tata cara tersebut mereka dianggap melanggar kaidah kesantunan tutur. Mereka 

dianggap tidak mengetahui kesantun bertutur. 

Tata cara ini mirip dengan yang belaku pada keluarga Jawa di daerah 

Mataraman. Dalam banyak keluarga Jawa yang tinggal di daerah tersebut atau yang 

masih kental dengan tradisi Mataraman, anak-anak muda yang terlibat dalam 
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pembicaraan dengan orang tua mereka tidak boleh begitu saja menyela tutur orang tua 

tanpa izin atau tanpa diminta oleh orang tua. Pada mereka berlaku kebiasaan menunggu 

beberapa saat berdiam diri sebelum mengambil giliran bertutur. Mereka menunggu 

sampai sesuatu yang dituturkan orang tua selesai. Kalau pun anak mempunyai 

kesempatan karena ada waktu senjang, dia biasanya memulai ujarannya dengan ujaran 

“Nyuwun sewu (Maaf permisi’)”.  

Pola alih gilir tutur dalam percakapan telepon bahasa Inggris di Amerika, 

menurut Saville-Troike (2003), mengikuti urutan sebagaimana ilustrasi berikut. Bunyi 

telepon merupakan suatu panggilan, dan orang yang pertama berbicara adalah penerima 

telepon, meskipun penelepon mengetahui bahwa penerima telepon sudah mengangkat 

telepon, penelepon tidak akan memulai bertutur. Banyak orang tidak mengangkat 

gagang telepon ketika telepon itu sedang berdering sebab mereka merasa bahwa 

pengangkatan pada saat masih berdering merupakan interupsi terhadap panggilan. 

Bahkan, penelepon yang kasar pun pada umumnya menunggu sampai orang yang 

sedang menerima telepon menjawab atau mengatakan sesuatu sebelum kekasaran itu 

dimulai. Apabila penerima telepon tidak mengatakan sesuatu penelepon tidak 

meneruskan percakapan. Penelepon tidak akan melanjutkan percakapan apabila tidak 

mendapat respons yang tepat dari pihak yang menerima telepon (Saville-Troike, 2003). 

Urutan tersebut dianggap sebagai kaidah atau etika bertutur dalam via telepon, dan 

apabila ada orang yang tidak mengikuti kaidah tersebut dianggap sebagai tidak 

mengetahui norma atau etika bertelepon.   

Dengan demikian, alih gilir tutur dalam bertutur ada tata caranya, meskipun 

berbeda dari kelompok masyarakat yang satu ke kelompok masyarakat yang lain. 

Intinya, dalam masyarakat tutur tertentu biasa berlaku etika alih gilir tertentu. Alih gilir 

tutur merupakan salah satu aspek penting dalam kesantunan bertutur atau berbahasa 

(Sumarsono dan Paina, 2002). Mengapa, penting diperhatikan karena menentukan 

kelancaran berkomunikasi. Keharmonisan hubungan penutur dan petutur tetap terjaga 

apabila masing-masing peserta tutur senantiasa tidak saling mempermalukan. Untuk itu, 

baik penutur maupun petutur memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga muka. 

Ketika berkomunikasi, penutur dan petutur harus tunduk pada norma-norma budaya, 

tidak hanya sekadar menyampaikan ide yang kita pikirkan. Tatacara berbahasa harus 

sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan 

dipergunakannya suatu bahasa dalam berkomunikasi. Apabila tatacara berbahasa 

seseorang tidak sesuai dengan norma, terutama norma budaya, maka ia akan 

mendapatkan nilai negatif, misalnya dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, 

tidak beradat, tidak mau menghormati dan tidak mau menghargai (Alfiati, 2015).  

Bagaimana halnya dengan alih gilir tutur yang berlaku pada masyarakat 

Pendalungan Madura di Jember? Hal inilah yang dibahas dalam artikel hasil penelitian 

ini. Pendalungan Madura yang dimaksud adalah orang Madura yang sudah lama tinggal 

di Jember, dan beranak pinak di daerah ini, serta melakukan akulturasi budaya dengan 

warga kelompok etnis yang lain. Bahasa sehari-hari masyarakat Pendalungan Madura 

pada umumnya adalah bahasa Madura yang bercampur dengan bahasa Jawa, dan bahasa 
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Indonesia. Bahasa Madura yang digunakan oleh masyarakat pendalungan Madura 

tergolong unik. Jika orang Madura di pulau Madura masih menggunakan bahasa 

Madura ragam enjâ’-iyâ (E-I), engghi-enten (E-E), èngghi-bhunten (È-B), dan bhâsa 

alos (BAL), masyarakat pendalungan Madura di daerah Tapal Kuda (Jember, 

Lumajang, PRobolinggo, Bondowoso, dan Situbondo) sudah jarang menggunakan 

bahasa Madura ragam bhâsa alos (BAL). Bahasa Madura yang digunakan adalah 

bahasa Madura ragam (E-I), (E-E), dan (È-B). Mereka masih mengidentifikasi diri 

mereka sebagai orang Madura, tetapi mereka sudah tidak merasa memiliki ikatan 

emosional yang berlebihan dengan “Pulau Madura”. Mereka yang masih memiliki 

ikatan biasanya adalah para pendatang yang tidak dilahirkan di Jember (Zoebazary, 

2019).  

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.  

Pembahasan masalah diuraikan dalam bentuk pemaparan deskriptif secara empiris tanpa 

ada pengukuran yang bersifat statistik. Data penelitian dikumpulkan dengan cara 

observasi. Dalam observasi, kadang-kadang peneliti terlibat langsung bertutur dengan 

mitra tutur yang berperan sebagai informan penelitian, dan kadang-kadang peneliti 

berperan sebagai observer.  Sambil bertutur, peneliti melakukan pengamatan, merekam 

percakapan informan, serta mencatat hal-hal yang penting, misalnya profil penutur, 

mitra tutur, situasi tutur, konversasi, tempat dan waktu berlangsungnya pertuturan. 

Peneliti dapat berperan aktif sebagai mitra tutur yang terlibat dalam percakapan, karena 

peneliti adalah orang Jember dan dapat berkomunikasi dengan para informan penelitian.    

Data yang terkumpul, kemudian ditranksripsi dalam bentuk data tertulis.  

Transkripsi   data mengikuti tata cara penulisan sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Madura yang Disempurnakan (2005). Konsonan  glotal  stop (?) dideskripsikan  dengan  

tanda (‘), misalnya, pada kata kadhibi’ ‘sendiri’,   ka’emma’an ‘ke mana  saja’   dan  

ka’adâ’ ‘dulu’, tidak ditranskripsi sebagai *kadhibiq atau *kadhibik, *kaqemmaqan atau 

*kakemmakan dan *kadâq atau *kaadâk. Selanjutnya, data yang berhasil ditranskripsi,  

direduksi dan diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian, dengan bantuan diagram 

analisis. Teori yang digunakan sebagai landasan analisis data adalah teori alih gilir tutur 

dalam sosiopragmatik (Saville-Troike, 2003). Pemaparan hasil analisis data disajikan 

secara informal, yaitu menggunakan kata-kata biasa, bukan simbol matematis. Teknik 

penyajian hasil analisis data menggunakan uraian deksriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dideskripsikan bahwa, minimal, ada 

dua pola alih gilir tutur yang diperagkan oleh masyarakat Pendalungan Madura di 

Jember, yaitu pola alih gilir tutur ketika berkomunikasi lisan dalam situasi tidak resmi 

atau tidak formal dan ketika berkomunikasi secara formal atau resmi. Situasi resmi, 

misalnya ketika para penutur dan petutur melakukan pertuturan dalam acara resmi, 

misalnya dalam acara rapat dan pertemuan resmi, dalam proses belajar-mengajar di 



   E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL 

308 

 

pesantren, atau ketika mengaji di musholla atau di masjid, atau ketika membaca dhiba’ 

Bersama-sama. Contoh komunikasi lisan resmi yang dilakukan oleh masyarakat 

Pendalungan Madura di Jember adalah ketika mereka melakukan abhâk-rembhâk 

(berembug). Adapun situasi tidak resmi, misalnya ketika komunikasi terjadi secara tidak 

formal, misalnya, ketika melakukan tawar-menawar barang di pasar, ketika saling 

menyapa, dan bercakap-cakap sambi lalu, misalnya, ketika tor-catoran (berbincang 

santai) dan asapa’an (sapa-menyapa). Kedua pola alih gilir tutur itu dapat 

dideskripsikan sebagai berikut. 

 

Pola Alih Gilir Tutur dalam Komunikasi Tidak Resmi 

 Alih gilir tutur ketika masyarakat Pendalungan Madura di Jember melakukan 

tor-catoran (komunikasi lisan tidak resmi) polanya adalah tanpa kesenjangan dalam 

bertutur, dan kadang-kadang terjadi peristiwa tumpang tindih tuturan.  Jika ada dua 

orang atau lebih terlibat dalam pertuturan, dan di antara mereka ada yang bertutur dalam 

waktu yang bersamaan (disengaja maupun tanpa disengaja), hal ini dianggap sesuatu 

yang biasa. Tumpang tindih tuturan biasa terjadi dalam alih gilir tutur. Jika terjadi 

kemacetan beberapa detik saja, para partisipan tutur menjadi begitu tidak enak, 

kemudian seseorang akan mulai bertutur tentang hal-hal yang tidak penting sekadar 

untuk mengisi kesenjangan. Jika terjadi kesenjangan terlalu lama mereka akan segera 

saling pergi meninggalkan tempat. Hal ini seperti tampak pada cuplikan tor-catoran 

berikut.  

Kontek: tor-catoran antara Ibu Sulastri (A) dengan Pak Saturi (ayah) (B), di rumah Pak 

Saturi. Ketika itu Pak Saturi sedang sakit, dan tidur di pembaringan. Percakapan 

berlangsung kira-kira pukul 16.30.  

Tuturan:  

B: … Nyaor abhêjhêng. Ottang abhêjhêng ko’. 

 (…Membayar sholat. Saya mempunyai hutang sholat) 

A:  Massa’ bisa é saor otang abhêjhêng réya Pa’. Mon passa bisa éssaor. Samangkin 

bhêi ta’ bisa. Mon passa é gêntè’èn. Mon abhêjhêng ta’ bisa. Ta’ bisa ésaor Pa’. 

Mon sholatta ta’ bisa sênéka (Pen: Ibu Sulastri menangkat kedua tangannya 

memperagakan salah satu gerakan sholat yang dilakukan oleh orang sakit, yang 

tidak dapat berdiri, tetapi hanya bisa duduk, dan meminta Pak Saturi melakukan 

sholat sebagaimana yang diperagakan oleh Ibu Sulastri). Toju’. Toju’ bhêi. Pass, 

Allohu akbar. Sênéka. 

(Hutang sholat itu tidak bisa dibayar Pak. Kalau puasa bisa dihutang. Sekarang saja 

tidak bisa. Kalau berpuasa digantikan. Kalau sholat tidak bisa diganti. Tidak bisa 

dibayar. Kalau sholatnya tidak dapat berdiri, sholat sambil duduk. Duduk saja, lalu 

takbir Allohuakbar. Begini.) 
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 Dari kutipan tuturan tersebut diketahui bahwa Pak Saturi belum selesai bertutur, 

namun Bu Sulastri sudah mengambil alih peran sebagai penutur. Sebagai mitra tutur, Bu 

Sulastri  tidak menunggu tuturan Pak Saturi selesai terlebih dahulu, lalu Bu Sulastri 

mengambilalih gilir tutur. Akan tetapi, bersamaan dengan Pak Saturi bertutur, 

“abhêjhêng ko’. Bu Sulastri sudah memulai tuturannya, “Massa’ bisa é saor otang 

abhêjhêng réya Pa’…. Dari kutipan data tersebut diketahui bahwa pola alih gilir 

tuturnya adalah tanpa kesenjangan atau tanpa jeda dan  terjadi tumpang tindih tuturan. 

Penutur belum selesai bertutur, petutur sudah mengambil alih tuturan.  Jika disajikan 

dalam bentuk diagram, pola alih gilir tutur tersebut seperti pada gambar di bawah ini. 

Pola alih gilir tutur (1): 

Tuturan A:  

Tuturan B:. 

Pola alih gilir tutur seperti yang tampak pada tor-catoran tersebut sering 

diperagakan oleh anggota masyarakat Pendalungan Madura di Jember dalam bertutur, 

terutama jika pelaku konversasi adalah saudara, dan konversasi dilakukan antar dan oleh 

sesama anggota keluarga, dan hubungan antarpelaku konversasi sangat akrab. 

 Selain pola tersebut, ada varian pola alih gilir tutur lain yang diperagakan oleh 

masyarakat Madura Pendalungan di Jember. Hal ini seperti tampak pada kutipan data 

berikut. 

Konteks: tor-catoran antara Ibu Sulastri (A) dengan Bu Rochibah (B), dan Bu Sutini 

(C), berlangsung sekitar pukul 19.00, ketika Ibu Sulastri sedang berkunjung ke rumah 

Bu Rochibah. Suasana tor-catoran santai, berlangsung ketika mereka sedang makan 

bersama.   

Tuturan: 

B:  Marè abhêjêng bê’ên? 

     (Selesai sholat Anda?) 

A:     Marè. Marè abhêjêng êngko’. 

 (Sudah. Sudah sholat saya.) 

C:                Êngko’ Marè. Marè abhêjêng êngko’. 

          (Saya sudah. Sudah sholat saya) 

 

 Dari kutipan data tersebut diketahui bahwa Bu Rochibah (B) yang 

mengawali bertutur. Setelah tuturan Bu Rochibah selesai, Bu Sulastri (A) bertutur, dan 

setelah tuturan Bu Sulastri selesai, Bu Sutini (C) bertutur. Sebagai mitra tutur, Bu 

Sulastri menunggu tuturan Bu Rochibah selesai terlebih dahulu, lalu Bu Sulastri 
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mengambilalih gilir tutur. Demikian halnya yang dilakukan oleh Bu Sutini. Setelah 

tuturan Bu Sulastri selesai, Bu Sutini baru bertutur. Dalam pola ini peserta tutur saling 

menunggu sampai tuturan penutur selesai, baru petutur menjawab pertanyaan atau 

mengambil giliran untuk bertutur. Menunggu sampai penutur selesai bertutur adalah 

salah satu tata cara yang juga biasa dilakukan oleh masyarakat Pendalungan Madura di 

Jember dalam bertutur atau berkomunikasi. Pola alih gilir tutur seperti ini dilakukan 

terutama jika pelaku konversasi adalah bukan saudara, dan konversasi dilakukan tidak 

antar dan oleh sesama anggota keluarga, dan hubungan antarpelaku konversasi relatif 

kurang atau tidak akrab.  Jika disajikan dalam bentuk diagram, pola alih gilir tutur 

tersebut seperti tampak pada gambar di bawah ini. 

Pola alih gilir tutur (2): 

Tuturan A:  

Tuturan B:  

Tuturan C:  

 

Pola Alih Gilir Tutur dalam Komunikasi Resmi 

Alih gilir tutur ketika masyarakat Pendalungan Madura di Jember melakukan 

komunikasi lisan resmi, polanya adalah sedikit ada kesenjangan dalam bertutur, dan 

tidak terjadi peristiwa tumpang tindih tuturan.  Jika ada dua orang atau lebih terlibat 

dalam pertuturan, dan di antara mereka ada yang bertutur dalam waktu yang bersamaan 

(disengaja maupun tanpa disengaja), segera minta maaf dan mempersilakan penutur 

sebelumnya meneruskan tuturannya, karena hal ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak 

biasa. Tumpang tindih tuturan tidak biasa terjadi dalam alih gilir tutur. Jika terjadi 

kemacetan beberapa detik, para partisipan tutur tetap menunggu penutur meneruskan 

tuturannya sampai selesai. Hal ini seperti tampak pada komunikasi lisan berbentuk 

abhâk-rembhâk berikut. 

 Abhâk-rembhâk  ’berembug’ adalah salah satu jenis komunikasi lisan yang biasa 

dilakukan oleh masyarakat Pendalungan Madura di Jember dengan ciri-ciri sebagai 

berikut: (1) terjadi di tempat tertentu; (2) berlangsung dalam suasana komunikasi resmi; 

(3) topik tuturan direncanakan sebelumnya dan tidak dapat berubah; (4) partisipan tutur 

tertutup (tidak semua orang dapat menjadi partisipan tutur), (5) lama percakapan relatif 

lebih panjang daripada tor-catoran dan asapaan; dan (6) tujuan komunikasi adalah 

untuk membahas dan memecahkan masalah. Transkripsi tuturan dalam acara abhâk-

rembhâk, antara lain, sebagai berikut.  

 

Konteks: abhâk-rembhâk berlangsung antara Ketua (A), Sekretaris (B), Bendahara (C), 

dan Peserta (D)  organisasi ḍibâ’. Topik abhâk-rembhâk adalah konsolidasi organisasi, 

berlangsung di rumah yang mendapar arisan pembacaan ḍibâ’. 

Tuturan:  

B: Kalaban asokkor ḍâ’ Pangèran, sè ka’ḍimma kalabân nikmad-Dhâ, 

Panjhennengngan sadhâjâ bisa akompol. Sè ka’ ḍimma ḍibâ’ sè bân arè Satto 

sakalèyan. Samangkèn ghilirânna Pa’ Salè.  È ḍâlem memperingati kalahiranna 
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Nabbhi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalabân pangarep adhâddhiyâghi 

amal saèngghâ ngaollè syafa’at. Parlo èkaonèngè acara panèka acara tahtim, èngghi 

panèka ḍibâ’ sè terakhir. Ḍâri kaulâ cokop. Kaulâ masra’aghi ḍâ’ katowa mungkin 

bâḍâ sè parlo èsampè’aghiyâ.  

 

(Terjemahan: Dipanjatkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat-Nya sehingga kita 

semua bisa berkumpul dalam acara diba’ setiap hari Sabtu sekali. Hari ini giliran Pak 

Saleh, dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan 

kegiatan ini menjadi amal sehingga kita memperoleh syafaat. Perlu diketahui bahwa 

acara kali ini adalah acara tahtim, yakni acara diba’ yang terakhir. Selanjutnya, saya 

serahkan kepada ketua barang kali ada sesuatu yang hendak disampaikan). 

 

A: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

(Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh) 

 

D: Walaikum Salam... 

(Wa’alaikum Salam...) 

 

A: Bismillahirrahmanirahim. Wasshalaatu wassalamu ‘ala ‘asrofil anbiya 

walmursalin walhamdulillhirabbil’alamin. Para Bapa’ Èbhu malar moghâ sè maos tor 

sè mèyarsa’aghi ngaollè safa’at. Amin. Atas nama katowa mator sakalangkong ḍâ’ 

sadhâjâ peserta sè hadir. Parlo èkaonèngè kompolan ḍibâ’ samangkèn malem 

terakhir. Mènggu sè bhâkal ḍâteng molaè ḍâri aḍâ’ polè. Ḍâ’ na’-kana’ manabi sè 

ngèrènga, ngèrèng manabi pèra’ sè acaca’a jhâ’ ngèrèng sakalè. Sè aḍibâ’ ghi 

padisiplin. Manabi acaca’a ghi pamarè ḍibâ’. È ḍâlemmanna pelaksana’anna ḍibâ’. 

Baca’an ḍibâ’ bâḍâ sè tasalèp. Bâḍâ se korang. Ghi ngèrèng ajhâr. Heri, Bakri. 

 

(Terjemahan: Bismillahirrahmanirahim. Wasshalatu wassalamu ‘ala ‘asrofil anbiya 

walmursalin walhamdulillhirabbil’alamin. Bapak dan Ibu yang membaca dan yang 

mendengarkan semoga memperoleh syafaat. Atas nama ketua, saya mengucapkan 

terima kasih kepada semua peserta yang hadir. Perlu diketahui bahwa pertemuan diba’ 

hari ini adalah malam terakhir. Minggu depan, akan dimulai dari awal lagi. Kepada 

anak-anak yang akan ikut, tetapi bagi yang hanya ingin berbicara,  lebih baik tidak ikut 

sama sekali. Yang ikut diba’ hendaknya berdisiplin. Kalau ingin berbicara, sebaiknya 

setelah diba’. Di dalam pelaksanaan diba’, bacaan ada yang terlampaui. Ada yang 

kurang. Heri, Bakri. Mari kita semua belajar) 

  

C: Arèsanna nèka èteptebbhâghiyâ samangkèn napa ḍâgghi’ân ?   

(Apakah besaran arisan ini akan ditetapkan sekarang atau nanti?) 

 

D: Sapolo èbuwân (sarempak) 

(Besaran arisan sepuluh ribu rupiah) 
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C: Ghi peserta saroju’ ca’na rèng Madhurâna pon Asaor Mano’ jhâ’ sapolo èbuwân. 

Arèsanna nèka èteptebbhâghiyâ sapolo èbu ropèya, ekkassa lèma èbuwan. Parlo 

èkaonèngè nèka è ḍâlem ḍibâ’ nèka ta’ kèngèng ècampor. Dhâddhi saompama kaulâ 

kalabân Wadi. Dhâddhi ta’ ollè èpakompol, tako’ èkasokanè bân sè laèn. Parlo 

èkaèmodhi, mon bâḍâ rèng seppona kalabân potrana ta’ kèngèng èpakompol. Manabi 

taḍâ’ tambullâ ta’ anapa. Dhâddhi ta’ èkaberrâ’, Dhâddhi ta’ sampè’ èso’on. Sè parlo 

nèka kompolla. Mengenai ghilirânnèpon, Insya Allah ghellâ’ Katowa pon adhâbu pon 

mator jhâ’ nèka èpaprèiyâ ḍu kalè. Bâḍâ sè èso’on Heri dhâddhi tarètan Bakdi la-

ngalaè. Dhâddhi ḍu kalè èpaprèiyâ. Ka satengnga bulân agghi’. Kèrana saka’ḍinto 

bhâi. Mungkin bâḍâ sè èsampè’aghiyâ; usulan ponapa partanya’an?  

 

(Terjemahan: Baiklah! Peserta sudah sepakat. Sudah menjawab bersama-sama bahwa 

iurannya sepuluh ribuan. Arisannya ditetapkan sepuluh ribu rupiah, sedangkan kasnya 

lima ribuan. Perlu diketahui diba’ ini (antara anak dan orang tua) tidak boleh 

dilaksanakan bersama-sama. Jadi, seumpama saya (bapak) dengan Wadi (anak) sama-

sama anggota, pelaksanaan diba’nya tidak boleh disatukan. Walaupun tidak ada 

suguhannya tidak apa-apa. Jadi tidak menjadi beban. Yang penting adalah 

kebersamaannya. Tentang giliran, Insya Allah ketua tadi sudah menyampaikan bahwa 

pelaksanaan diba’ akan diliburkan dua kali. Pelaksanaan berikutnya diminta oleh Heri. 

Jadi Saudara Bakdi mengalah. Dua kali diliburkan.  Mulai lagi setengah bulan yang 

akan datang. Begitu saja. Mungkin ada yang usul atau  bertanya?) 

 

 Pola alih gilir tutur yang terdapat dalam kutipan data abhâk-rembhâk tersebut, 

jika disederhanakan, dapat digambarkan sebagai berikut. Tuturan diawali oleh B, 

diteruskan oleh A, dan ditanggapi oleh D, secara berurutan dan bergantian, tanpa ada 

kegiatan menyela tuturan peserta tutur yang lain. 

B: ... Kaulâ masra’aghi ḍâ’ katowa...  

A:             … Assalamualaikum.... 

D:                 Walaikum Salam... 

 Dari deskripsi ini diketahui bahwa pola alih gilir tutur ketika masyarakat 

Pendalungan Madura di Jember melakukan komunikasi lisan resmi, polanya adalah 

sedikit ada jeda atau  kesenjangan dalam bertutur, dilakukan secara berurutan secara 

linear, dan tidak terjadi peristiwa tumpang tindih tuturan. Gambaran polanya adalah 

sebagai beriut. 

Pola alih gilir tutur (3): 

Tuturan B:  

Tuturan A:  

Tuturan D:  
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SIMPULAN 

 Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa alih gilir tutur 

bersifat khas budaya. Berkaitan dengan pola alih gilir tutur yang berlaku pada 

masyarakat Pendalungan Madura di Jember, minimal, ada dua pola alih gilir tutur yang 

diperagkan adalah: (1) pola alih gilir tutur ketika berkomunikasi lisan tidak resmi atau 

tidak formal (asapa’an dan tor-catoran) dan (2) pola ketika berkomunikasi lisan secara 

formal atau resmi (abhâk-rembhâk). Ketika saling menyapa (BM: asapa’an) dan 

berbincang-bincang santai (BM: tor-catoran), berlaku dua pola, yaitu: (1) pola tanpa 

kesenjangan, dan terjadi tumpang tindih tuturan, dan (2) pola tanpa kesenjangan, tanpa 

tumpang tindih tuturan.  Ketika acara abhâk-rembhâk ’berembug’ polanya adalah 

sedikit ada kesenjangan, dan tidak terjadi peristiwa tumpang tindih tuturan.  Jika ada 

dua orang atau lebih terlibat dalam pertuturan, dan di antara mereka ada yang bertutur 

dalam waktu yang bersamaan (disengaja maupun tanpa disengaja), segera minta maaf 

dan mempersilakan penutur sebelumnya meneruskan tuturannya. Hal ini disebabkan, 

kejadian seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa. Pola alih gilir tutur ini 

penting untuk diketahui, terutama dipahami oleh orang luar Jember, sebagai bahan 

pertimbangan ketika berkonversasi dengan Orang Madura Jember. 
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Abstrak 

Undha-usuking dalam bahasa Jawa merupakan sebuah tatanan masyarakat Jawa dalam 

komunikasi yang diatur menurut status sosial, yakni status masyarakat tinggi, menengah, 

dan masyarakat bawah. Refleksinya bagaimana masyarakat berbicara kepada masyarakat 

yang tinggi kedudukannya dan sebaliknya. Undha-usuking dalam bahasa Jawa tersebut 

terdiri atas ngoko, krama, krama inggil, bahasa kasar dan bahasa kedaton.Undha-usuking 

bahasa Jawa yang sarat dengan nilai kesopanan, pada kenyataannya semakin ditelan zaman. 

Bahasa Jawa yang berfungsi sebagai sarana mengungkap budaya orang Jawa yang sarat 

dengan nilai moral ternyata mengalami pergeseran nilai, sedang masyarakat Jawa sendiri 

tidak mau menyikapi, padahal bahasa Jawa berfungsi sebagai pengatur perilaku manusia. 

Dewasa ini bahasa Jawa tersebut mulai ditinggalkan oleh masyarakat Jawa, untuk itu 

bagaimana upaya pengembalian agar bahasa Jawa tersebut tetap dimiliki dan disikapi. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan kajian fenomenologi, 

yakni penelitian dengan berdasarkan pada realita yang terjadi pada masyarakat. Langkah 

yang dilakukan yakni, menentukan lokasi, memilih informan dan melakukan wawancara. 

 

Kata kunci: undha-usuking basa, status sosial, budi pekerti, pergeseran nilai, era 

globalisasi 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa Jawa merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa maupun 

masyarakat Jawa yang tersebar di seluruh nusantara. Bahasa tersebut merupakan bahasa 

daerah yang memiloki banyak penutur,diantara ratusan bahasa daerah di Indonesia.. 

Bahasa Jawa yang tersusun dalam bentuk undha usuk merupakan sebuah tatanan 

komunikasi dalam masyarakat Jawa. Hal ini diatur menurut status sosial yakni status 

masyarakat tinggi, status masyarakat menengah dan status masyarakat bawah,dalam 

bentuk basa ngoko dan krama (Sundari, 2012). 

Pada era globalisasi ini realitanya masyarakat rata-rata menganggap bahwa 

bahasa Jawa tidak demokratis bahkan bahasa Jawa dengan aturan dalam undha usuk 

tersebut dianggap melegitimasi kekuasaan,sehingga masyarakat mulai meninggalkannya 

(Puji, 2001) Akibat dari hal tersebut, maka dewasa ini timbullah kemerosotan budi 

pekerti dan moral (wawancara Ismoyo tanggal 22 Agustus 2020 di Kalurahan Tegal 

mailto:asrisundari6@gmail.com
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Besar Kabupaten Jember). Sehubungan dengan hal tersebut, bahasa Jawa yang 

kedudukannya sebagai bahasa daerah dan bahasa tersebut merupakan kekayaan budaya, 

maka perlu mendapat perhatian. Tujuannya agar bahasa yang tersusun dalam bentuk 

undha usuk, mengandung ajaran kesopanan dan kepribadian berdasar pada status sosial 

tetap terpelihara sebagai aset nilai-nilai bangsa. Hal ini juga dikatakan Mardiyanto 

(dalam Asrumi, dkk., 2007) bahwa Bahasa Jawa tersebut penuh dengan nilai-nilai luhur 

berfungsi sebagai sarana ekspresi komunikasi verbal dan ekspresi etika dan estetika, di 

samping sebagai bahasa ibu perlu dilestarikan. 

Menurut UUD 45 Pasal 36, dijelaskan bahwa Bahasa Jawa sebagai bahasa 

daerah, yang kedudukannya sebagai salah satu unsur kebudayaan Nasional dilindungi 

Negara, dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, Bahasa Jawa tersebut sebagai 

lambang kebanggaan daerah,lambang identitas daerah, alat perhubungan dalam keluarga 

dan masyarakat daerah,. Selain itu dalam hubungannya dengan Bahasa Indonesia, 

Bahasa Jawa tersebut berfungsi sebagai pendukung bahasa Nasional,sebagai bahasa 

pengantar di sekolah  di daerah sebagai alat memperlancar pelajaran bahasa Indonesia. 

Berdasarkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, Bahasa Indonesia yang 

memiliki 4 fungsi yakni sebagai alat perhubungan antar warga, lambang identitas 

Nasional, alat pemersatu suku bangsa,alat komunikasi. Apabila dilihat fungsi Bahasa 

Indonesia tersebut sebagai alat komunikasi saja, hal ini berbeda dengan bahasa Jawa.  

Bahasa Jawa  mempunyai edukatif dalam hubungan sosial mencerminkan nilai-nilai 

kesusilaan menunjukkan tatanan ekspresi estetika yang tinggi bagi penuturnya dalam 

hal penghormatan yakni nilai budi pekerti dan moralitas dan berdasarkan status social 

(Asrumi, dkk., 2007). Berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan bahwa di era 

global ini, Bahasa Jawa menurun dan mulai tidak diperhatikan Menurut penjelasan Puji 

(2001) menunjukkan bahwa para generasi muda, anak-anak, ibu muda, cenderung 

meninggalkan bahasa Jawa dan menggantikan komunikasi dengan bahasa Indonesia. 

 

METODE  

Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

mana dalam penulisan ini melibatkan interpretasi dari fenomena yang terjadi (Pradoko, 

2007; Yuswadi, 2005). Dalam mengambil data penulis menerapkan kajian etnografi, 

yakni peneliti terjun langsung pada etnik masyarakat Jawa pada masyarakat perkotaan 

di Kabupaten Jember. Memandang fenomena-fenomena social, dalam konteks ini 

adalah nilai-nilai kultural dalam masyarakat Jawa melalui kajian bahasa Jawa. Langkah 

langkah dalam penelitian ini melakukan observasi untuk menentukan lokasi peneliti 

selanjutnya menentukan informan, untuk melakukan wawancara. Informan tidak 

sekedar orang yang menjawab pertanyaan, namun informan diharapkan orang yang aktif 

mampu menjelaskan segala permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian. 

Menyiapkan dokumentasi dan alat-alat untuk merekam, mencatat hasil wawancara di 

samping pengamatan secara langsung (Moelong, 1988).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perlu disadari bahwa masyarakat dewasa ini sering diresahkan oleh adanya 

kemerosotan akhlak budi pekerti. Hal ini tidak hanya melanda kalangan kaum remaja 

dan anak-anak, melainkan juga sampai generasi tua yang seharusnya berkewajiban dan 

mampu memberi contoh sikap hidup yang baik kepada remaja dan anak sebagai 

generasi penerus, maka perlu dikembangkan nilai-nilai budi pekerti agar generasi muda 

berperilaku sopan. Salah satu bentuk kebudayaan yang berfungsi mengatur perilaku 

manusia ialah bentuk kebudayaan Jawa dalam undha-usuking basa Jawa. Bentuk 

tersebut mengandung fungsi sebagai sarana yang efektif dan efesien untuk membentuk 

perilaku manusia. Bahasa merupakan faktor penentu dalam perilaku manusia. 

Pernyataan tersebut sesuai, sebab dalam bentuk undha-usuking basa ada aturan tentang 

penggunaan aturan bahasa dari pembicaraan dengan yang diajak bicara karena 

menyangkut masalah penghormatan, dalam hal ini ditentukan oleh hubungan sosial dan 

status sosial (Sundari, 2012). 

Bentuk tersebut terlihat adanya susunan yang terdiri atas ngoko, krama, madya, 

krama desa, kedaton dan kasar. Terbentuknya tataran tersebut, karena tidak bisa 

dipungkiri setiap kehidupan selalu dilandasi dengan adanya status sosial. Digunakannya 

kata ngoko karena kehidupan manusia ada suatu hierarki seperti komunikasi antara lain 

Guru kepada murid, orang tua kepada anak, pimpinan kepada bawahan, majikan dengan  

buruh, sesama teman yang sudah akrab, orang ngunandika (orang berbicara sendiri). 

Sebaliknya terdapat tataran krama karena sudah menjadi aturan dalam realitas, 

bahwa kepada orang kedua harus menghormati, misalnya anak kepada orang tua, murid 

kepada guru, bawahan kepada atasan, pembantu kepada majikan (Sundari, 2012). 

Bentuk-bentuk stratifikasi dalam bahasa Jawa tersebut sejak dulu digunakan oleh 

orang Jawa maka tidak mengherankan jika para generasi tua lebih sopan dibandingkan 

generasi muda. Sampai sekarang ini rata-rata generasi tua pada masyarakat Jawa masih 

aktif berbicara bahasa Jawa Krama ataupun ngoko andhap kepada lawan bicaranya. 

Bahkan dalam menggunakan bahasa Indonesia pun menyelipkan beberapa kata dalam 

bahasa Indonesia dengan kosa kata krama, misalnya "sebentar ya mas, Bapak masih 

sare.” Namun sebaliknya, para generasi muda sudah tidak mengenal basa krama, 

apalagi jika sudah hidup di kota, karena dianggapnya bahwa bahasa tersebut sudah tidak 

sesuai dengan nilai kesopanan, padahal bahasa Jawa menjadi konvensi masyarakat 

memiliki norma-norma yang harus dipatuhi oleh penutur (Rosadi, 2014). 

Dewasa ini stratifikasi yang ada pada bahasa Jawa telah mengalami penurunan 

kualitas dan kuantitas. Secara kualitas bahasa Jawa krama yang indah itu tidak 

digunakan sebagaimana mestinya, kesalahan-kesalahan seperti bentuk leksikon, 

sintaksis, dan semantis tidak jarang terjadi. Secara kuantitas pemakaian bahasa Jawa 

krama inggil ngoko andhap sangatlah kecil. Kehalusan bertutur kata yang tercermin 

dalam stratifikasi bahasa Jawa sudah mengalami erosi berat. Anak-anak orang Jawa 

sama sekali tidak mengenal bahasa Jawa, lebih-lebih mengenal bentuk krama, memakai 

bahasa Jawa pun tidak pernah (Asrumi, dkk., 2007). 
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Dalam realita mahasiswa berasal dari etnis Jawa pada mata kuliah bahasa Jawa 

pun ketika didata tidak seorang pun berbahasa Jawa, lebih-lebih yang menggunakan 

krama inggil kepada orang tua mapun kepada dosen. Di kalangan anak-anak 

muda/mahasiswa tidak pernah mengatakan nyuwun sewu ketika masuk di ruangan 

dosen, apalagi sikap membungkuk berjalan di depan dosen, tidak pernah terdengar kata 

ndherek langkung (pengamatan langsung di ruang Jurusan Sastra Indonesia), ketika 

melewati rumah hendak pergi ke suatu tempat, apalagi mengatakan nyuwun sewu. Atau 

menyilahkan mampir ke rumah ketika ada orang yang lebih tua dikenal melewati 

rumahnya, dengan kata pinarak, Bu, atau badhe tindak pundi, jarang terdengar jawaban 

oleh keluarga Jawa, apabila dipanggil dengan jawaban dalem, nun, kulo (pengamatan 

langsung). Padahal bahasa Jawa merupakan bentuk stratifikasi bahasa Jawa yang indah 

dan tinggi derajatnya. Hal ini bukan merupakan suatu sikap yang arogan, namun suatu 

fakta. 

Bahasa merupakan harta milik kita yang paling kompleks dan rumit yang tidak 

ternilai harganya. Di samping itu bahasa Jawa mempunyai tingkat kesopanan rendah 

(ngoko). Tingkat kesopanan menengah (madya) dan tingkat kesopanan tinggi (krama).  

Undha-usuking bahasa Jawa yang sarat dengan nilai kesopanan, kenyataanya 

makin terkikis zaman. Bahasa Jawa yang berfungsi sebagai sarana mengungkap budaya 

masyarakat Jawa yang ditentukan oleh hubungan sosial dan status sosial, ternyata telah 

mengalami pergeseran nilai. Masyarakat Jawa sendiri tidak mau menyikapi. Hal seperti 

ini sama saja mengingkari slogan yang berbunyi luhuring budaya njunjung drajating 

bangsa (Sundari, 2002). 

Fungsi bahasa Jawa sebagai pembentuk perilaku manusia. Bahasa Jawa adalah 

bahasa yang jumlah pemakainya cukup besar di antara ratusan bahasa daerah yang 

terdapat di Indonesia. Sebagai bahasa yang jumlah pemakainya cukup besar, bahasa 

Jawa mempunyai variasi, baik variasi sosial maupun variasi regional. Variasi sosial 

tampak pada adanya tataran bahasa yang disebut dengan undha-usuking basa, 

sedangkan variasi regional tampak adanya dialek-dialek. 

Sehubungan dengan fungsi bahasa Jawa sebagai pembentuk perilaku manusia, 

maka dalam hal ini termasuk dalam bentuk variasi sosial yakni dalam bentuk undha-

usuking basa. Bentuk undha-usuking basa terdiri dari bertingkat-tingkat, hal ini 

ditentukan oleh hubungan sosial dan status sosial. Keakraban atau ketidakakraban, 

kesopanan atau ketidaksopanan antara pembicara dan mitra bicara menentukan perilaku 

berbahasa Jawa. Berdasarkan hal itulah maka undha-usuking basa dipandang 

merupakan unggah-ungguh basa (Rosadi, 2014) 

Bentuk unggah-ungguking basa Jawa tersebut terdiri dari ngoko, krama, madya, 

krama desa, kedhaton, kasar (Soeroto, 1996). Hierarki tersebut dimaksudkan untuk 

mengatur komunikasi kepada siapa orang berbiara, apakah kepada orang tuanya, 

gurunya, pemimpin dan sebaliknya kepada pembantu. Jadi, ditentukan oleh hubungan 

sosial dan status sosial. dalam hal ini ngoko dipakai oleh teman yang sudah akrab, orang 

tua kepada anak, guru kepada murid, juragan kepada pembantu, orang nguda rasa atau 

orang berbicara sendiri (nggrundhel).  
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a) Ngoko lugu, orang pertama menyebut dirinya aku sedangkan orang kedua 

dipanggil kowe. Contoh kalimat Kowe opo doyan mangan iwak kodhok, Nek 

Satiman ora, Pak Dekan kersa. Berdasarkan contoh percakapan tersebut 

menunjukkan bahwa dalam variasi berbahasa dalam bahasa Jawa tersebut 

merupakan suatu sistem kode penyampaian rasa kesopanan berdasarkan 

leksikon yang digunakan penuturnya (Poedjasoedarmo, 1979:8). 

b) Basa ngoko andhap merupakan bahasa yang hormat, menghargai kepada orang 

kedua,walaupun orang tersebut akrab namun karena mempunyai status sosial 

umur,pangkat,maka didalam percakapan ngoko tersebut diselipkan kata krama 

sebagai suatu penghormatan, misalnya Sliramu mau nitih opo, Ayo Bu Maryati 

dhahar. 

c) Basa krama merupakan bahasa yang mempergunakan kata hormat terhadap 

orang kedua berdasarkan variaasi dalam  status sosial yakni kepada masyarakat 

menengah, masyarakat tinggi, yang terefkeksi dalam wujud, krama lugu, wredha 

krama, mudhakrama, krama inggil. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian tentang variai sosial yang terefleksi pada 

undha usuk dalam berbahasa maka bahasa Jawa tersebut mulai menurun dan telah 

ditinggalkan oleh komunitasnya terutama generasi muda. Hal ini dikarenakan ada 

anggapan bahwa bahasa Jawa merupakan bahasa yang tidak komunikatif, bahasa yang 

sulit, tidak egaliter tidak. Di samping itu adanya sistem yang tidak memberikan tempat 

pada Bahasa Jawa untuk tumbuh dan berkembang. Munculnya pendapat tentang Bahasa 

Krama tidak revolusioner. Mereka mengatakan bahwa adanya proses kramanisasi dalam 

bahasa Jawa menyebutkan bahasa tersebut telah kehilangan etos revolusioner, bahkan 

mengatakan bahwa bahasa Jawa menginkorporasi bahasa-bahasa ke dalam dirinya 

sendiri. 

Menganggap kata serap yang masuk dalam bahasa Indonesia tidak penting. 

Adanya rancangan pengertian demokratis dan feodalis sebagian masyarakat Jawa yang 

terdiri orang-orang berkecimpung dalam hal politik terutama generasi muda, 

beranggapan bahwa penghormatan merupakan sikap yang tidak demokratis. Oleh 

karena itu, mereka tidak senang terhadap adanya stratifikasi bahasa. 

Adanya pemupukan sikap terhadap makna tidak demokratis terhadap bahasa 

Jawa antara penutur dan pendengar, sehingga menghendaki pemakaian bahasa 

Indonesia sejak anak-anak. Stratifikasi bahasa dianggap sesuatu yang rumit.  Anggapan 

bahwa belajar atau mengajari anak menjadi multibahasawan hanya menambah 

kerumitan dan beban kepada anak. Adanya sistem pendidikan Bahasa Nasional dipakai 

mulai Taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Sistem inilah yang membuat 

generasi sekarang membiasakan penggunaan bahasa Indonesia dan melupakan bahasa 

Jawa. Di samping anggapan tidak demokratis, banyak bermunculan bahwa bahasa Jawa 

akan menumpuk menciptakan masyarakat feodal. Mereka berpendapat bahwa 
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penerapan stratifikasi bahasa Jawa yang merefleksi kesopanan, tatanan, hasil dari proses 

hegemoni untuk mempertahankan kekuasaan raja. 

Bentuk undha-usuking basa yang berfungsi sebagai bentuk kesopanan ternyata 

lebih dimaknai sebagian masyarakat bahwa konsep tersebut hanya sebagai sistem 

pedoman hidup cita-cita sebagai masyarakat dan golongan-golongan tertentu. Di 

samping bentuk tersebut dianggap sebagai konsep suatu kekuasaan oleh raja-raja untuk 

mempertahankan tahtanya, sehingga adanya sikap yang dimiliki oleh orang Jawa wedi 

sungkan dianggap suatu proses hegemoni bahasa. Pengertian menghormati dianggap 

suatu sikap hegemoni bahasa. 
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Abstrak 

Pisuhan merupakan kata bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia artinya  kata atau 

kata-kata kasar, jorok, tidak sopan, dan tidak pantas, untuk mengungkapkan 

kemarahan, kejengkelan, ketidaksenangan pengguna kepada pendengarnya. Pisuhan 

sering dilakukan oleh remaja dan pemuda etnik Jawa. Dalam masyarakat Jawa ada 
tatakrama atau kesopansantunan yang menjadi aturan pokok hidup, salah satunya 

untuk berkomunikasi, sehingga saat remaja dan pemuda etnik Jawa menggunakan 

pisuhan, dengan sengaja diplesetkan sehingga tidak terlihat lagi pisuhan aslinya. 

Metode yang digunakan adalah metode simak dan metode cakap untuk tahap 

penyediaan data; deskriptif, struktural, komparatif dan normatif untuk tahap analisis 

data; dan untuk pemaparan hasil analisis data metode informal. Hasil analisisnya 

bahwa proses terbentuknya plesetan pisuhan dengan: (1) tetap menggunakan sebagian 

dari kata pisuhan asli khususnya di suku depan dan mengganti dengan suku kata atau 

kata lain di belakangnya, contoh: asu diplesetkan menjadi asuuuudahlah, aaasemi, 

asssssemkecut, dan Assaaalamualaikummm;  (2)  tetap menggunakan pisuhan asli 

tetapi diperluas dengan kata-kata lain, contoh: diamput diplesetkan menjadi diamputasi 

tenan. Dari aspek makna antara pisuhan asli dengan pisuhan plesetan jauh berbeda 
yaitu jika menggunakan kata pisuhan asli, maknanya kotor, tabu, tidak layak, jorok; 

jika menggunakan pisuhan plesetan, bahasa menjadi lebih sopan walaupun maksud 

yang sebenarnya tersampaikan. Faktor yang mempengaruhi adalah keinginan 

untukmenunjukkan dan menjunjung tinggi etika komunikasi dan meningkatkan 

identitas diri. 

 

Kata kunci: plesetan pisuhan,bahasa Jawa, etika komunikasi, identitas diri 

 

 

PENDAHULUAN 

 Penggunaan bahasa Jawa oleh masyarakat etnik Jawa ada yang bersifat formal 

dan ada yang bersifat tidak formal. Penggunaannya pun didasarkan pada situasi dan 

kondisi serta konteks pembicaraannya. Pada situasi resmi, bahasa yang digunakan harus 

resmi. Dalam bahasa Jawa dikenal adanya Tingkat Tutur Bahasa Jawa yang sangat 

berperan dalam komunikasi. Tingkat tutur yang paling tinggi disebut dengan Tingkat 

Tutur Kromo Inggil, di bawahnya lagi Tingkat Tutur Kromo Madya, dan yang paling 

bawah Tingkat Tutur Ngoko. Pada situasi yang tidak resmi, penggunaan bahasa juga 

tidak resmi, artinya lebih bebas dan lebih santai. Pada penggunaan bahasa yang tidak 
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resmi, bebas dan santai terdapat berbagai macam variasi, salah satunya adalah 

penggunaan pisuhan yang sebagian besar digunakan dalam bahasa Jawa Tingkat Tutur 

Ngoko. 

 Kata pisuhan merupakan kata dalam bahasa Jawa yang artinya tembung utawa 

tetembungan kasar utawa pepoyokan sing saru (Kamus Bahasa Jawa, 2001:606) yang 

dalam bahasa Indonesia artinya kata atau kata-kata kasar, atau olokan yang jorok, tidak 

sopan, tidak pantas, dan tidak seronok. Kata-kata pisuhan biasanya berupa makian atau 

hujatan dan digunakan untuk memaki orang yang ada di depannya atau yang diajak 

berkomunikasi (lawan bicara) dengan kasar. Tujuannya agar lawan bicaranya itu marah, 

tersinggung, sedih, dan lain-lain.  

 Pisuhan biasanya digunakan untuk mengungkapkan kemarahan, kejengkelan, 

ketidaksenangan dari penggunanya kepada pendengarnya, sehingga kata pisuhan yang 

digunakan adalah kata-kata kasar yang tidak sopan, tidak pantas, dan jorok. Berdasarkan 

klasifikasinya, kata-kata pisuhan yang kasar itu menyangkut nama hewan/binatang, 

panca indra manusia, kekerabatan, rasa buah, bahkan alat-kelamin yang tidak layak atau 

tidak pantas yang diungkapkan dengan kasar dan nada tinggi. Contoh penggunaan 

pisuhan, antara lain seperti pada contoh di bawah ini. 

 

1. Asui, wiwit mau dienteni kok ra teka-teka, kesel aku! 

[asuwi wiwIt mau diƏntEni kO? ora tƏkOtƏkO kƏsƏl aku] 

‘Anjing itu, sudah sejak tadi ditunggu, tidak datang-datang, jengkel saya’ 

2. Dasar bajingan, dudu duweke kok dijupuk! 

[dhasar bajiŋan dudu duwEqe kOq dijupUq] 

‘Dasar penjahat, bukan miliknya kok diambil’ 

3. Jiancuk, klakuane kaya setan, ora nduwe aturan! 

[jiyancUq klakuwane kOyO setan ora nduwe aturan] 

‘Perbuatan sanggama, kelakuannya seperti setan, tidak punya aturan’ 

 

Pisuhan pada kalimat-kalimat di atas dapat dikategorikan pada pisuhan yang sangat 

kasar, artinya menyamakan identitas lawan bicara dengan hewan asu ‘anjing’; 

menyebut dengan kata bajingan ‘penjahat/pencuri’; dan mengungkap dengan kata 

jiancuk ‘bersanggama’ atau melakukan perbuatan yang tidak senonoh, sehingga dari 

pisuhan-pisuhan tersebut dapat diketahui siapa dan bagaimana identitas pengguna 

pisuhan tersebut. 

 Dalam masyarakat Jawa, tatakrama atau kesopansantunan merupakan aturan 

pokok hidup yang harus dipatuhi. Kesopansantunan yang dimaksud tertuang dalam 

etiket yang menurut Bartens (2007:8-11) etiket merupakan aturan sopan santun yang 

menyangkut cara perbuatan, kebiasaan, adat-istiadat atau cara-cara tertentu yang dianut 

oleh sekelompok masyarakat. Tujuannya untuk mengharmoniskan pergaulan di antara 

manusia yang mencakup keseluruhan pada aturan dalam melakukan interaksi sosial, 

termasuk dalam komunikasi berbahasa. Aturan tersebut tidak hanya aturan tetapi juga 

sanksi sosial ketika melakukan pelanggaran terhadap kaidah yang sudah ditetapkan. 
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Sementara itu, pisuhan merupakan salah satu yang diatur dalam etiket dengan sanksi 

sosial yang berupa verba dan fisik. 

  Berkaitan dengan contoh ungkapan dalam kalimat-kalimat pisuhan di atas, jika 

didasarkan pada prinsip kesopanan, kata-kata pisuhan tersebut merupakan tuturan yang 

paling kasar dan berdasarkan prinsip etika berkomunikasi kata-kata pisuhan tersebut 

tidak sopan, tidak layak, tidak baik untuk diungkapkan. Hal ini akan memperburuk 

identitasnya. Berdasarkan prinsip-prinsip itu, pengguna pisuhan mengambil teknik lain 

untuk mengungkapkan pisuhan tersebut dengan cara mengganti dengan ucapan yang 

mirip dan maknanya sering jauh berbeda/menyimpang dari makna kata yang dimaksud. 

Hal ini dikenal dengan istilah ‘plesetan’, agar tidak kelihatan kekurangsopanannya atau 

untuk memenuhi prinsip kesopanan dan maksim kebijaksanaan. Plesetan kata-kata 

pisuhan tersebut dapat dilihat ketika pengguna akan mengucapkan pisuhan yang kasar 

asu [asu] ‘anjing’  tapi diplesetkan menjadi asudahlah [asudahlah] , asem [asƏm], asem 

kecut [asƏmkƏcut]; pisuhan bajingan [bajiŋan] “penjahat’ diplesetkan menjadi bajibun 

[bajibUn], bajilak [bajila?], bajigur [bajigUr]; dan kata jancuk [jancU?] “bersanggama’ 

diplesetkan menjadi jan apek tenan [jan apek tƏnan], jambu [jambu], jambul [jambUl] 

dengan berbagai macam variasinya. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi 

atau bahkan untuk menghindari beberapa reaksi buruk yang terjadi setelah mengujarkan 

pisuhan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Leech (dalam Nadar, 2009:28-29) 

bahwa dalam suatu masyarakat peranan sopan santun sangat penting dan diperlukan 

untuk menjelaskan prinsip kerjasama serta merupakan komplemen prinsip kerjasama. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, pisuhan digunakan oleh 

semua masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Dalam 

artikel ini pengguna pisuhan hanya dibatasi pada remaja dan dewasa. Untuk itu, artikel 

ini akan membahas sejauh mana penggunaan dan bentuk-bentuk plesetan pisuhan oleh 

masyarakat Jawa khususnya pada pemuda-pemuda dewasa dan faktor-faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya plesetan pada pisuhan tersebut. Hal ini karena mayoritas 

pisuhan dilakukan oleh kaum laki-laki yang sudah dewasa, dalam situasi yang tidak 

resmi atau santai.  Sementara itu, anak-anak jarang atau nyaris tidak ada yang 

menggunakan pisuhan. 

 

METODE 

Metode berdasarkan tahapan strategisnya terdiri atas tiga, yaitu: metode 

penyediaan data, metode analisis data, dan metode pemaparan hasil analisis data 

(Sudaryanto,1993). Metode penyediaan data menggunakan metode simak (observasi) 

dan metode cakap (wawancara) yang dijabarkan ke dalam teknik dasar dan teknik 

lanjutan. Untuk data utama digunakan metode simak dengan teknik sadap dan teknik 

simak bebas libat cakap (SBLC), dilanjutkan teknik rekam dan teknik catat. Untuk data 

sampingan digunakan metode cakap dengan teknik cakap semuka. 

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif, struktural, dan 

komparatif, serta normatif. Hal ini seperti pendapat Sudaryanto (1993), deskriptif 

mengacu pada deskriptif struktural yaitu mencoba memerikan apa adanya jenis-jenis 
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pengaruh menurut model strukturnya,  dilanjutkan dengan metode komparatif dan 

normatif. Maksudnya dibandingkan berdasarkan kaidah-kaidah bentuk dan makna 

antara kata-kata pisuhan  dengan bentuk dan makna kata pisuhan yang sudah 

diplesetkan sehingga akan muncul sejauh mana kata plesetan pisuhan tersebut. Metode 

pemaparan hasil analisis data menggunakan metode informal, maksudnya 

dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk kalimat tidak 

menggunakan lambang-lambang. (Sudaryanto, 1993). 

 

PEMBAHASAN 

 Pisuhan merupakan kata-kata kasar, tabu, dan tidak layak yang diucapkan 

karena adanya dorongan emosional. Kondisi penutur saat mengucapkan pisuhan itu 

biasanya dalam keadaan marah, jengkel, atau kecewa yang keluar secara spontan, 

karena ini sudah menjadi kebiasaannya. Namun dalam perkembangannya, pengucapan 

pisuhan yang dilakukan saat berada dalam keadaan marah, jengkel atau kecewa itu tidak 

lagi dengan kata-kata yang kasar, tabu, dan tidak layak namun kata-kata pisuhan itu 

diplesetkan dengan tujuan dan harapan agar penutur tersebut terlihat lebih sopan atau 

memahami etika berkomunikasi sehingga identitas diri penutur tersebut dapat terjaga. 

Plesetan pisuhan tersebut dilakukan dengan teknik mengubah kata pisuhan itu pada 

bagian suku atau kata di belakang, sedangkan suku atau kata di depan masih 

menggunakan pisuhan tersebut sehingga menjadi mirip bentuknya. Dalam hal ini, arti 

yang ditimbulkan akan jauh berbeda dari kata pisuhan tersebut bergantung pada situasi, 

kondisi, dan konteks terjadinya peristiwa tutur itu. Selain itu pasti ada faktor-faktor 

yang melatarbelakangi plesetan dalam pisuhan tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut 

dideskripsikan bentuk dan makna plesetan pisuhan dalam bahasa Jawa dan faktor-faktor 

yang melatarbelakanginya. 

 

A. Bentuk dan Makna Plesetan Pisuhan dalam bahasa Jawa 

 Pisuhan merupakan kata atau kata-kata kasar, atau olokan yang jorok, tidak 

sopan, tidak pantas, dan tidak seronok. Kata-kata pisuhan biasanya berupa makian dan 

digunakan untuk memaki orang yang ada di depannya atau yang diajak berkomunikasi 

(lawan bicara) dengan kasar. Tujuannya agar lawan bicaranya itu marah, tersinggung, 

sedih, dan lain-lain. Teknik ungkapan pisuhan itu kalau dilihat dari aspek etika 

komunikasi jelas tidak layak, karena dari bahasa yang digunakan akan terlihat siapa 

pengguna bahasa itu. Apalagi apabila berkomunikasi harus disesuaikan dengan situasi, 

kondisi, dan konteksnya. Oleh karena itu ungkapan dengan pisuhan itu sengaja 

dialihkan atau diplesetkan untuk menghindari kata-kata kasar dan tidak senonoh itu agar 

identitas dan harga diri pengguna pisuhan itu dapat terjaga. Plesetan pisuhan inilah 

yang dilakukan oleh masyarakat Jawa khususnya remaja dan dewasa serta laki-laki 

dalam berkomunikasi. Bentuk-bentuk plesetan pisuhan dalam bahasa Jawa dapat dilihat 

dari data berikut. 

1. A  : Asuuuudahlah, wiwit mau dienteni kok ra teka-teka, kesel aku! 

          [asuuuudahlah, wiwIt mau diƏntEni kO? ora tƏkOtƏkO kƏsƏl aku] 
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         ‘Asuuuudahlah,  sejak tadi ditunggu, tidak datang-datang, jengkel saya’ 

 B : Sori mas, bane kempes! 

   [sOri mas bane kƏmpEs] 

   ‘Maaf Kak, roda sepeda motor saya kempes’ 

2. A  : Aaasemi, entek to, tak tunggu ket mau ora uman! 

 [aaasƏmi ƏntE? tO, ta?tun  u kEt mau ora uman] 

 ‘asam, habis, saya tunggu ddari tadi tidak kebagian’ 

B   : Kesuwen, ra gek ndang njupuk, enake ra eram! 

   [kƏsuwEn ra gE? Ənda njupU? enake ra eram] 

  ‘Terlalu lama tidak segera mengambil, enaknya luar basa’ 

3. A : Asssssem kecut, diomongi kok ngeyel ae, gek ndang budhal! 

[asssssƏm kƏcut,  diOmOŋi kok ŋEyEl ae, gE? Əndaŋ budhal] 

‘Asam sekali, diberitahu kok membantah saja, ayo cepat berangkat’ 

B  : Sek to 

  [se? tO] 

  ‘Sebentarlah’ 

4. A  : Assssssaaalamualaikummm, dikongkon njupukno pethil ket mau,  ra obah 

blasss! 

 [assaaalamualaikummm, dikOŋkOn njupUknO pƏthIl kEtmau ra obah blasss] 

 ‘Assaaalamualaikummm, disuruh ambilkan palu dari tadi tidak bergerak sama 

sekali’ 

B  : Waalaikumsallammmm, iyo, iyo! (sambil mengambilkan) 

  [waallaikumsalammm, iyO iyO] 

  Waallaikumsalammm, iya iya’ 

 

Pada data di atas, kata-kata asuuuudahlah, aaasemi, asssssemkecut, dan 

Assaaala mualaikummm merupakan kata pisuhan yang sudah diplesetkan. Kata 

pisuhan yang asli atau yang dimaksudkan oleh penutur adalah kata asu. Kata asu 

merupakan kata dalam bahasa Jawa, yang dalam bahasa Indonesia artinya anjing. 

Dalam pisuhan, kata anjing tergolong pada kata yang kasar, artinya menyamakan orang 

yang diajak berbicara itu sebagai anjing atau menyamakan manusia dengan binatang. 

Dalam hal ini, pembicara dalam keadaan marah dan orang yang diajak berbicara bisa 

juga akan marah. Untuk menghindari itu, kata pisuhan itu diplesetkan. Pada Data 1, 

Asuuuudahlah, wiwit mau dienteni kok ra teka-teka, kesel aku! pembicaraan terjadi di 

depan rumah, pembicara mondar-mandir menunggu temannya. Begitu temannya datang, 

keluarlah amarahnya dalam pisuhan yang sudah diplesetkan. Sebenarnya pembicara 

mau mengungkapkan kata asu, namun kata asu itu diplesetkan dengan proses 

menambah bunyi-bunyi yang lain sehingga membentuk kata  menjadi asuuuudahlah 

dengan teknik pengungkapannya kata asu diucapkan dengan tekanan yang keras. Kata 

asudahlah dapat diartikan seolah-olah pembicara memaklumi atas keterlambatan 

temannya, padahal sebenarnya pembicara marah, jengkel, dan sakit hati. 

 Pada Data 2. Aaasemi, entek to, tak tunggu ket mau ora uman!  Pembicaraan 

terjadi di dalam rumah yang pada saat itu tersedia makanan tapi belum ditawarkan 

untuk dinikmati. Namun, begitu ditunggu lama ternyata makanan itu sudah habis, 

sehingga pembicara jengkel atau sakit hati dengan spontan muncullah pisuhan yang 
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sudah diplesetkan. Sebetulnya pembicara akan mengungkapkan dengan kata asu, tetapi 

karena masih dalam hubungan keluarga, kata asu diplesetkan dengan mengubah 

menjadi  kata lain namun dua huruf/bunyi di awal kata asu, yaitu a dan s  masih 

digunakan dan ditambah bunyi/huruf lain yang akhirnya menjadi kata yang kelihatan 

berbeda, yaitu  as + sem  + i sehingga menjadi aaasemi dengan penekanan pada bunyi 

[a] dan [s]. Pemilihan kata aaasemi selain mirip di depannya, dari aspek makna kata 

asem merupakan benda yang rasanya asam dan tidak disukai banyak orang. Hal ini 

menunjukkan kekecewaan atau kejengkelan seseorang. 

 Demikian juga pada Data 3. Asssssem kecut, diomongi kok ngeyel ae, gek ndang 

budhal! Pembicaraan terjadi di dalam rumah antara kakak dan adiknya, yang diminta 

untuk segera berangkat tetapi adiknya tidak segera berangkat. Pisuhan ini juga 

menunjukkan kejengkelan pembicara (kakak). Proses terjadinya plesetan kata asu 

menjadi asem seperti pada Data 2, namun pada Data 3 ini ditambah dengan satu kata 

yaitu kecut ‘rasa asam’ yang lebih menekankan ke rasa asam itu atau sangat asam. Hal 

ini menunjukkan kualitas jengkel kakaknya kepada adiknya. Pisuhan plesetan asem 

kecut itu sepintas tidak terlihat lagi jika sebetulnya pembicara akan mengatakan kata 

asu, sehingga plesetan pisuhan itu menjadi lebih sopan. 

 Ada lagi data pisuhan yang diplesetkan yang sepertinya jauh menyimpang dari 

kata pisuhan itu. Hal ini dapat dilihat pada Data 4. Assssssaaalamualaikummm, 

dikongkon njupukno pethil ket mau, ra obah blasss! Proses terungkapnya pisuhan yang 

diplesetkan itu ketika pembicara (juragan servis kendaraan) menyuruh anak buahnya 

untuk mengambilkan palu tetapi tidak segera diambilkan justru asyik main HP dan 

kebetulan saat pembicara akan mengungkapkan pisuhan, lewatlah beberapa Bapak yang 

akan pergi ke masjid untuk sholat Dzuhur. Seketika itu juga, sesuai dengan konteks 

situasi, saat pembicara akan mengungkapkan pisuhan asu kemudian diplesetkan 

sehingga menjadi kata Assallamuallaikum dengan penekanan pada bunyi [assss] yang 

diucapkan panjang, dan dijawab oleh anak buahnya dengan kata Wassallamualaikum. 

Proses terjadinya plesetan pisuhan asu menjadi Assallamuallaikum yaitu dua bunyi 

awal [as] masih terucap kemudian dibelokkan dengan menambah bunyi-bunyi lain 

[sallamuallaikum] sehingga menjadi kata Assallamuallaikum yang merupakan kata 

sapaan bahasa Arab yang digunakan saat kita bertemu dengan orang lain dan sebagai 

jawabannya adalah kata Waallaikumsallam. Kata ini juga yang digunakan oleh anak 

buahnya untuk menjawab walaupun disertai kata iyo-iyo ’iya-iya’ yang menunjukkan 

penekanan bahwa akan diambilkan.. Dengan demikian tidak terlihat kata pisuhan 

aslinya dan plesetan pisuhan ini tergolong pada pisuhan yang halus. 

 Dalam bahasa Jawa terdapat juga pisuhan bajingan yang dalam bahasa 

Indonesia artinya penjahat atau pencuri yang masih dapat dikategorikan pisuhan kasar. 

Namun, pada kenyataannya pisuhan itu tidak lagi digunakan apa adanya tetapi sudah 

diplesetkan. Untuk lebih jelasnya plesetan pisuhan dapat dilihat pada data berikut. 

5. Dasar baajiguur, dudu duweke kok dijupuk! 

       [dhasar baajigUUr, dudu duwEqe kOq dijupUq] 

       ‘Dasar nama minuman, bukan miliknya kok diambil’ 
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6. Baajinduul, kalah aku wong mainmu ngganggo dhukun! 

[baajindUUl, kalah aku wOŋ mainmu ŋaŋgo dhukUn] 

‘Penjahat, saya kalah karena mainmu menggunakan dukun’ 

7. Baajibuun, tuku meneh, tuku meneh mobile, akeh meeen! 

[baajibuun, tuku mƏnEh tuku mƏnEh mobile, akEEH mƏn] 

‘Penjahat, beli lagi, beli lagi mobilnya, banyak sekaaali’ 

8. Baajilaaak! Ra sah ngece. Coba kowe iso ra! 

[baajilaaa? Rasah  ŋece cobO kowe isOra] 

‘Penjahat, tidak perlu mengejek. Coba kamu bisa atau tidak’ 

Kata-kata baajiguur, baajinduul, baajibuun, dan baajilaaak inilah yang 

merupakan pisuhan bajingan yang diplesetkan. Pisuhan-pisuhan tersebut digunakan 

untuk mengungkapkan kejengkelan pembicara kepada orang yang diajak bicara berupa 

hujatan, umpatan, tuduhan yang kasar. Dari aspek bentuk dari kata bajingan menjadi 

baajiguur, baajinduul, baajibuun, dan baajilaaak ternyata semuanya masih 

mempertahankan dua suku dari kata bajingan . yaitu ba- dan ji- yang selanjutnya 

ditambah dengan suku kata yang lain. Namun, dari aspek makna, dari kata-kata itu ada 

yang berubah dan ada yang tetap. Contoh: kata bajigur pada Data 5. Dasar baajiguur, 

dudu duweke kok dijupuk! masih mempertahankan dua suku  kata ba- + ji- dan 

ditambah sukukata -gur sehingga menjadi bajigur yang artinya ‘nama jenis minuman’. 

Dalam hal ini bentuknya mirip tetapi maknanya jauh berbeda. Peristiwa terjadinya 

pisuhan itu pada saat atasan (yang mempunyai servis kendaraan) menghujat atau 

menuduh anak buahnya yang dengan sengaja mengambil rokok tanpa izin. Sebetulnya 

juragan itu mau menuduh dengan pisuhan bajingan ‘ penjahat/pencuri’ tapi diplesetkan 

dengan kata bajigur.  Walaupun kata dan maknanya berbeda tetapi orang akan tahu 

bahwa sebetulnya yan dimaksud adalah pisuhan bajingan.  

Berikutnya kata bajibun pada Data 7. Baajibuun, tuku meneh, tuku meneh 

mobile, akeh meeen! yang masih mempertahankan dua suku kata ba- + ji- ditambah 

dengan suku kata lagi -bun sehingga menjadi bajibun yang artinya ‘menumpuk 

banyak’. Dalam hal ini bentuknya mirip tetapi maknanya jauh berbeda. Peristiwa 

pisuhan ini terjadi ketika seseorang (A) yang di sekitar rumahnya terdapat banyak 

kendaraan roda empat, tiba-tiba datang lagi sebuah mobil baru karena plat nomor 

mobilnya masih berwarna putih. Dalam situasi seperti itu, tiba-tiba ada seseorang (B) 

yang mengungkap pisuhan dengan kata bajibun yang merupakan plesetan dari pisuhan 

kata bajingan yang artinya penjahat/pencuri. Umpatan ini merupakan umpatan atau 

hujatan seseorang (B) yang iri akan bertambahnya mobil seseorang (A) seolah-olah 

mobil itu hasil kejahatan atau pencurian. Dengan kata bajipun itu, orang akan 

memprediksi bahwa ungkapannya itu merupakan suatu kekaguman karena mobilnya 

bertambah banyak. 

Untuk kata bajindul dan bajilak seperti pada Data 6. Baajinduul, kalah aku 

wong mainmu ngganggo dhukun! dan Data 8. Baajilaaak! Ra sah ngece. Coba kowe iso 

ra! masih tetap mempertahankan dua suku awal yaitu ba + ji yang ditambah dengan 

suku kata dul yang didahului bunyi [n] dan suku kata lak yang merupakan suku kata 

yang begitu saja muncul. Dari aspek bentuk, kata-kata itu masih mirip, demikian juga 
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aspek makna masih tetap bajingan, tidak ada makna lain. Peristiwa ini terjadi pada saat 

beberapa orang dewasa berkumpul bersama-sama dalam permainan gaple. Ungkapan 

plesetan pisuhan itu terjadi karena ada seseorang (A) yang selalu kalah kemudian diejek 

oleh yang lain. Secara spontan keluarlah pisuhan yang diplesetkan yaitu bajindul dan 

bajilak. Namun dengan menggunakan kata itu seolah-olah menunjukkan bahwa itu 

hanya guyonan ‘tertawaan/kelucuan saja’, sehingga orang yang dituduh tidak merasa 

tersinggung. Padahal yang dimaksud adalah pisuhan bajingan yang artinya menuduh 

sebagai penjahat. Plesetan ini menunjukkan bahwa pisuhannya termasuk pada kategori 

halus. 

Pisuhan dalam bahasa Jawa yang lain adalah kata jancuk yang artinya 

bersanggama atau bersetubuh, sehingga pisuhan ini masuk pada kategori kasar dan 

tidak sopan atau tidak layak untuk diucapkan. Dalam pengucapannya sering dilakukan 

dengan memperpanjang dan memberi penekanan pada bunyi-bunyi kata itu. Untuk 

menghindari ketabuan itu, sering orang memplesetkan pisuhan itu dalam bentuk- bentuk 

sebagai berikut. 

9. Jiiiian apek tenan, klakuane kaya setan, ora nduwe aturan! 

      [jiiiiyan apek tƏnan klakuwane kOyO setan ora nduwe aturan] 

      ‘Sungguh bagus sekali, kelakuannya seperti setan, tidak punya aturan’. 

10. Jiiiambul, tak telpon hapemu mati! 

[jiiiambUl, ta? tilpUn hapemu mati! 

‘Variasi tata rambut, saya tilpun hapemu mati/tidak aktif’ 

11. Jiiiangkrik arep tiba iki lho aku, ojo usreg ae to! 

[jiiiaŋkrI? arƏp tibO iki lho aku, OjO usrƏg ae tO] 

‘Jangkrik, ini saya akan jatuh jangan bergerak-gerak terus’ 

 

  Kata-kata jiiiian apek tenan, jiiiambul, dan jiiiangkri pada data di atas 

merupakan plesetan dari pisuhan jancuk yang sering diucapkan jiiiiancuk dengan 

berbagai macam variasi. Proses pembentukannya tetap mempertahankan suku kata 

depan dengan memperpanjang bunyinya, jan- atau jiiiian- kemudian disambung dengan 

suku kata atau kata-kata lain sehingga terbentuk kata-kata mirip atau berubah dengan 

makna yang jauh berbeda. Pisuhan-pisuhan tersebut digunakan untuk mengungkapkan 

kejengkelan pembicara kepada orang yang diajak bicara berupa hujatan, umpatan, 

tuduhan yang kasar. 

Pada Data 9. Jiiiian apek tenan, klakuane kaya setan, ora nduwe aturan! 

Pisuhan ini disampaikan kepada anak-anak yang sedang bermain sepeda dan dalam 

kondisi yang membahayakan. Banyak orang yang mengingatkan tetapi anak-anak itu 

tidak memperhatikan. Tiba-tiba seseorang (A) secara  spontan mengungkapkan 

kemarahannya dengan pisuhan yang sudah diplesetkan menjadi Jiiiian apek tenan 

‘sungguh bagus sekali’ yang sebenarnya pisuhan aslinya jiiiiancuk ‘bersetubuh’. Kedua 

kata itu yang mirip hanya suku depannya sedangkan belakangnya ditambah dua 

kata/frasa dan maknanya jauh berbeda. Hal itu dilakukan agar kata tabu itu tidak 

terungkap dan untuk menjaga etika atau kesopansantunan dalam berkomunikasi. 
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Begitu juga pada Data 10. Jiiiambul, tak telpon hapemu mati! dan Data 11. 

Jiiiangkrik arep tiba iki lho aku, ojo usreg ae to! Pisuhan Jiiiambul dan Jiiiangkrik 

merupakan plesetan dari pisuhan jancuk yang sering diperpanjang bunyinya khususnya 

pada suku awal kata. Pada Data 10. Peristiwa itu ketika seseorang (A) menelpon 

temannya tetapi tidak bisa, begitu bertemu langsung muncullah pisuhan yang sudah 

diplesetkan itu. Begitu pula pada Data 11. Peristiwanya ketika seseorang teman (A) naik 

sepeda motor memboncceng temannya (B) tetapi bergerak terus dan sudah diberi tahu 

tetapi tetap bergerak terus, karna jengkel, muncullah pisuhan yang sudah diplesetkan 

itu. Proses terbentuknya plesetan pisuhan tersebut adalah tetap mempertahankan suku 

kata di awal kata kemudian ditambah suku kata lain yang akhirnya menjadi kata jambul 

atau jiiiambul. Dari suku kata itu ada perubahan bunyi, yaitu jan- atau jiian- menjadi 

jam- atau jiiiam- karena ditambah suku kata lain supaya menjadi jambul atau jiiiambul. 

Hal ini agar tidak kelihatan kata jiiiancuk yang merupakan kata yang kasar, tabu dan 

tidak layak diungkapkan. Demikian juga untuk kata jiiiangkrik pada Data 11. yang juga 

mengalami perubahan pada suku kata di awal kata itu. Kata jiiiambul maknanya dalam 

bahasa Indonesia ‘gaya rambut di depan kepala’ dan kata jiiiangkrik maknanya ‘nama 

binatang’ sehingga walaupun bentuk depannya mirip tetapi maknanya jauh berbeda. Hal 

itu juga agar kata tabu itu tidak terungkap dan untuk menjaga etika atau 

kesopansantunan dalam berkomunikasi. 

Pisuhan kata jancuk, dalam penggunaannya sering bervariasi, salah satunya 

adalah dancuk yang sering diucapkan dengan memperpanjang suku depannya menjadi 

diiiancuk atau diiiamput. Dalam penggunaannya, contohnya seperti pada data berikut. 

13. Diamputasi tenan, Silvi saiki karo Bayu. Lekku ngenteni seprono-seprene ora ono 

hasile!Gombal! 

[diamputasi tƏnan, silvi sa?iki karo bayu. lE?ku  ŋƏntEni sprOno-sprene ora OnO 

asile] 

‘Dipotong bagian tubuhnya, Silvi sekarang berpasangan dengan Bayu, saya sudah 

menunggu sangat lama tapi tidak ada hasilnya’ 

14. Diiiam seribu bahasa, sapa sing njabut cesanku iki! 

[diiiamsribubahasa, sOpO siŋ njabUt cEsanku iki] 

‘sangat diam, siapa yang mencabut kabel di Hpku ini’ 

  

Kata diamputasi tenan dan diiiam seribu bahasa merupakan plesetan dari 

pisuhan bahasa Jawa diamput sebagai variasi dari pisuhan jancuk dan diancuk 

‘bersetubuh’. Proses terjadinya pisuhan plesetan diamputasi tenan adalah tetap 

mempertahankan kata diamput kemudian diperluas dengan menambah suku kata 

sehingga menjadi diamputasi ‘dipotong anggota badannya’ yang maknanya jauh 

berbeda dengan kata diamput. Untuk memberikan tekanan atas 

kemarahan/kejengkelannya ditambah satu kata lagi yaitu kata tenan ‘sungguh-

sungguh’. Demikian juga kata diiiam seribu bahasa proses terjadinya pisuhan plesetan 

tersebut adalah tetap mempertahankan dua suku kata di awal kata dengan pengucapan 

yang panjang diiiiam, kemudian suku terakhir –put dihilangkan, namun ditambah 
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dengan dua kata seribu bahasa (dalam bahasa Indonesia). Dalam hal makna juga jauh 

berbeda.  

Pada Data 13. Diamputasi tenan, Silvi saiki karo Bayu. Lekku ngenteni seprono-

seprene ora ono hasile!Gombal! peristiwa pisuhan itu terjadi pada seseorang (A) yang 

jatuh cinta kepada seseorang (Silvi) dan sudah pernah menyatakan, tetapi jawaban Silvi, 

(A) disuruh menunggu. Setelah ditunggu dalam waktu yang lama, ternyata Silvi sudah 

berpacaran dengan Bayu, sementara belum ada jawaban ke (A). Berkaitan dengan itu 

maka (A) mengungkapkan kejengkelan dan kekecewaannya dengan pisuhan yang sudah 

diplesetkan itu. Kalau dilihat dari maknanya antara diamput dengan diamputasi tenan 

jelas berbeda, diamput ‘bersetubuh’ sedangkan diamputasi tenan ‘benar-benar dipotong 

anggota tubuhnya’. Hal itu dilakukan agar kata tabu itu tidak terungkap dan untuk 

menjaga etika atau kesopansantunan dalam berkomunikasi. 

Pada Data 14. Diiiam seribu bahasa, sapa sing njabut cesanku iki! percakapan 

itu terjadi saat beberapa remaja berkumpul di rumah Bapak Ketua RT karena diundang 

untuk rapat. Sambil menunggu remaja-remaja yang belum datang, ada seorang remaja 

(A) tiba-tiba menunjukkan kejengkelannya karena kabel untuk cas HP-nya sudah 

terlepas, padahal baterai HP-nya minim sekali. Karena situasi dan kondisi yang seperti 

itu, kejengkelan (A) yang akan diungkapkan dengan pisuhan diamput kemudian 

diplesetkan dengan menghilangkan suku terakhir dan menambahkan kata-kata lain yang 

semuanya dalam bahasa Indonesia, yaitu diiiam seribu bahasa. Apabila ditinjau dari 

aspek makna jelas berbeda jauh. Hal itu dilakukan agar kata tabu itu tidak terungkap 

dan untuk menjaga etika atau kesopansantunan dalam berkomunikasi. 

B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Plesetan Pisuhan dalam 

Bahasa Jawa 

 

 Berdasarkan analisis dari bentuk dan makna plesetan pisuhan dalam bahasa 

Jawa tersebut, akhirnya terbukti faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya plesetan 

pisuhan tersebut. Faktor-faktor itu dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor etika 

komunikasi dan peningkatan identitas diri. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Etika Komunikasi 

Etika komunikasi ini maksudnya pengguna pisuhan memahami dan menjunjung 

tinggi serta terampil menerapkan etika dalam berkomunikasi melalui bahasa yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta konteksnya. Etika komunikasi merupakan 

tata aturan atau teknik berkomunikasi  yang  bersumber  pada  kepemilikan  rasa  rendah  

hati,  sikap  saling  menghargai,  dan  menghormati  pendapat  orang  lain. Secara 

singkat etika komunikasi “selalu berusaha untuk menyenangkan dan menghormati 

orang lain dengan bahasa yang baik dan benar”. Berdasarkan hal itulah maka pengguna 

pisuhan dengan sengaja tidak mengungkapkan pisuhan itu apa adanya tetapi dicarikan 

teknik lain dengan mengganti, mengubah atau memplesetkan pisuhan itu pada bentuk 

lain. Hal ini terjadi karena pengguna pisuhan itu menyadari bahwa kata pisuhan itu 

tidak sopan, tabu, jorok, dan tidak layak untuk diungkapkan, sehingga pengguna tidak 
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akan mengungkapkan itu kepada orang lain karena pengguna lebih menghormati orang 

lain itu. Hal itu dilakukan karena pengguna pisuhan selalu melihat situasi, kondisi, dan 

lingkungan, serta siapa yang terlibat dalam komunikasi tersebut.  

2. Peningkatan Identitas Diri 

Pada umumnya masyarakat mengetahui bahwa pisuhan itu adalah kata-kata 

yang tabu, kotor, tidak sopan, dan tidak pantas atau tidak layak yang diungkapkan untuk 

menunjukkan kemarahan dan kejengkelan dengan intonasi yang tinggi dan tekanan yang 

keras serta diperpanjang bunyinya. Dengan teknik pengungkapan yang seperti itu, 

pengguna pisuhan akan diidentifikasi sebagai orang yang kasar dan tidak sopan atau 

berperilaku negatif, atau dengan kata lain identitas dirinya rendah. Berdasarkan hal itu, 

maka pengguna pisuhan dengan sengaja mengganti, mengubah atau memplesetkan 

pisuhan itu pada bentuk lain yang lebih halus. Hal ini dapat dilihat dari contoh data  

jancuk yang sering diucapkan jiiiancuk diplesetkan menjadi jiiiian apek tenan, 

jiiiambul, dan jiiiangkrik. Pisuhan yang telah diplesetka itu seolah-olah jauh dari kata 

pisuhan yang sebenarnya, sehingga apabila menggunakan pisuhan plesetan itu, tidak 

terlihat bahwa kata-kata itu kotor, jorok, tidak sopan, tabu. Artinya pengguna pisuhan 

plesetan masuk dalam kategori sopan. Dengan demikian identitas diri pengguna pisuhan 

plesetan itu menjadi meningkat dan tidak direndahkan oleh orang lain. 

  

SIMPULAN 

 Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa plesetan pisuhan yang 

dilakukan oleh para remaja dan pemuda dewasa tersebut untuk menerapkan dan 

menjunjung tinggi etika komunikasi serta untuk meningkatkan identitas diri karena 

bahasa menunjukkan bangsa. Proses terbentuknya plesetan pisuhan tersebut dilakukan 

dengan: (1) tetap menggunakan sebagaian dari kata pisuhan asli khususnya di suku 

depan dan mengganti dengan suku kata atau kata lain di belakangnya, contoh salah 

satunya: pisuhan asu diplesetkan menjadi asuuuudahlah, aaasemi, asssssemkecut, dan 

Assaaalamualaikummm; (2)  tetap menggunakan pisuhan asli tetapi diperluas dengan 

kata-kata lain, contoh salah satunya : pisuhan  diamput diplesetkan menjadi diamputasi 

tenan. Dari aspek makna ternyata antara pisuhan asli dengan pisuhan plesetan jauh 

berbeda karena jika menggunakan kata pisuhan asli, maknanya kotor, tabu, tidak layak, 

jorok. Namun jika menggunakan pisuhan plesetan, bahasa yang digunakan menjadi 

lebih sopan walaupun sebetulnya maksud yang sebenarnya tersampaikan. 
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Abstrak 

Seni tradisi Janger merupakan salah satu teater rakyat Banyuwangi yang unik. Musik, 

kostum, dan gerak tari menunjukkan gaya Bali, dialog bahasa Jawa, dan syair tembang 

berbahasa Using. Seni Janger yang berdiri sejak 1918 dirancang untuk memberikan hiburan 

kepada masyarakat hingga saat ini telah mengalami modifikasi dan masih diminati oleh 

masyarakat pendukungnya. Dengan menggunakan metode etnografi, penelitian diawali 

dengan menghimpun data dari sumber pustaka dan dilengkapi dengan data lapangan yang 

diperoleh melalui wawancara, obserbasi, dan partisipasi. Analisis data dilakukan sejak 

tahap penyediaan data. Interpretasi data dilakukan dengan memperhitungkan hubungan 

antardata secara keseluruhan untuk mendapatkan simpulan yang komprehensif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Janger terus mengalami modifikasi dan mengakomodasi 

kebutuhan masyarakat penikmat yang direpresentasikan dengan banyaknya selingan tari 

dan tembang daerah. Arah perkembangan lakon mulai dari bersumber pada sejarah 

Majapahit, cerita rakyat, sejarah Nusantara, dan sejarah nasional. Perkembangan lakon 

dipicu oleh tuntutan pasar khususnya penanggap Janger. Produk industri kreatif berbasis 

Janger berupa inovasi dan kreasi secara internal dengan melakukan pembaharuan. Kreasi 

eksternal dilakukan dengan menciptakan produk industri kreatif. Salah satu kreasi berupa 

industri cetak yang ditulis oleh Aekanu Hariyono. Cara tersebut berpotensi dikembangkan 

untuk penulisan cerita rakyat dan berbagai lakon Janger. 

 

Kata kunci: industri kreatif, janger, lakon, seni tradisi 

 

PENDAHULUAN 

Banyuwangi memiliki beragam seni tradisi yang hingga saat ini masih bertahan 

hidup dimasyarakat. Seni tradisi mengalami pasang-surut pada saat harus hidup bersama 

dengan seni modern. Keadaan pasang-surut tersebut menginspirasi para seniman untuk 

terus melakukan inovasi dan kreasi agar seni yang ada di masyarakat sebagai warisan 

leluhur tetap bertahan dan diminati oleh masyarakat. Dinamika seni tradisi di 

Banyuwangi berkaitan dengan perjalanan sejarah rakyat pendukungnya.  

Secara historis seni tradisi di Banyuwangi memiliki perjalanan dan latar 

belakang sejarah yang beragam (Anoegrajekti, 2016). Seni tradisi gandrung merupakan 

metamorfosis dari seni perjuangan yang kemudian berubah menjadi seni pergaulan dan 
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akhirnya menjadi seni hiburan. Seni tradisi barong merupakan metamorfosis dari ritual 

barong yang mengisahkan perjumpaan antara roh barong dengan roh Buyut Cili. Ritual 

Barong Ider Bumi Desa Kemiren hingga saat ini masih terus dihidupi oleh masyarakat 

pendukungnya dan menginspirasi munculnya barong sebagai seni pertunjukan 

panggung dan pertunjukan arak-arakan. Seni mocoan gaya baru merupakan 

metamorfosis dari seni tradisi mocoan. Tradisi mocoan dilakukan secara tertutup dan 

bergilir dari rumah-ke rumah dengan membacakan Lontar Yusuf yang berisi kisah 

perjalanan Nabi Yusuf. Saat ini muncul mocoan gaya baru yang didominasi unsur 

hiburan. 

Dengan adanya beragam sejarah tersebut, tulisan ini memfokus pada seni tradisi 

janger yang pada mulanya bernama Damarwulan dan ada pula yang menyebut Jinggoan. 

Nama Damarwulan karena teater tradisional ini digelar setiap malam bulan purnama. 

Alasan lainnya karena fokus cerita pada perjalana tkoh Damarwulan dari desa 

Paluhamba yang berjuang sampai menjadi raja Majapahit bergelar Prabu Brawijaya. 

Nama Janger karena pada mulanya salah satupelatihnya berasal dari Bali dan seorang 

penari Janger. Nama Jinggoan muncul karena salah satu tokoh yang menjadi fokus 

adalah Adipati Menakjinggo (raja Blambangan). Perjalanan tokoh dibagi menjadi tiga 

periode, yaitu masa kelahiran disebut Bambang Menak, masa remaja bernama Joko 

Umbaran, dan masa dewasa disebut Menakjinggo. Ketiga periode kehidupan tersebut 

terbagi menjadi beragam lakon pergelaran Janger. Hingga saat ini, seni tradisi Janger 

masih dihidupi oleh masyarakat pendukungnya. Masih banyak grup janger yang tetap 

hidup dan mendapat tanggapan dan sebagian diikutsertakan dalam festival seni. 

a. Jejak Perubahan Nama  

Janger merupakan salah satu jenis teater tradisional Banyuwangi yang berdiri 

tahun 1918. Pendiri Janger adalah Mbah Darji yang tinggal di Singonegaran 

Banyuwangi. Teater tradisional ini pada mulanya bernama Damarwulan. Nama tersebut 

mengambil tokoh sentralnya, yaitu Damarwulan. Damarwulan, putra Maha Patih 

Majapahit, Maodara diasuh oleh dua abdi setianya Sabdapalon dan Nayagenggong di 

desa Paluhamba. Ketika sudah dewasa Damarwulan diminta mengabdi kepada raja 

Majapahit dan tinggal di rumah pamannya, Patih Logender. Sebagai lakon janger, kisah 

hidup Damarwulan dimulai dari masa kecilnya di Paluhamba, mengabdi di kepatihan 

Majapahit, mengikuti sayembara melawan Prabu Urubisma Menakjinggo, sampai 

diwisuda menjadi raja Majapahit bergelar Prabu Brawijaya. Kisah hidup Prabu 

Urubisma Menakjinggo dikisahkan sejak kelahirannya, masa kecilnya di bawah asuhan 

Ki Hajar Pamengger, mengikuti sayembara mengalahkah Kebo Marcuet, menjadi 

Adipati Blambangan, dan kekalahannya dengan Damarwulan akibat tipu daya yang 

dilakukan Damarwulan dengan membujuk Waita dan Puyengan untuk mengambil 

senjata utamanya, yaitu gada wesi kuning dan pedang sukayana. 

Janger termasuk seni teater tradisional, seperti wayang orang, kethoprak, topeng 

dhalang, praburoro, kentrung, jemblung, dan ludruk. Janger hingga saat ini masih 

dihidupi oleh masyarakat pendukungnya. Aneka seni teater ini mengalami pasang-surut 

ketika hidup berdampingan dengan seni populer. Seni teater tradisional Janger di 
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Banyuwangi dikategorikan sebagai subgenre drama tari. Sampai saat ini masih hidup 

dan diminati masyarakat dan terus mengalami berbagai inovasi, mulai dari segi cerita, 

susunan pertunjukan, kostum, tata panggung, dan teknologi pertunjukannya. Di 

Banyuwangi, minat masyarakat menanggap Janger masih relatif tinggi. Beberapa 

kelompok Janger yang masih hidup dan terus berkembang serta sering mendapat 

tanggapan antara lain Setyo Kridho Budoyo, Dharma Kencana, Sri Budoyo Pangestu, 

Dipa Candra Budaya, Temenggung Budoyo, Madyo Utomo Banje, Patoman, Langgeng 

Eko Budoyo, dan Jinggo Wangi. 

Seni Janger Banyuwangi termasuk unik karena bersifat hibrid. Janger 

Banyuwangi menunjukkan ciri perpaduan seni yang berasal dari Banyuwangi, Jawa, 

dan Bali. Kostum, tari, dan alat musik memiliki kemiripan dengan Bali. Irama gending 

menunjukkan ciri Banyuwangi dan dialog antartokoh menggunakan bahasa Jawa krama. 

Bahasa Using cenderung digunakan pada adegan lawak. Hal tersebut menunjukkan 

kuatnya kontak budaya antara Bali, Banyuwangi, dan Jawa Kulonan. Menurut 

Humardani, Damarwulan merupakan seni tradisi paling unik karena menggunakan 

musik Bali, gending Banyuwangi, antawecana (dialog) menggunakan bahasa Jawa, tari 

dan kostumnya Bali. Berdasarkan fenomena tersebut, ia berharap seni Damarwulan 

tetap dilestarikan dan dikembangkan. Penggunaan bahasa Jawa pada dialog merupakan 

kompromi dengan penonton karena sebagian besar masyarakat Jawa yang tidak 

menguasai bahasa Using. Sementara itu, sebagian besar masyatakat Using memahami 

bahasa Jawa. 

Dari sudut pandang Majapahit, Damarwulan sebagai protagonis yang 

mengemban tugas membinasakan Menakjinggo yang dipandang sebagai pemberontak. 

Sementara itu, Menakjinggo sebagai antagonis yang membuat gerakan untuk 

melakukan pemberontakan terhadap Majapahit. Versi cerita tersebut cenderung 

menyudutkan masyarakat Using dan menorehkan tuduhan sebagai masyarakat 

pemberontak, penentang penguasa, dan pengganggu stabilitas. Sementara itu, dari sudut 

pandang Menakjinggo, perlawanan dilakukan karena Majapahit berjanji bahwa yang 

dapat mengalahkan Kebo Marcuet akan menjadi suami Dyah Ayu Putri Kencanawungu 

dan diangkat menjadi raja Majapahit. Akan tetapi bila ditanyakan kapan realisasinya, 

Majapahit cenderung mennda-nunda. Dari sisi Menakjinggo, Majapahit berusaha 

menghindar dari janji yang pernah disampaikan kepadanya.  

Kajian terhadap seni tradisi janger telah dilakukan beberapa peneliti. Puspito 

(1998) dalam Damarwulan Seni Pertunjukan Rakyat di Kabupaten Banyuwangi di 

Akhiri Abad ke-20 memfokuskan kajian mengenai asal-usul, perkembangan, fungsi, 

dan struktur seni jinggoan. Ilham (2012) memfokuskan pada kajian mengenai struktur 

pertunjukan janger, sedangkan Anoegrajekti (2014) memfokuskan pada representasi 

identitas masyarakat Using pada tokoh Menakjinggo. Dalam seni tradisi janger 

Menakjinggo menjadi media perlawanan budaya terhadap stigma negatif pada tokoh 

tersebut. Dalam seni tradisi janger Menakjinggo ditampilkan sebagai raja yang tampan, 

bijaksana, sakti mandraguna, dan mencintai serta dicintai rakyat Blambangan.  
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b. Industri Kreatif 

Industri kreatif merupakan salah satu realisasi program pengembangan ekonomi 

kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif di banyak negara telah terbukti berkonstribusi 

besar terhadap pendapatan negara termasuk dari ekspor. Ekonomi kreatif merupakan 

pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based-economy) (Tomic-

Koludrovic dan Petric, 2005; Potts dan Cunningham, 2008; Anoegrajekti dkk., 2015).   

Persoalan industri kreatif juga menjadi fokus perhatian pemerintah. Tahun 2009 

oleh Presiden Republik Indonesia dicanangkan sebagai Tahun Industri Kreatif. 

Kebijakan tersebut memberikan peluang baru bagi pengembangan industri berbasis 

pengetahuan dan kreativitas warga negara. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh 

Presiden Joko Widodo yang pada periode pemerintahannya yang pertama membentuk 

Badan Ekonomi Kreatif, sebagai lembaga setingkat kementerian yang 

bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Pada masa pemerintahannya yang kedua, 

Presiden Joko Widodo, menempatkan ekonomi kreatif terintergasi dalam satu 

kementerian, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.  

Kebijakan pemerintah memandang industri kreatif sebagai industri yang 

mengandalkan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu. Semua itu diarahkan 

untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan kerja dengan menghasilkan dan 

mengeksplorasi daya kreasi dan daya cipta. Secara konvensional, terdapat empat belas 

bidang industri kreatif, yaitu: (1) periklanan, (2) arsitektur, (3) pasar seni dan barang 

antik, (4) kerajinan, (5) desain, (6) fesyen, (7) film, video, dan fotografi, (8) permainan 

interaktif, (9) musik, (10) seni pertunjukan, (11) penerbitan dan percetakan, (12) 

layanan komputer dan peranti lunak, (13) televisi dan radio, serta (14) riset dan 

pengembangan. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan ekonomi kreatif (creative 

economy) atau ekonomi-berbasis-pengetahuan (knowledge-based-economy) yang oleh 

Galloway & Dunlop dikatakan sebagai ekonomi yang berlandaskan pengetahuan, 

kemampuan, dan talenta kreatif warga negara yang dapat menyejahterakan serta 

menciptakan peluang-peluang kerja baru (2006; Hasan, 2014).  

Ketika ekonomi berbasis sumberdaya alam semakin menurun karena 

keterbatasan bahan, industri kreatif berbasis pengetahuan dan talenta kreatif menjadi 

alternatif pilihan. Ketika industri budaya bermodal raksasa dianggap kurang 

memeratakan keuntungan finansial bagi masyarakat, industri kreatif dipandang sebagai 

bentuk aktivitas yang mendorong pemerataan. Industri budaya merujuk kepada industri 

yang mengombinasikan kreasi, produksi, dan komersialisasi konten-konten kreatif yang 

bersifat intangible dan kultural. Konten-konten tersebut secara tipikal dilindungi oleh 

copyright, baik yang untuk barang maupun jasa, seperti: percetakan, penerbitan dan 

multimedia, audio-visual, produksi lagu dan sinematografi, kerajinan, dan desain 

(Hesmondhalgh, 2007; Macaryus dan Anoegrajekti, 2016). 

Di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, dan Singapura, industri kreatif 

memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Di Indonesia, industri 

kreatif berpotensi meningkatkan kehidupan ekonomi lokal dan nasional. Pemerintah 

berani menargetkan kontribusi industri kreatif terhadap ekonomi nasional pada tahun 
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2015 mencapai delapan persen. Perlunya industri kreatif, dinyatakan Budiono bahwa 

pemerintah akan selalu mencoba untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif, namun 

lebih penting lagi, para pelaku industri harus melanjutkan pengembangan kreativitas 

mereka sehingga produk mereka bisa berkompetisi. Hal tersebut diperkuat Susilo 

Bambang Yudhoyono yang menyatakan bahwa aktivitas ekonomi kreatif akan menjadi 

sarana yang menarik untuk memperkaya nilai-nilai kultural bangsa.  

Kebijakan pada tingkat pusat tersebut, akan bermanfaat jika ditindaklanjuti oleh 

pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Indonesia memiliki kreator-kreator 

dalam industri media (film, televisi, surat kabar, iklan), seni pertunjukan dan kriya, serta 

fesyen. 

 

METODE  

Metode etnografis dalam penelitian ini digunakan dengan perspektif culture 

studies untuk menjelaskan relasi kuasa antarpihak yang terlibat di dalamnya. Analisis 

berlangsung mulai tahap inventarisasi data pustaka. Sumber data pustaka berupa berita, 

artikel, laporan penelitian, dan buku mengenai seni tradisi (pertunjukan) pada umumnya 

dan Banyuwangi khususnya. Data pustaka dilengkapi dengan data lapangan berupa 

catatan etnografi (Crabtree, dkk., 2012) yang diperoleh melalui observasi, parsitipasi, 

dan wawancara mendalam dengan informan terpilih, yaitu pelaku seni tradisi janger, 

sutradara, masyarakat penanggap, budayawan, dan birokrat setempat (Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata). Interpretasi untuk memahami lebih berbagai domain 

secara lebih mendalam data yang dialamiahkan dan aktivitas karakteristik pelaku 

budaya yang diteliti (Eriksen, 1993; Spradley, 1997; Barker, 2003).  

 Identitas dipahami sebagai yang terbangun dan diskursif, retak, dan berubah-

ubah sejalan perubahan ruang-waktu. Pertarungan dan pertentangan dipahami secara 

proporsional, sebagai pergulatan sosial budaya dalam dinamika hidup dan kehidupan, 

menyemangati, dan mendorong pengembangan kemampuan negosiasi terhadap politik 

kebudayaan selanjutnya. Dengan demikian, pencatatan dan pemaknaan terhadap setiap 

kebijakan kebudayaan yang menyejarah perlu terus dilakukan sebagai langkah 

pemahaman dan penentuan kebijakan lanjutan yang fungsional, melibatkan, 

menyejahterakan, dan memandirikan masyarakat pendukungnya. Semua itu untuk 

mewujudkan tujuan penelitian, yaitu optimalisasi potensi budaya Using dan industri 

kreatif yang menyejahterakan.  

 Observasi dilakukan dengan menyaksikan pergelaran Janger yang ditanggap 

oleh masyarakat. Partisipasi diikuti dengan mengikuti tahapan pergelaran Janger mulai 

prapergelaran, pergelaran, dan pascapergelaran. Hal itu untuk mendapatkan data 

mengenai volume kerja masing-masing penanggungjawab. Wawancara mendalam 

dengan responden terpilih dari kalangan birokrat, pelaku budaya, pelaku seni tradisi 

Janger, dan masyarakat penanggap/penonton. Penentuan responden terpilih diasumsikan 

mereka telah memiliki pengetahuan, penghayatan, dan taksonomi mengenai berbagai 

fenomena budaya di lingkungan.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Janger sebagai salah satu jenis seni teater tradisional di Banyuwangi dirancang 

sebagai media untuk menghibur masyarakat dan digelar secara rutin setiap bulan pada 

malam bulan purnama. Panggung, penerangan, kostum, dan tata rias masih sederhana. 

Panggung seperti rakit, terbuat dari bambu. Latar panggung anyaman bambu yang 

lazim untuk melapisi dinding. Masyarakat menyebutnya dengan nama kepang. 

Penerangan menggunakan lampu minyak (ublik), kostum juga masih sederhana kain, 

ikat kepala, dan baju dengan bahan yang sederhana pula. Tata rias, pemerah bibir 

menggunakan pucuk daun jati, alas bedak putih, dan warna hitam menggunakan langes 

atau asap lampu minyak. 

a. Perjalanan Seni Janger 

Melalui perjalanan yang panjang, seni tradisi Janger mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan secara kuantitatif dan kualitatif. Kelompok seni Janger terus 

bermunculan dan hingga saat ini di Banyuwangi terdapat 9 (sembilan) grup seni Janger. 

Sedangkan dari segi kualitas pemain juga terus berkembang dan bermunculan juga 

pemain-pemain berbakat. Fasilitas pun terus semakin baik, mulai tata panggung, 

kostum, tata rias, tata suara, tata lampu, dan perlengkapan lainnya.    

  

  Haji Tejo membandingkan struktur pertunjukan Janger pada awal berdirinya 

dengan saat ini sudah jauh berbeda. Dikatakannya bahwa pada awal berdirinya Janger 

mengutamakan isi cerita. Selingan membuka lazimnya satu tari Jagapati dan tambahan 

satu tari daerah. Pergelaran Janger saat ini lebih banyak menampilkan tari dan lagu-lagu 

daerah. Selingan tari dan lagu tersebut mencapai sekitar 8‒13. Gejala tersebut sebagai 

bukti antusiasme penonton terhadap sajian laku-laku yang sekaligus untuk memenuhi 

Gambar 1: Haji Tejo, pembina dan pemain Janger 

(Dokumentasi Peneliti) 
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permintaan para penonton militan yang terus mengikuti pergelaran Janger di manapun 

diselenggarakan.  

  Gambar di atas memperlihatkan memperlihatkan penonton militan yang karena 

permintaannya belum dikabulkan kemudian naik ke panggung. Penonton yang 

melakukan pemesanan lagu juga memberikan saweran 'uang lelah' untuk penyanyi yang 

membawakan lagu pesanannya. Gejala tersebut menunjukkan bahwa dukungan 

penonton militan di satu sisi menjadi harapan keberlanjutan seni tradisi Janger. Di sisi 

lain, penonton tipe tersebut berpotensi melakukan penetrasi terhadap pergelaran, 

utamanya untuk beradaptasi dengan kehendak penonton. Selingan tari dan lagu dalam 

jumlah besar dan “mendominasi” seni pertunjukan sebagai salah satu dampak dari 

tekanan penonton sebagai bagian dari seni pertunjukan. 

b. Perjalanan Lakon 

  Secara historis, lakon Janger pada mulanya mengenai sejarah kerajaan 

Majapahit. Hal itu tampak pada penamaan kelompok seni dengan mengambil tokoh 

utamanya, yaitu Damarwulan. Tuntututan dan permintaan penanggap mendorong 

kreativitas kelompok Janger menciptakan lakon-lakon baru. Dalam hal lakon, peran 

sutradara menjadi penentu pembaharuan, inovasi, dan kreasi lakon Janger. Sutradara 

Janger yang disegani di Banyuwangi adalah Mustofa dan Sagiyo. Mustofa sebagai 

sutradara memiliki pengetahuan yang luas dan daya ingatan yang setia. Bakat sebagai 

sutradara ia warisi dari orang tuanya. Ayahnya juga seorang pemain dan sutradara 

Janger yang telah melahirkan lakon-lakon inovasi sebagai kelanjutan sejarah Majapahit.  

  Perjalanan lakon Janger berlanjut dengan pengembangan berbasis sejarah 

kerajaan-kerajaan Nusantara. Seperti sejarah kerajaan Demak, Kediri, Singasari, dan 

Mataram. Pengembangan dan penciptaan lakon disesuaikan dengan kehendak 

penanggap. Pengembangan selanjutnya adalah memanfaatkan cerita rakyat yang 

dihidupi oleh masyarakat pendukungnya. Lakon yang diminati di Banyuwangi adalah 

Gambar 2: Penonton naik panggung meminta pemain putri 

yang menjadi primadonanya menyanyikan permitaan 

lagunya (Dokumentasi Peneliti) 
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Sri Tanjung Sidopekso. Sri Tanjung adalah perempuan setia yang menjadi istri Patih 

Sidopekso. Ia meninggal secara tragis di tangan suaminya Sidopekso karena difitnah 

oleh Raja Sulahkromo.1 Cerita rakyat lainnya adalah Calon Arang yang menceritakan 

kebengisan perempuan yang dengan kekuatan sihir membuat resah rakyat Majapahit.  

 

  Pemimpin Sanggar Jingga Putih, Sumitro Hadi lebih dikenal sebagai seorang 

penata tari atau koreografer. Akan tetapi ia juga manaruh perhatian besar pada 

pengembangan seni tradisi di Banyuwangi pada umumnya. Sumitro telah memiliki 

cantrik-cantrik yang setelah selesai mengikuti pelatihan di sanggarnya kemudian 

mendirikan sanggar. Dalam pengembangan seni tradisi Janger, ia mengagumi Sugiyo 

dari Gladag dan Mustofa dari Rogojampi. Sugiyo adalah pemain dan sutradara Janger 

yang disegani di Banyuwangi. 2  Seluruh hidupnya diabdikan untuk berkesenian, 

utamanya mengembangkan seni tradisi Janger. Beberapa kali ia berhasil menjuarai 

festival seni yang diselenggarakan pada tingkat provinsi.     

                                                
1. Aekanu Hariyono, budayawan, penulis, dan pemerhati budaya Banyuwangi telah memublikasi legenda 

Sri Tanjung. Dalam versi yang ditulisnya, Sri Tanjung hidup kembali dan dipertemukan dengan Patih 

Sidopekso suaminya. Versi cerita ini sebagai pembelaan Aekanu Hariyono terhadap tragedi yang 

menimpa Sri Tanjung. Ide cerita digali dari berbagai rilief candi yang dilakukan dengan melakukan 

perjalanan wisata. Versi legenda ini ditulis dalam 6 (enam) bahasa (daerah, nasional, dan internasional). 

Dengan demikian buku ini sekaligus berpotensi sebagai salah satu media diplomasi budaya. 

2. Sebagai pemain Janger, Sagiyo mendapat peran sentral, seperti Menakjinggo atau Patih Sidopekso. Ia 

setuju dengan reinterpretasi tokoh Menakjinggo sebagai raja Blambangan yang tampan, bijaksana, dan 

mencintai rakyatnya. Ide rekonstruksi karakter tokoh Menakjinggo tersebut dilakukan oleh Hasan Ali 

budayawan dan birokrat Banyuwangi yang  menaruh perhatian besar terhadap budaya dan seni tradisi 

Banyuwangi.  

Gambar 3: Sumitro Hadi, pemimpin Sanggar Jingga 

Putih seorang koreografer yang telah melahirkan 

banyak sanggar seni di Banyuwangi  

(Dokumentasi Peneliti) 
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c. Industri Kreatif 

  Industri kreatif merupakan salah satu realisasi dan implementasi mengenai 

ekonomi kreatif sebagai sistem ekonomi yang mengandalkan talenta dan kreativitas 

manusia. Di Banyuwangi para pelaku seni tradisi memiliki tantangan untuk dapat terus 

hidup berdampingan dengan seni modern. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas 

secara konsisten menaruh perhatian terhadap perkembangan seni budaya sebagai salah 

satu kekayaan Banyuwangi yang berpotensi untuk mendukung pengembangan 

pariwisata. Awal masa pemerintahannya telah menerapkan kebijakan memperkenalkan 

budaya etnik Banyuwangi kepada masyarakat internasional dengan menggunakan media 

modern. Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) digelar sebagai kebijakan dalam 

memperkenalkan budaya tradisional yang dikemas secara modern (fesyen) kepada 

masyarakat internasional.  

  Pergelaran fesyen yang dikemas secara modern dan dipromosikan secara 

internasional. Pergelaran pada tingkat internasional tersebut sekaligus sebagai salah satu 

bentuk promosi budaya Banyuwangi kepada masyarakat dunia. Secara konsisten, 

kehadiran wisatawan asing dan domestik di Banyuwangi didukung dengan 

pengembangan infrastruktur transportasi melalui jalur udara (Surabaya-Banyuwangi dan 

Jakarta-Banyuwangi), darat (bis, kereta api), dan laut. Banyuwangi juga terus berbenah 

untuk memberikan kenyamanan kepada para wisatawan yang hadir. Penerbangan 

langsung Jakarta-Banyuwangi (PP) tersebut memberi peluang dan kemudahan 

wisatawan asing menuju Banyuwangi. 

 

 

Gambar 4: Banyuwangi Etthno Carnival pertama 

tahun 2011, bertema Gandrung, Damarwulan, dan 

Kundaran (Sumber Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Banyuwangi) 
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 Fesyen sebagai salah satu produk industri kratif yang berpotensi menghadirkan 

wisatawan domestik dan asing dalam jumlah besar. Kehadiran wisatawan dalam jumlah 

besar tersebut berdampak lanjut pada sektor ekonomi yang lain, seperti penginapan, 

kuliner, cendera mata, transportasi, dan hiburan. Dampak lanjut tersebut menjadi 

tantangan sekaligus peluang masyarakat untuk ikut ambil bagian dengan menyediakan 

pruduk industri kreatif berbasis seni tradisi. Hadirnya wisatawan dalam jumlah besar 

berpotensi menggerakkan roda ekonomi Banyuwangi. Selanjutnya, untuk 

mengakomodasi seni tradisi yang belum diangkat sebagai tema BEC, ditampung dalam 

kegiatan budaya lainnya, yaitu Festival Kuwung. Kuwung juga sebagai kegiatan fesyen 

modern untuk memperkenalkan seni tradisi Banyuwangi kepada masyarakat 

Internasional. 

  Menyambut wisatawan yang hadir di Banyuwangi dalam jumlah besar 

memerlukan dukungan masyarakat untuk menyediakan berbagai produk industri kreatif. 

Di Kemiren yang telah ditetapkan sebagai lokasi Desa Wisata Using, masyarakat 

menyambut dengan menyediakan homestay dan menawarkan berbagai paket wisata 

budaya dan alam. Partisipasi masyarakat diperlukan oleh pemerintah. Sebaliknya, 

proteksi dan perhatian pemerintah diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, 

kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat. 

 

d. Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Janger 

  Seni tradisi Janger berpotensi sebagai basis pengembangan industri kreatif. 

Kreativitas pengembangan isi cerita mulai dari sejarah Majapahit, sejarah kerajaan-

kerajaan nusantara, cerita rakyat, hingga sejarah nasional telah menunjukkan produk 

industri kreatif. Kreativitas sutradara memenuhi kebutuhan pasar. Kreativitas lainnya 

berkaitan dengan teknologi yang digunakan dapat pergelaran Janger, seperti tata lampu, 

adegan perang yang atraktif menggunakan senapan, pedang, tombak, yang menciptakan 

efek visual yang mengerikan, menyeramkan, mistis, atau romantis. 

  Industri kreatif juga dikembangkan dengan melakukan kolaborasi dengan 

industri rekaman. Pengalaman Sagiyo pada saat rekaman, mendapat honor 4 kali lipat 

dibandingkan tanggapan reguler. Akan tetapi selanjutnya tidak pendapat royalti dari 

perusahaan rekaman yang memperbanyak. Hal yang sama juga terjadi pada seni tradisi 

yang lain, seperti gandrung dan kuntulan.  

  Produk industri kreatif lainnya yang berpotensi dikembangkan adalah produksi 

cetak berupa lakon-lakon pergelaran Janger. Lakon yang populer dan menginspirasi 

penulis adalah adalah “Pangeran Banterang” yang menjadi salah satu versi legenda asal-

usul Banyuwangi. Industri cetak yang terbaru telah dipublikasi Sri Tanjung Hidup 

Kembali karya Aekanu Hariyono. Kisah Sri Tanjung versi terbaru ini kiranya berpotensi 

sebagai sumber inspirasi bagi penulis-benulis Banyuwangi untuk menyimpan berbagai 

kisah/cerita rakyat yang ada di Banyuwangi.     
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SIMPULAN 

Uraian di atas menunjukkan bahwa seni tradisi Janger dirancang sebagai seni 

hiburan untuk masyarakat. Janger terus mengalami modifikasi dan kreasi dengan 

mengakomodasi kebutuhan dan selera masyarakat penikmat. Arah perkembangan pada 

semakin panjangnya selingan berupa tari dan tembang daerah yang sedang populer di 

masyarakat. Di kalangan penikmat Janger, terdapat penonton militan yang dengan setia 

senantiasa mengikuti pergelaran di manapun. 

Produk industri kreatif berbasis Janger yang telah dilakukan kalangan pelaku 

seni berupa inovasi dan kreasi secara internal dengan melakukan pembaharuan. Kreasi 

eksternal dilakukan dengan menciptakan produk industri kreatif. Salah satu kreasi 

berupa industri cetak yang ditulis oleh Aekanu Hariyono. Cara tersebut berpotensi 

dikembangkan untuk penulisan cerita rakyat dan berbagai lakon Janger. 
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Abstrak  

Ritual Barong Ider Bumi dalam masyarakat Using tetap eksis hingga kini lantaran bersifat 

fungsional. Artikel ini bertujuan menafsirkan nilai-nilai ritual dalam konteks perkembangan 

zaman, termasuk dalam dinamika peradaban. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode etnografi dengan perspektif emik. Hasil kajian menunjukkan bahwa prosesi dan 

pelaksanaan ritual Barong Ider Bumi berkembang dari waktu ke waktu seiring dinamika 

peradaban, dari peradaban lisan, tulisan, cetakan, hingga elektronik. Pada peradaban awal, 

yakni peradaban lisan, pelaksanaan ritual sangat sederhana dan atas dasar informasi lisan 

dari generasi sebelumnya. Dalam peradaban tulisan (khirografik), ritual mengalami sedikit 

pergeseran, bukan pada substansinya, melainkan hal-hal di sekitar yang menjadi sarana 

pendukungnya. Hal ini semakin meningkat ketika bergeser pada peradaban cetakan 

(tipografik). Dalam peradaban elektronik, pelaksanaan ritual menjadi semakin semarak 

karena didukung oleh berbagai sarana elektronik, mulai dari informasi yang bersifat 

promotif, hingga rangkaian pelaksanaan ritual, termasuk dukungan eksternal berupa 

khazanah seni budaya lain yang ada dalam masyarakat Using. Dalam perkembangan 

beberapa tahun terakhir, dukungan promotif dari Pemerintah Daerah berupa momentum 

Banyuwangi Festival, sebagai bagian integral dari promosi wisata, merupakan wujud dari 

dinamika peradaban, yang memasuki peradaban elektronik. 

 

Kata kunci: peradaban lisan, khirografik, tipografik, elektronik, makna kontekstual 

 

 

PENDAHULUAN 

Masyarakat Using, Banyuwangi, merupakan masyarakat modern yang telah 

mengikuti arus perkembangan zaman sehingga dalam kehidupan sehari-hari telah 

memanfaatkan dimensi rasionalitas dengan baik. Namun, di sisi lain, mereka tidak 

menafikan begitu saja warisan khazanah budaya leluhur yang sarat dengan aspek 

mitologis dan mistisisme. Salah satu warisan leluhur Using yang tetap dilestarikan 

hingga kini adalah ritual Barong Ider Bumi di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, 

Kabupaten Banyuwangi. 

Nilai-nilai ritual Barong Ider Bumi dapat dimaknai dalam dinamika dan 

perkembangan peradaban di Nusantara. Sebagaimana diketahui, Ong (1982) dalam 

konteks kelisanan, mengklasifikasikan peradaban menjadi empat tahapan, yakni 

mailto:edy.hariyadi@gmail.com
mailto:titikunej@gmail.com
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peradaban lisan, peradaban tulisan, peradaban cetakan, dan peradaban elektronik. 

Sebagaimana ritual-ritual di Banyuwangi (masyarakat Using), ritual Barong Ider Bumi 

mengalami keempat tahapan peradaban tersebut. Bahkan, kini bukan hanya masuk 

kategori peradaban elektronik, tetapi digital, bahkan disrupsi. Hal ini menjadi penting 

untuk didiskusikan, khususnya memaknai nilai-nilai ritual dalam konteks perkembangan 

peradaban tersebut. 

Sebagaimana aspek budaya Using lainnya, persoalan ritual telah dikaji oleh 

beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya adalah Wessing; Beatty; Anoegrajekti; 

Sulistyani; Rahayu dan Hariyanto; Saputra; Saputra dan Hariyadi; Saputra, Maslikatin, 

dan Hariyadi; Maslikatin, Anoegrajekti, dan Macaryus; Darmana; dan Sari, Sumarno, 

dan Sumardi. Wessing sebagai antropolog banyak mengkaji ritual di Nusantara, di 

antaranya Seblang dan Keboan, Banyuwangi. Kajiannya tentang ritual Seblang, 

Wessing (1999) memaknainya sebagai simbol tarian kehidupan, sedangkan kajiannya 

tentang syair-syair Seblang, Wessing (2012—2013) memaknainya sebagai narasi yang 

merefleksikan aktivitas keseharian masyarakat agraris. Sementara itu, untuk ritual 

Keboan, Wessing (2016) memaknainya sebagai penyatuan antara kehidupan dengan 

alam. Di sisi lain, Beatty (2001) memberi gambaran mendalam tentang religi 

masyarakat Using, yang berujung pada ritual slametan.  

Peneliti lain yang banyak mengkaji budaya Using, termasuk ritual, adalah 

Anoegrajekti. Dari beberapa kajiannya, Anoegrajekti (2003; 2013a; 2013b; 2015) 

menekankan bahwa ritual menjadi bagian integral dari identitas komunitas Using. 

Meskipun demikian, Anoegrajekti juga menunjukkan betapa ritual juga memiliki 

potensi sebagai industri kreatif. Kajian lain dilakukan oleh Sulistyani (2005), Rahayu 

dan Hariyanto (2008), Darmana (2015; 2016), Sari, Sumarno, dan Sumardi (2015). 

Kajian-kajian tersebut menekankan tafsir bahwa budaya, ritual, dan religi merupakan 

ekspresi kultural yang menyatu dengan kehidupan, baik masa lalu maupun masa 

mendatang. Sementara itu, Maslikatin, Anoegrajekti, & Macaryus (2015) memaknai 

ritual sebagai hibriditas budaya yang mampu menjadi integrasi sosial. 

Sementara itu, Tim Peneliti (Saputra, Hariyadi, dan Maslikatin), telah memulai 

melakukan penelitian tentang ritual, terutama Seblang dan Kebo-keboan. Dalam 

rangkaian penelitiannya, Saputra (2013a; 2013b) menekankan bahwa ritual berimplikasi 

pada struktur sosial. Saputra dan Hariyadi (2015) juga menafsirkan bahwa unsur verbal 

dari suatu ritual merupakan wujud dari ujub yang diniatkan dalam rangka mencapai 

keselamatan. Dalam rangkaian kajian yang dilaksanakan oleh Saputra, Maslikatin, dan 

Hariyadi (2017a; 2017b; 2017c) diperoleh gambaran bahwa ritual mengandung beragam 

dimensi, mulai dari dimensi kelisanan, implikasi dengan arus global, dan fungsi sosial 

dalam konteks pranata sosial tradisisonal. Kajian tersebut memberi gambaran yang 

mendalam bahwa bagi pemiliknya, ritual merupakan pranata kultural warisan leluhur 

yang mampu bertahan dalam konteks masyarakat modern. 

Meskipun telah banyak kajian tentang budaya, kearifan lokal, dan ritual, untuk 

kajian Barong Ider Bumi masih relatif sedikit dan belum mendalam. Kajian yang telah 

ada, di antaranya dilakukan oleh Rahayu dan Hariyanto (2008), cenderung mengarah ke 
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Barong yang berorientasi sebagai seni pertunjukan atau objek wisata. Di sisi lain, kajian 

Darmana (2015; 2016) dan Sulistyani (2005) lebih menekankan pada persepsi dan 

sakralitas dalam prosesi ritual. Bertolak dari hal tersebut, dan juga terkait dengan kajian-

kajian lain yang telah di singgung, maka perlu dilakukan kajian mendalam tentang ritual 

Barong Ider Bumi, khususnya makna nilai-nilai ritual tersebut dalam konteks dinamika 

peradaban. Orientasi kajian ini bermuara pada pemaknaan kultural atas ritual Barong 

Ider Bumi, dengan ranah makrokosmos yang mencakup persoalan kearifan lokal, 

harmoni sosial, dan ikonisitas identitas Using. 

Untuk memaknai ritual Barong Ider Bumi dalam konteks relasi sosial dan 

identitas kultural, diperlukan paradigma tafsir kebudayaan dari Geertz (1989; 1992). 

Paradigma tersebut menjadi piranti yang mampu menafsirkan rangkaian fenomena 

budaya, mulai dari unsur verbal, tindakan, hingga artefak yang menjadi bagian dari 

gerak sosial masyarakat Using.  

 

METODE 

Metode penelitian menggunakan pendekatan etnografis dengan memadukan 

perspektif emik dan etik, tetapi lebih ditekankan pada perspektif emik. Penggalian data 

dilakukan dengan mekanisme observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan 

kepustakaan. Data tersebut dapat mencakup data verbal dan nonverbal (tindakan ritual, 

material ritual, dan artefak ritual). Dalam koteks yang demikian, maka observasi 

partisipasi dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah dilaksanakan prosesi ritual.  

Untuk mendapatkan data secara optimal, langkah kerja di lapangan mengikuti 

mekanisme etnografis yang telah dicanangkan oleh Spradley (1997:10) yakni mengacu  

pada tiga sumber data, meliputi (1) hal yang dikatakan orang, (2) cara orang bertindak, 

dan (3) berbagai artefak yang digunakan orang. Cara pertama diimplemetasikan dengan 

menggali pandangan atau persepsi orang Using terhadap ritual Barong Ider Bumi; cara 

kedua menggali data dari tindakan atau perilaku ritual, baik yang dilakukan para pelaku 

maupun pewaris aktif; sedangkan cara ketiga mencermati dan memaknai berbagai 

benda, perkakas, sarana, peralatan, dan berbagai kelengkapan ritual 

(ubarampe/sandhingan) guna melengkapi pemaknaan atas ritual bagi kehidupan  dan 

relasi sosial masyarakat lokal Using. 

Data-data berupa pandangan/persepsi, tindakan, dan artefak tersebut merupakan 

objek material yang menjadi bahan untuk dianalisis dengan menggunakan paradigma 

tafsir-kebudayaan (interpretif) (Geertz, 1989; 1992). Paradigma tersebut memaknai dan 

menafsirkan setiap unsur data budaya dalam relasinya dengan data-data lain guna 

memahami makna di balik tanda. Analisis atas teks sosiokultural tersebut untuk 

memaknai ritual Barong Ider Bumi dengan arah persoalan pada kearifan lokal, harmoni 

sosial, dan ikonisitas identitas. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan serangkaian 

pemaknaan, mulai dari nilai-nilai lokalitas (verbal-nonverbal), media relasi sosial 

(vertikal-horizontal), hingga identitas kultural (perspektif internal-eksternal).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam dinamika peradaban, ritual-ritual dalam masyarakat Using, termasuk 

ritual Barong Ider Bumi, turut mengalami dinamika. Pada peradaban awal, yakni 

peradaban lisan, pelaksanaan ritual sangat sederhana dan atas dasar informasi lisan dari 

generasi sebelumnya. Tradisi lisan mengiringi pola teks lisan yang menyertai ritual 

tersebut. Japa mantra, donga, dan sarana verbal lainnya, di antaranya berupa kisah yang 

menjadi bagian historis dari ritual Barong Ider Bumi, diturunkan secara lisan dari mulut 

ke mulut. Kesederhanaan pelaksanaan ritual sejalan dengan khazanah budaya lokal yang 

relatif minimalis. 

Dalam peradaban tulisan (khirografik), ritual mengalami sedikit pergeseran, 

bukan pada substansinya, melainkan hal-hal di sekitar yang menjadi sarana 

pendukungnya. Beberapa nama yang menjadi unsur penting dalam ritual muncul dalam 

catatan sederhana, sebagai ekspresi untuk mengingat, di luar ingatan lisan. Hal semacam 

ini menjadi penting bagi keluarga pewaris aktif atau orang-orang di sekitarnya, yang 

memiliki kepentingan terhadap ritual tersebut. Sarana ritual berupa Barong, mulai 

dilakukan pengecatan atau coretan-coretan sederhana, untuk menambah ekspresi ritual. 

Corak dan warna tertentu menjadi representasi dari angan-angan kolektif masyarakat 

setempat. Hal ini semakin meningkat ketika bergeser pada peradaban cetakan 

(tipografik). Sarana informatif terkait kepentingan ritual, mulai dilakukan pencetakan 

sederhana. Informasi-informasi yang sifatnya sebagai sarana untuk memberi tahu 

kepada publik tentang pelaksanaan ritual, mulai dilakukan pencetakan sederhana, 

semampu masyarakat desa di Kemiren. Pergeseran ini sekaligus menjadi gambaran 

bahwa meskipun masyarakat lokal memiliki ritual warisan leluhur, tetapi tidak menutup 

adanya dinamika sosial dan budaya. Mereka mengalami perkembangan sejalan dengan 

perkembangan peradaban. Meskipun ritual bersifat sakral, bukan berarti tidak ada 

bagian-bagian yang dapat diperbaiki, digeser, dan dikembangkan. Hal-hal yang menjadi 

pendukung secara eksternal dapat dikembangkan sehingga ritual menjadi khazanah 

budaya yang semakin hari semakin semarak, bahkan menjadi bagian dari tontonan.  

Dalam peradaban elektronik, pelaksanaan ritual menjadi semakin semarak 

karena didukung oleh berbagai sarana elektronik, mulai dari informasi yang bersifat 

promotif, hingga rangkaian pelaksanaan ritual, termasuk dukungan eksternal berupa 

khazanah seni budaya lain yang ada dalam masyarakat Using. Dalam perkembangan 

beberapa tahun terakhir, dukungan promotif dari Pemerintah Daerah berupa momentum 

Banyuwangi Festival, sebagai bagian integral dari promosi wisata, merupakan wujud 

dari dinamika peradaban, yang memasuki peradaban elektronik. Dalam konteks 

dinamika tersebut, ritual Barong Ider Bumi bukan lagi sekedar ritual tradisional yang 

hanya didukung oleh segelintir pewaris aktif, melainkan telah menjadi momentum 

massal yang sekaligus menjadi sarana wisata kultural dan media pertemuan masyarakat 

lokal yang merantau ke berbagai wilayah di luar Banyuwangi. Hal ini dapat terjadi, 

karena ritual tersebut dilaksanakan pada hari ke-2 lebaran, sehingga pada umumnya 

masyarakat lokal yang merantau akan mudik untuk lebaran, sekaligus dapat bertemu 

dengan sanak-saudara, handai-taulan, dan komunitas lama pada hari ke-2 lebaran 
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tersebut dalam “forum” ritual Barong Ider Bumi. Mereka bernostalgia sesama Laros 

(Lare Osing) yang telah lama meninggalkan kampung halaman, sekaligus merayakan 

klangenan mereka atas budaya lokal Using tersebut. 

Dalam rentang perjalanan peradaban tersebut, orang Using mempercayai bahwa 

ritual barong ider bumi yang diselengarakannya banyak mengandung nilai-nilai, norma, 

dan kepercayaan yang mampu menjadi penuntun dalam hidup dan kehidupannya. 

Bentuk-bentuk praktik kehidupan sehari-hari, seperti: berperilaku dalam kesederajatan 

(podo kabyéh atau egaliter), berumah tangga harus rukun (barêng-barêng), 

bermasyarakat harus guyub rukun (kêmroyok), wajib menghormati leluhur, atau roh 

penjaga desa (uri-uri adat), dan memandang semua warga desa adalah saudara (sêdulur 

kabyéh), merupakan beberapa nilai dari sekian banyak nilai yang dipandang tercermin 

dalam tradisi ritual adatnya.  

Simbol tumpeng pecel pitik, dimaknai sebagai simbol dari nilai usaha keras atau 

mêmpêng (dari simbol tumpeng) terhadap sesuatu yang ditekuni atau diucêl-ucêl (dari 

simbol pecel) untuk tercapainya ke suatu titik tujuan (dari simbol pitik). Sama halnya 

dengan simbol Macan Ijo (Barong Macan), yang dimaknai dengan kekuatan dan 

kegigihan dari orang-orang Using dalam bekerja, kemudian simbol sembur oték-oték 

sebagai simbol saling berbagi, semua itu dipandang sebagai nilai-nilai luhur yang patut 

dijadikan panutan bagi warga masayarakat Using untuk bermasyarakat dengan cara 

hidup usingnya. 

Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, ritual barong ider bumi yang 

diselenggarakannya itu, dinilai telah mampu membimbing diri mereka ke dalam 

aktivitas-aktivitas bermasyarakat yang penuh dengan tingkah laku-tingkah laku etis 

(baik-buruk), moral (benar-salah), maupun perilaku yang seharusnya (dibolehkan-

dilarang) sebagai orang Using. Oleh karena itu, mereka memandang bahwa ritualnya itu 

dapat dijadikan tolok ukur dalam melihat apakah dirinya dan warga masyarakatnya 

masih memegang teguh nilai kebersamaan (barêng-barêng), kerukunan (kêmroyok), 

kesederajatan (podo kabyéh), dan persaudaraan (sêdulur kabyéh) yang menjadi nilai dan 

tujuan utama dari penyelenggaraan ritualnya atau justru telah meninggalkan semua itu 

dalam perkembangan dinamis masyarakatnya.  

Selain menjadi bagian penting dalam perikehidupan dan peradaban keseharian, 

ritual yang hanya dimiliki dan dilaksanakan di Desa Kemiren tersebut juga menjadi 

bagian integral dari identitas Using. Artinya, ritual tersebut telah memperkuat identitas 

diri warga Using sebagai orang cêmêngan (menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai 

adat Using) dan orang lêmêsan (menjalani hidup secara fleksibel, kompromis, dan 

harmonis). Selanjutnya, dalam konteks sosial telah memperkuat posisinya sebagai orang 

yang mengedepankan karakter hidup egaliter (podo kabyéh) dan kebersamaan (barêng-

barêng) dalam persaudaraan (sêdulur kabyéh). 

Idiom-idiom kultural yang telah disebutkan menjadi etnosains bagi masyarakat 

lokal, khususnya orang Using di Kemiren. Idiom tersebut bukan sekedar kata-kata yang 

diwariskan dari leluhur, atau weluri leluhur, tetapi sekaligus mengandung arti, makna, 

dan pengetahuan yang mendalam tentang mekanisme kultural dalam menjalani hidup 
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dan kehidupan. Idiom-idiom tersebut sekaligus menjadi filosofi dalam memaknai aspek 

internal (mikrokosmos) dalam mengarungi perjalanan hidup, dengan berbagai liku-liku 

dan tantangannya. Di sisi lain, juga menjadi filosofi secara makrokosmos, manakala 

berhadapan dengan orang atau komunitas lain, sehingga tetap terjaga kohesi sosial dan 

integrasi sosial, yang bermuara pada kehidupan yang harmonis secara sosial. Persoalan-

persoalan kehidupan, baik secara individu maupun sosial, menjadi bagian yang tidak 

dapat dipisahkan sebagai makhluk sosial, kultural, dan religius. Kesabaran dan 

keikhlasan dalam menjalani liku-liku hidup menjadi potret betapa hidup tidak 

sederhana, sekaligus cerminan bahwa terpaan hidup mengindikasikan kesalehan sosial 

bagi seseorang atau komunitas.  

Tafsir atas tindakan, tuturan, dan perilaku dalam rangkaian ritual Barong Ider 

Bumi menjadi acuan penting dalam bertindak dan berperilaku dalam dunia sosialnya. 

Simbol-simbol ini diberi nilai dan arti khusus dalam sistem kepercayaannya, sehingga 

melalui arti dan nilai itu segala tingkah laku religius di arahkan dan perilaku-perilaku 

sakral diabsahkan. Simbol-simbol kultural disusun, dirangkai, dan diberi makna, 

sehingga keseluruhannya mampu membawa dan menyampaikan suatu ide kepada orang 

lain dan menjadi titik-titik pertemuan bagi pembentukan makna dari keseluruhan ritual 

Barong Ider Bumi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan dan tuturan dalam 

ritual, memiliki makna yang mendalam sekaligus menjadi dasar filosofis dalam 

mengarungi perjalanan hidup. Idiom-idiom dan simbol-simbol memiliki makna 

mendalam bagi masyarakat lokal, terutama bagi pewaris aktif ritual Barong Ider Bumi. 

Ia menjadi acuan bagi emosi psikologis, getaran-getaran jiwa, dan keyakinan-keyakinan 

religiusnya. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan dan tuturan ritual merupakan praktik 

simbolik yang bermakna dan makna-makna tersebut akan selalu bersumber dari 

keyakinan terdalam masyarakatnya. 

 

SIMPULAN 

Dari paparan tersebut dapat digarisbawahi bahwa prosesi dan pelaksanaan ritual 

Barong Ider Bumi berkembang dari waktu ke waktu seiring dinamika peradaban, dari 

peradaban lisan, tulisan, cetakan, hingga elektronik. Pada peradaban awal, yakni 

peradaban lisan, pelaksanaan ritual sangat sederhana dan atas dasar informasi lisan dari 

generasi sebelumnya. Dalam peradaban tulisan, ritual mengalami sedikit pergeseran, 

bukan pada substansinya, melainkan hal-hal di sekitar yang menjadi sarana 

pendukungnya. Hal ini semakin meningkat ketika bergeser pada peradaban cetakan. 

Dalam peradaban elektronik, pelaksanaan ritual menjadi semakin semarak karena 

didukung oleh berbagai sarana elektronik, mulai dari informasi yang bersifat promotif, 

hingga rangkaian pelaksanaan ritual, termasuk dukungan eksternal berupa khazanah 

seni budaya lain yang ada dalam masyarakat Using. Dalam perkembangan beberapa 

tahun terakhir, dukungan promotif dari Pemerintah Daerah berupa momentum 

Banyuwangi Festival, sebagai bagian integral dari promosi wisata, merupakan wujud 

dari dinamika peradaban, yang memasuki peradaban elektronik. 
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Dalam rentang perjalanan peradaban tersebut, orang Using mempercayai bahwa 

ritual Barong Ider Bumi yang diselengarakannya banyak mengandung nilai-nilai, 

norma, dan kepercayaan yang mampu menjadi penuntun dalam hidup dan 

kehidupannya. Bentuk-bentuk praktik kehidupan sehari-hari, seperti: berperilaku dalam 

kesederajatan, berumah tangga harus rukun, bermasyarakat harus guyub rukun, wajib 

menghormati leluhur, atau roh penjaga desa, dan memandang semua warga desa adalah 

saudara, merupakan beberapa nilai dari sekian banyak nilai yang dipandang tercermin 

dalam tradisi ritual adatnya. Selain menjadi bagian penting dalam perikehidupan dan 

peradaban keseharian, ritual yang hanya dimiliki dan dilaksanakan di Desa Kemiren 

tersebut juga menjadi bagian integral dari identitas Using. Artinya, ritual tersebut telah 

memperkuat identitas diri warga Using sebagai orang cêmêngan (menjalani kehidupan 

berdasarkan nilai-nilai adat Using) dan orang lêmêsan (menjalani hidup secara fleksibel, 

kompromis, dan harmonis).  
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Abstrak 

Tradisi paraji bagi masyarakat Pameungpeuk, Garut selatan merupakan bagian dari 

budaya tradisi persalinan secara turun-temurun sejak zaman dahulu. paraji adalah sosok 

perempuan atau laki-laki yang memiliki kemampuan membantu persalinan sejak masa 

kehamilan, proses, dan pasca persalinan. Kemampuan seorang paraji diyakini diperoleh 

secara turun-temurun dan memiliki kemujaraban dalam setiap do’anya bagi masyarakat 

sekitar. Hadirnya tenaga kesehatan saat ini tidak menyurutkan masyarakat dibeberapa 

Desa di Pameungpeuk, Garut selatan untuk beralih dari praktik persalinan dengan paraji. 

Sebagian masyarakat Pameungpeuk saat ini merasa kehadiran paraji tidak hanya 

memberikan pertolongan pada proses persalinan saja akan tetapi ia juga memberikan 

kepercayaan dan kemujaraban dalam setiap ritual yang dilakukannya. Penelitian ini 

bertujuan mengeksplorasi kepercayaan dan tradisi persalinan masyarakat Pameungpeuk, 

Garut selatan untuk menggunakan jasa paraji pada saat masa, proses, dan pasca 

persalinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 

deskripsi analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini berdasarkan pada hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bersifat audio dan visual. Adapun temuan 

penelitian ini yaitu, (1) keyakinan masyarakat Pameungpeuk, Garut Selatan pada tradisi 

paraji persalinan dan pantangan selama masa kehamilan hingga pasca persalinan, dan; (2) 

upaya masyarakat Pameungpeuk mempertahankan tradisi paraji yang telah berlangsung 

secara turun-temurun. 

 

Kata kunci: Kepercayaan, Tradisi paraji, Masyarakat Pameungpeuk 

 

PENDAHULUAN  

Kemajuan peradaban umat manusia yang ditandai dengan pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi modern menjadi tantangan 

pada upaya pemertahanan tradisi lisan. Tradisi lisan sebagai kekuatan kultural 

merupakan sumber terbentuknya peradaban dalam berbagai aspek kehidupan yang 

penting untuk dilestarikan. Dalam bentuk dan isinya yang kompleks tidak hanya 

mengandung cerita, mitos, legenda, dan dongeng, tetapi juga mengandung berbagai hal 

yang menyangkut hidup dan kehidupan komunitas pemiliknya.   
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Tradisi lisan dituturkan, didengarkan, dan dihayati secara bersama-sama pada 

peristiwa tertentu, dengan maksud dan tujuan tertentu pula. Peristiwa-peristiwa tersebut 

antara lain berkaitan dengan upacara perkawinan, upacara menanam dan menuai padi, 

kelahiran bayi dan upacara yang bertujuan magis. Tradisi lisan mengandung gagasan, 

pikiran, ajaran, dan harapan masyarakat. Dengan demikian, memudarnya tradisi lisan di 

dalam suatu masyarakat merupakan salah satu indikasi telah memudarnya ikatan sosial 

di antara mereka, dan sebaliknya. Usaha menggali nilai tradisi lisan bukan berarti 

menampilkan sifat kedaerahan, melainkan penelusuran terhadap unsur kebudayaan 

daerah dan perlu dilaksanakan karena tradisi merupakan sumber yang tidak pernah 

kering bagi kesempurnaan keutuhan budaya nasional.  

Tradisi ritual persalinan secara tradisional merupakan salah satu bagian penting 

dalam siklus kehidupan masyarakat. Fase kelahiran adalah salah satu siklus penting 

dalam kehidupan manusia. Istilah dukun bersalin dikenal masyarakat Sunda dengan 

sebutan paraji. Mengutip dari Ensiklopedi Sunda (2000: 496), paraji adalah bidan 

tradisional atau dalam bahasa Sunda disebut indung beurang. Seorang paraji tidak 

hanya membantu seorang ibu dalam proses persalinan tetapi lebih pada menjaga agar 

ibu dan bayinya selamat dari gangguang makhluk-makhluk halus yang jahat. Oleh 

sebab itu seorang paraji tidak hanya harus menguasai pengetahuan persalinan tetapi 

juga memiliki mantra penghalau gangguan mahkluk-makhluk yang jahat.  

Daerah Pameungpeuk merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Garut 

Selatan. Masyarakat Pameungpeuk bermatapencaharian sebagai petani, nelayan, 

pedagang dan pegawai. Terdapat delapan desa di Kecamatan Pameungpeuk diantaranya 

Desa Mandalakasih, Desa Pameungpeuk, Desa Paas, Desa Mancagahar, Desa Jatimulya, 

Desa Sirnabakti, Desa Bojong Kidul dan Desa Bojong. Keberadaan 28 paraji yang 

tersebar di beberapa desa tersebut meskipun sudah berusia lanjut. Berkaitan dengan data 

tersebut dapat diasumsikan masih bertahannya tradisi persalinan menggunakan jasa 

paraji di Pameungpeuk, Garut Selatan. Tradisi ini perlu diteliti secara ilmiah sehingga 

keberadaannya dihormati, dilestarikan, dan lebih diyakini.  

Adanya pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan bidan modern terhadap 

calon ibu dan bayi di kecamatan Pameungpeuk, tidak serta merta meniadakan eksistensi 

tradisi persalinan dengan paraji. Masih banyak masyarakat desa yang mempertahankan 

tradisi persalinan dengan paraji sebagai bentuk tradisi turun temurun yang biasa 

dilakukan oleh keluarganya terdahulu hingga saat ini sehingga mereka merasa 

keberadaan puskesmas dan bidan modern belum dapat menggantikan peran seorang 

paraji. Dengan demikian, pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana kepercayaan 

dan tradisi paraji pada persalinan masyarakat Pameungpeuk, Garut Selatan, Jawa Barat.   

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. 

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005:4), penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif dapat 
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diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

atau melukiskan keadaan atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-

fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.  

Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan kepercayaan dan tradisi paraji pada 

persalinan di Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa teknik seperti berikut: (1) observasi lapangan, 

penelitian langsung ke lapangan atau pada situasi kejadian untuk mengumpulkan data 

terkait kepercayaan dan tradisi paraji persalinan pada masyarakat Pameungpeuk, Garut, 

Jawa Barat (2) melakukan wawancara langsung dengan informan yang telah ditemukan 

dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan sesuai dengan penelitian. Data 

yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut : (1) menginventarisasikan data (mencatat) dari beberapa orang 

informan melalui teknik observasi, wawancara, dan rekam, (2)menganalisis 

kepercayaan masyarakat terhadap tradisi paraji pada persalinan, (3) menganalisis tradisi 

paraji pada persalianan masyarakat Pameunggpeuk, Garut Sealatan, (4) membuat 

kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Tradisi paraji pada persalinan masyarakat Pameungpeuk, Garut Selatan 

Bagi masyarakat daerah Pameungpeuk, istilah paraji bukanlah hal yang baru 

karena sosok paraji telah menjadi bagian penting bagi siklus kelahiran masyarakat 

Pameungpeuk. Berdasarkan penelusuran peneliti ke UPTD Puskesmas Pameungpeuk 

diperoleh data bahwa sejak tahun 2017-2019, jumlah paraji aktif yang terdata di 

Puskesmas adalah 32 paraji (2017), 30 paraji (2018) dan 29 paraji (Juni 2019). Paraji-

paraji tersebut tersebar di 7 desa di kecamatan Pameungpeuk, Garut Selatan mencakup 

desa Pameungpeuk, desa Paas, desa Mancagahar, desa Jatimulya, desa Sirnabakti, desa 

Bojong dan desa Bojong Kidul. Berdasarkan data rekam medis persalinan di UPTD 

Puskesmas Pameungpeuk, terdapat 26 orang dari 990 Ibu hamil (2017), 13 orang dari 

994 Ibu hamil (2018) dan 11 orang dari 515 Ibu hamil  (Juni 2019) yang dibantu paraji 

dalam proses persalinannya. Dapat disimpulkan dari data tersebut hanya sekitar 2,6%  

(2017), 1,3% (2018) dan 2,1 % (Juni 2019). Meskipun berdasarkan data tersebut jumlah 

ibu melahirkan dengan bantuan paraji tidak signifikan, namun keberadaan paraji 

persalinan masih ada di kecamatan Pameungpeuk, Garut Selatan hingga saat ini. 

Bahkan ada istilah paraji sakti yang biasanya diminta bantuan warga meskipun berasal 

dari desa bahkan kecamatan yang berbeda.  

Menurut data UPTD Puskesmas Pameungpeuk, terdapat program pembinaan 

berupa sosialisasi berkala yang diselenggarakan oleh puskesmas terhadap paraji-paraji 

dalam rangka mensosialisasikan tentang pertolongan pada proses persalinan ibu dan 

bayi untuk menekan jumlah kematian ibu melahirkan dan bayinya. Paraji-paraji yang 

hadir pada progran pembinaan tersebut mendapatkan sertifikat pelatihan namun bukan 

berarti bentuk legalitas praktek pengobatan mereka di tengah masyarakat. Salah satu 

pembinaan yang dilakukan puskesmas Pameungpeuk kepada paraji adalah peran paraji 
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pada proses persalinan ibu hamil adalah hanya sebagai pendamping bidan desa dalam 

proses persalinan sehingga tidak diperbolehkan menangani ibu melahirkan secara 

langsung kecuali dalam kondisi darurat. Proses persalinan darurat yang terlanjur 

ditolong oleh paraji harus segera dilaporkan pada bidan jejaring di desa tempat ibu 

melahirkan berdomisili. Dalam paparan di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi 

paraji di kecamatan Pameungpeuk tetap ada hingga saat ini namun ada perubahan peran 

mereka dalam menangani pasien, yakni hanya sebatas sebagai pendamping bidan desa.

 Tradisi paraji pada persalinan dimulai dari proses kehamilan ibu bayi. Paraji 

akan mendeteksi kehamilan seorang ibu pada usia kandungan dua bulan melalui teknik 

urut (pijit). Bahkan untuk menentukkan posisi bayi dalam kandungan sang ibu, paraji 

biasanya menunggu sekitar 15 hari hingga 1 bulan dengan 5 kali proses urut 

(pemijatan).  Pada periode kehamilan tiga bulan biasanya janin akan terasa sebesar 

jempol kaki melalui teknik urut. Seorang paraji akan menggunakan teknik urut pada 

saat proses persalinan hingga masa pasca persalinan.  

Pada proses pesalinan, paraji menggunakan media air berupa setengah gelas air 

matang yang dibacakan doa dan jangjawokan kemudian diminumkan kepada sang ibu 

dan sisanya di usapkan ke perut sang ibu sebanyak 3 kali. Untuk memudahkan 

persalinan, paraji menyiapkan kuning telur ayam kampung dan gula aren lalu diaduk 

dan diminumkan pada ibu yang akan melahirkan. Teknik mengurut (pijat) dilakukan 

pada proses persalinan dengan diiringi bacaan doa-doa yang berisi ayat-ayat Al-Qur’an 

dan jangjawokan. Setelah proses membantu persalinan, paraji membaca serangkaian 

doa sebelum tidur untuk menjauhkan diri dari gangguan mahluk gaib dan gannguan 

santet.  

Pada masa pasca melahirkan, paraji akan mengurus ibu dan bayi hingga 40 hari. 

Bayi yang baru dilahirka biasanya tidak dimandikan dengan alasan bayi akan kaget. 

Hari kedua barulah paraji memandikan bayi sedangkan pada hari keempat dan kelima, 

bayi tidak lagi dimandikan karena alasan kesehatan yakni takut kedinginan sekaligus 

untuk mempercepat keringnya puput tali pusar. Puput tali pusar biasanya ditandai 

dengan kondisi pusar bayi yang layu dan untuk mempercepat proses ini, paraji mengikat 

tali pusar dengan benda mirip bola yang direbus sebelumnya dan diikatkan didekat alat 

kelamin bayi menggunakan benang. Menjelang puput pusar, paraji akan mengurut sang 

bayi dan luka bekas puput pusar akan dibersihkan menggunakan alkohol dan betadin. 

Namun dahulu, paraji biasanya menggunakan abu kayu bakar atau jahe untuk 

mengobati luka puput pusar, setelah pembinaan puskesmas barulah paraji menggunakan 

alkohol, betadin dan sarung tangan karet dalam proses pengobatan. Pada masa pasca 

persalinan, seorang paraji juga melakukan ritual gebrak dengan meletakkan bayi di 

lantai lalu menggebraknya tiga kali seiring membaca shalawat nabi yakni allohumma 

soli’ala sayidina muhammad. Tujuan ritual gebrak adalah mempersiapkan anak agar 

tidak mudah terkejut. Selain itu, paraji juga merawat ibu bayi pasca melahirkan dengan 

mengurut dan membersihkan sang ibu setelah proses bersalin. Seorang paraji juga 

menggunakan sejenis tanaman mirip jahe bernama panglay yang berfungsi menangkal 
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gangguan ghaib pada ibu hamil dan bayi dengan cara mencampurkan panglai dan 

bawang putih pada air mandi bayi dan ibu hamil atau diusapkan ke jempol bayi. 

Seorang paraji tidak menentukan besaran biaya atau tarif dalam membantu 

persalinan pasiennya. Ia menerima berapapun dan apapun yang diberikan keluarga 

pasien sebagai wujud rasa terima kasih meskipun hanya berupa pangan seiklasnmya 

ataupun uang pengganti transport perjalanan paraji ke rumah pasiennya. Paraji akan 

mengunjungi pasiennya pada masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Dapat 

disimpulkan bahwa paraji adalah sosok bidan tradisional yang ikhlas dan sederhana 

dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan kerap kali ia harus bekerja sambilan sebagai 

buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatannya sebagai paraji 

yang sangat minim. Meskipun demikian ia tidak pernah menyesal menjadi paraji 

bahkan bahagia karena memiliki kemampuan membantu orang lain sekaligus 

melestarikan peninggalan leluhurnya.  

 

B. Kepercayaan dalam tradisi paraji persalinan masyarakat Pameungpeuk 

Tradisi persalinan dengan praktik ritual paraji di wilayah Pameungpeuk, Garut 

Selatan sangat erat hubungannya dengan masyarakatnya yang masih percaya pada 

kemujaraban tradisi praktik ritual paraji tersebut. Masyarakat percaya bahwa paraji 

mampu memberikan pertolongan pada masalah kesehatan ibu hamil hingga masa 

persalinan serta dalam perawatan bayi. Merunut pada tradisi persalinan masyarakat 

Pameungpeuk, paraji merupakan sosok yang memiliki kamampuan komunikasi dengan 

pasien, bagi ibu muda yang baru mengalami fase kehamilan, paraji mampu memberikan 

efek ketenangan pada ibu hamil sampai melalui fase persalinan. Paraji mampu 

melibatkan suami dan anggota keluarga yang lain dalam proses kehamilan sampai 

persalinan. Suami dan keluarga biasanya memiliki tugas membantu sang ibu hamil 

untuk mematuhi pantangan-pantangan yang diberikan paraji demi kelancaran proses 

kehamilan sampai persalinan. Tanpa disadari, konteks tersebut memberikan rasa 

tanggung jawab bagi sang suami untuk senantiasa siaga menjaga ibu dan calon bayi. 

Pada masa pasca persalinan, paraji merupakan sosok yang setia dalam melakukan 

perawatan bagi ibu dan bayi selama masa 40 hari masa nifas tanpa adanya ketentuan 

tarif yang memberatkan pasiennya.  

Paraji dikenal memiliki kemampuan supranatural yang mampu memberikan 

kesembuhan dan kemujaraban tanpa penggunaan alat-alat medis yang menakutkan bagi 

mereka. Praktik ritual paraji sangat erat hubungannya dengan penggunaan jangjawokan. 

Paraji menggunakan jangjawokan mulai dari pemeriksaan kehamilan, proses persalinan 

hingga perawatan ibu dan bayi pasca persalinan. Setiap fase pertolongan yang dilakukan 

paraji pada pasiennya disertai jangjawokan sebagai permohonan keselamatan pada 

setiap usaha penyembuhan yang dilakukan. Kepercayaan ini dilandasi oleh tradisi yang 

kuat yang telah diwariskan secara turun temurun. Praktik paraji dapat dilakukan baik  

oleh laki-laki maupun perempuan berumur di atas 40 tahun yang dianggap terampil dan 

dipercaya secara turun temurun dalam memberikan layanan pada masa kehamilan, 

proses persalinan dan perawatan ibu dan bayi sesudah persalinan.  
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Bahkan praktik paraji persalinan tidak dapat dipisahkan dari istilah 

jangjawokan. Jangjawokan merupakan mantra yang ditujukan guna berbagai keperluan 

meminta keselamatan dari gangguan makhluk halus. Meskipun jangjawokan sering 

menyebut Asma Allah dan Nabi Muhammad, namun  bersamaan dengan disebutkannya 

kepercayaan terhadap dewa-dewa, makhluk-makhluk halus, arwah nenk moyang dan 

lain sebagainya.  

Salah satu bentuk jangjawokan yang digunakan paraji dalam proses persalinan adalah 

sebagai berikut : 

Bismillahi rohmanirohim  (Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang). 

Susurung angkat tipayun (didorong dahulu) 

Susuai angkat tiheula (disesuaikan dahulu) 

Tutugan gajah dudungki (tempatnya gajah bernaung) 

Aing nyaho ratu sia (saya tahu ratu kamu) 

Bung bulung buah bong bolong ( mengambil buah bong bolong) 

Allahu Akbar (3x) (Allah Maha Besar) 

Jangjawokan tersebut bertujuan memohon pada Yang Maha Kuasa untuk 

memberikan kelancaran pada proses persalinan (ngaluarkeun bayi ti kandungan). Paraji 

akan melafalkan jangjawokan tersebut sambil memijat dan mendorong perut sang ibu. 

Jangjawokan merupakan media komunikasi paraji dengan Sang Maha Pencipta, yang 

bertujuan memberikan kemudahan atas usahanya menolong pasien persalinan.  

SIMPULAN 

Tradisi paraji persalinan pada masyarakat Pameungpeuk, Garut Selatan, Jawa 

Barat merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan hingga saat ini. Eksistensi 

paraji di desa-desa di Kecamatan Pameungpeuk menandakan adanya pemertahanan 

praktik paraji persalinan di daerah ini meskipun ada perubahan pada peran paraji yang 

kini menjadi pendamping bidan desa. Meskipun demikian masyarakat Pameungpeuk 

masih percaya bahwa paraji adalah sosok yang mampu membantu proses persalinan 

dengan kekuatan supranatural dan jangjawokan. 
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Abstrak 

Tulisan ini bertujuan mendiskusikan relasi antara bahasa lokal dan pandangan-dunia 

(worldview) serta ekspresi kultural masyarakat pemiliknya. Kajian didasari oleh konsep 

antropologi linguistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa bahasa lokal menjadi pilihan utama 

dalam mengekspresikan diri, baik dalam konteks pergaulan sosial keseharian, ritual, 

maupun karya kreatif. Dengan bahasa lokal, ekspresi terasa mendalam, menyatu, dan 

representatif. Di Banyuwangi, berbagai ekspresi kultural seperti basanan, tembang, 

gendhing, mantra, seni pertunjukan, dan karya sastra lebih dominan menggunakan bahasa 

Using. Bahasa tersebut merefleksikan karakteristik masyarakat Using dan menjadi salah 

satu identitas kultural mereka. Dalam konteks inilah politik kebudayaan yang dikonstuksi 

oleh penguasa Banyuwangi cukup penting guna melestarikan dan mengembangkan bahasa 

Using. Nilai-nilai lokalitas yang tercermin dalam bahasa Using—dimensi kognitif, filosofi, 

nilai-nilai, norma, dan estetika—menyatu dengan dimensi-dimensi yang terkandung di 

dalam bahasa lokal, yang sekaligus menunjukkan worldview mereka. Hal tersebut menjadi 

angan-angan kolektif sekaligus proyeksi pranata kultural dalam memaknai fungsi bahasa 

lokal. 

 

Kata kunci: bahasa, budaya, lokalitas, worldview, Using 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa bukan hanya sebagai sarana komunikasi, melainkan juga menjadi sarana 

untuk mengekspresikan persepsi, sikap, dan pandangan-dunia (worldview) pemilik 

bahasa tersebut. Apalagi bahasa lokal—di antaranya bahasa Using, Banyuwangi—yang 

leksikon-leksikonnya cenderung memuat konsepsi dan pengetahuan khas warisan masa 

lalu. Pengetahuan dan nilai-nilai kognitif yang dimiliki seseorang atau sekelompok 

                                                
1 Dikembangkan dari makalah berjudul “Local Language: the Worldview and Language Owners’ Cultural 

Expression,” dalam “The Seventh International Symposium on the Languages of Java (ISLOJ 7), 

Banyuwangi, 6-7 July 2019. 
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orang dapat diidentifikasi melalui ekspresi kebahasaannya. Bahasa juga tidak dapat 

dilepaskan dari budaya, karena keduanya menyatu secara integral, sehingga bahasa 

Using mengekspresikan budaya Using. 

Telah banyak kajian yang membahas keterkaitan bahasa dan budaya. Kajian 

semacam ini dapat dilakukan dengan perspektif sosiolinguistik (Mujib, 2009), yakni 

dengan menekankan pemakaian bahasa dalam konteks sosial kemasyarakatan. Bisa juga 

dengan menekankan perspektif kajian budaya (Santoso, 2007), yakni menekankan 

fungsi bahasa dalam konteks keseharian. Di sisi lain, bahasa juga menjadi sistem tanda 

yang tak terpisahkan antara relasi teks dan konteks (Halliday, 1994), yang menekankan 

kebudayaan sebagai sistem makna. 

Kajian relasi bahasa dan budaya semacam itu berakar dari pemahaman atas cara 

pandang. Perbedaan perspektif kognitif atau cara pandang akan menghasilkan 

perbedaan pandangan-dunia (worldview) atas fenomena kultural kebahasaan. Konteks 

semacam itu melahirkan pernyataan yang diungkap Wierzbicka dari pernyataan 

Wilhelm von Humboldt bahwa “each language ... contains a characteristic worldview” 

(lihat, Suhandano, 2004:15). Relasi bahasa dan budaya (antropologi) atau budaya dan 

bahasa memiliki kemiripan, meskipun keduanya memberi penekanan dan arah yang 

agak berbeda. Linguistik antropologi (Duranti, 1997) mencermati muatan budaya dalam 

kelas-kelas linguistik. Sebaliknya, antropologi linguistik (Foley, 1997) menyelisik 

kandungan linguistik yang terefleksi pada kelas-kelas budaya. 

Bahasa lokal memiliki kandungan kultural yang dominan dan beragam. Selain 

itu, juga memiliki khazanah idiom dan leksikon yang variatif sehingga mampu 

mengekspresikan gagasan secara kontekstual. Contoh sederhana, kata “makan” dalam 

bahasa Indonesia, memiliki persamaan kata yang beragam dan variatif dalam bahasa 

lokal, misalnya bahasa Jawa atau bahasa Using.2 Hal ini mengindikasikan bahwa bahasa 

lokal lebih ekspresif sebagai media untuk mengaktualisasikan diri, bahkan 

merefleksikan pandangan-dunia masyarakat pemilik bahasa tersebut. 

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana relasi antara bahasa lokal 

dan ekspresi kultural masyarakat pemiliknya? Bagaimana pula relasi tersebut 

mencerminkan pandangan-dunia masyarakat setempat? 

Tulisan ini berupaya untuk memberi wawasan terhadap pertanyaan-pertanyaan 

tersebut. Dengan berlandaskan pada konsepsi antropologi linguistik (atau bisa juga 

linguistik antropologi), tulisan ini hendak menjelaskan relasi bahasa dan budaya dalam 

ranah keseharian, ritual, maupun karya sastra lokal. 

                                                
2  Kata “makan” memiliki persamaan dengan kata dalam bahasa Jawa: dhahar, nedha, nedhi, maem, 

mangan, madhang, ngelek, ngemplok, nguntal, nggaglak, nyekek, nyamplong, nyikat, njeglak, dan 

mbadhog. Sementara itu, kata tersebut sama dengan kata dalam bahasa Using: mangan, madhang, 

nguntal, nyekek, mbadhog, ngamik-ngamik (nithili panganan sithik-sithik), ngantem, ngeleg, ngeloloh, 

nothol, nyendhok, nggayemi, ngemplok, dan niliki. Kasus lain, dalam bahasa Jawa dikenal kata “waras”. 

Dalam konteks Jawa Timur, kata tersebut dimaknai sebagai “sembuh” (karena sakit fisik), sedangkan 

dalam konteks Jawa Tengah, dimaknai sebagai “sembuh dari sakit jiwa”. Di Jawa Tengah, sembuh 

secara fisik digunakan kata “mari”, tetapi kata tersebut di Jawa Timur dimaknai sebagai “selesai”. 
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METODE  

Kajian ini bertujuan untuk memaparkan relasi antara bahasa lokal dan 

pandangan-dunia serta ekspresi kultural masyarakat pemiliknya. Untuk memahami 

relasi bahasa dan budaya dilakukan eksplorasi data secara partisipatif, dengan observasi 

dan melibatkan diri pada kegiatan sosial di lapangan, baik terkait kegiatan pergaulan 

keseharian, kesenian, ritual, maupun kegiatan kreatif yang menghasilkan karya sastra. 

Dalam konteks pergaulan keseharian, dicermati ekspresi yang tercermin dalam 

penggunaan bahasa dengan mengaitkan maknanya. Dalam kesenian dan ritual, 

dicermati penggunaan bahasa khas yang terkait dengan nilai-nilai lokalitas. Sementara 

itu, dalam karya sastra, dicermati estetika bahasa yang diekspresikan dengan bahasa 

lokal dibandingkan dengan bahasa nasional. 

Di sisi lain, mekanisme etnografis diikuti guna memahami konteks kulturalnya. 

Untuk itu, wawancara mendalam juga dilakukan kepada berbagai pihak terkait 

fenomena penggunaan bahasa lokal, baik kepada warga masyarakat, pelaku seni, 

pawang, dukun, hingga pengarang/penyair. Dalam konteks ini, mekanisme kerja 

etnografis (Spradley, 1997:10) diikuti dengan mengacu tiga sumber data, yakni (1) hal 

yang dikatakan orang, (2) cara orang bertindak, dan (3) berbagai artefak yang digunakan 

orang. Mekanisme kerja tersebut didasari oleh perspektif yang menekankan pada 

pandangan tineliti (‘komunitas yang diteliti’), sehingga memanfaatkan perspektif emik. 

Data-data tekstual dan kontekstual dilakukan klasifikasi sebagai bahan untuk 

dianalisis menggunakan paradigma tafsir-kebudayaan (interpretif) (Geertz, 1989; 1992). 

Pemilihan paradigma ini dipertimbangkan mampu menjadi piranti akademik dalam 

memahami makna substantif tekstual dalam konteks kehidupan komunitas Using. 

Dengan demikian dapat ditafsirkan makna tentang relasi bahasa lokal dan pandangan-

dunia serta ekspresi kultural masyarakat pemiliknya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bahasa lokal dalam pergaulan sosial keseharian orang Using adalah bahasa 

Using. Bahasa lokal tersebut memiliki sejarah panjang untuk diakui sebagai bahasa, 

bukan dialek. Perdebatan posisi kebahasaan antara status bahasa dan status dialek 

menyita energi sosial yang melelahkan. Dalam konteks itu, kajian Arps tentang 

periodisasi bahasa Using mampu mengungkap secara jelas posisi bahasa Using. Arps 

(2010:230—239) merumuskan periodisasi perkembangan bahasa milik orang Using 

menjadi lima periode, yakni: (1) sebelum tahun 1970-an, (2) tahun 1970—1990, (3) 

tahun 1990—1997, (4) tahun 1997—2002, dan (5) tahun 2002—2009. Hal penting dari 

periodisasi itu, di antaranya, penjelasan tentang diajarkannya bahasa Using secara 

formal dalam dunia pendidikan (SD dan SMP). Hal tersebut dilaksanakan secara 

bertahap sejak 1997—sebagai tindak lanjut dari Sarasehan Bahasa Using 1990—dan 

kemudian ditunjang oleh Perda Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

Pembelajaran Bahasa Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar. 

Bahasa lokal keseharian yang digunakan orang Using memiliki karakteristik 

yang paralel dengan struktur sosialnya. Bahasa Using besifat egaliter, karena 
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mengandaikan pemakainya memiliki kedudukan sosial yang setara (Saputra, 2007:62). 

Namun, dalam perkembangannya, dikenal cara Besiki, yakni semacam ragam halus 

kebahasaan, yang dipersepsi sebagai dampak hegemomi bahasa Jawa. Meskipun 

demikian, cara Besiki hanya didasari oleh prinsip penggunaan bahasa yang relatif halus 

tanpa mempertimbangkan konteks status sosial (lihat, Andang, dkk., 2015). Hal ini 

menjadi salah satu pembeda karakteristik bahasa Using dari bahasa Jawa. 

Di luar legitimasi formal dalam dunia pendidikan tersebut, bahasa lokal telah 

menjadi pilihan utama dalam mengekspresikan diri dalam aktivitas sosial keseharian, 

karena terkait dimensi historis dan kepemilikan kolektif atas dasar weluri. Weluri 

(Saputra, Maslikatin, & Hariyadi, 2019:622) adalah warisan nilai-nilai, tradisi, 

kepercayaan, dan adat dari para pendahulu yang diterima generasi penerus dengan 

keterbukaan, tanpa adanya kritisi, dan dilaksanakan sesuai “apa adanya”. Dalam 

konteks ini, bahasa Using menjadi bagian dari tradisi dan sekaligus menjadi bagian dari 

weluri. 

Dengan bahasa lokal, ekspresi kultural terasa mendalam dan menyatu. 

Integralitas atau penyatuannya terkait dengan penghayatan dan rasa. Bukan hanya 

dalam relasi sosial keseharian, dalam aktivitas kebudayaan pun, seperti berkesenian, 

melaksanakan ritual, memproduksi karya sastra (prosa/puisi) juga dominan 

menggunakan bahasa lokal. Ekspresi kultural lebih menemukan nilai rasa, estetika, dan 

penghayatan dengan mengunakan bahasa Using. Dalam konteks masyarakat 

Banyuwangi, bahasa Using menjadi pengikat kolektivitas dan identitas kultural dalam 

melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai lokalitas peninggalan Kerajaan 

Blambangan. 

Berbagai ekspresi kultural seperti basanan, tembang atau gendhing, mantra, seni 

pertunjukan, hingga karya sastra di Banyuwangi lebih dominan menggunakan bahasa 

lokal, yakni bahasa Using. Basanan merupakan ekspresi keseharian yang digunakan 

untuk mengungkapkan rasa sekaligus sebagai komunikasi simbolik, selalu 

menggunakan bahasa Using. Bahkan dalam kajian sebelumnya (Saputra, Maslikatin, & 

Hariyadi, 2018b), ditemukan bahwa produk dari tradisi lisan murni tersebut kini telah 

menjadi bagian integral dari kemajuan teknologi sehingga menjadi produk kelisanan 

sekunder, tetapi tetap memanfaatkan bahasa lokal Using. 

Untuk mendapatkan gambaran estetika dan lokalitas basanan, berikut dikutip 

beberapa karya yang diungkapkan oleh tokoh adat Kemiren, Kang Pur (wawancara, 10 

Agustus 2018). 

 

Basanan Basanan 

Nggoreng kopi aja kari cemeng 

Kadhung cemeng gampang pecahe 

Golek laki aja nggantheng-nggantheng 

Menggoreng kopi jangan sampai hitam 

Jika hitam mudah pecahnya 

Mencari lelaki jangan terlalu tampan 
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Wong nggantheng akeh tingkahe Orang tampan banyak tingkahnya 

Wader Pethak neng Jurang Jero 

Rokok kretek mbako kosrean 

Kemethak arep rabi loro 

Bandha entek awak sesehan 

Wader Pethak3 di Jurang Jero4 

Rokok kretek tembakau susur5 

Sombong hendak beristri dua 

Harta ludes badan rusak parah 

Klambi putih teka Kejaya 

Nandur sawi dicucuk pitik 

Aja milih calon liya 

Pak Jokowi iku wis apik 

Baju putih dari Kejaya6 

Menanam sawi7 dipatok ayam 

Jangan memilih calon lain 

Pak Jokowi itu sudah bagus 

Nang Surabaya tuku pitik 

Pak Prabowo iku ya apik 

Ke Surabaya membeli ayam 

Pak Prabowo itu juga bagus 

 

Kutipan teks basanan tersebut dapat dicermati estetika dan rasa, yang 

menunjukkan bahasa lokal yang apa adanya, menekankan persajakan yang ritmis, 

perulangan-perulangan yang paralel, dan penghayatan yang ekspresif. Ketika 

diterjemahkan ke dalam bahasa lain (bahasa Indonesia atau Inggris), estetika dan nilai-

nilai ekspresifnya menjadi hilang, sehingga yang masih ada hanyalah arti belaka. Ibarat 

makanan, wujudnya bisa sama, tetapi nilai rasanya berbeda, yang satu lezat, yang lain 

hambar. Hal ini mengindikasikan bahwa idiom dan leksikon bahasa lokal memuat 

pengetahuan, nilai-nilai, dan estetika yang berbeda dari bahasa non-lokal. 

Hal serupa juga terjadi pada tembang, gendhing-gendhing dalam ritual, mantra, 

dan berbagai ekspresi yang berdimensi supranatural lainnya. Gendhing-gendhing dalam 

ritual Seblang, baik Seblang Olehsari maupun Seblang Bakungan, mengekspresikan 

narasi kehidupan masyarakat lokal, yakni masyarakat agraris (Wessing, 2012—2013; 

lihat juga, Saputra, 2014), tetapi hal tersebut tidak tergantikan oleh wacana yang 

berbahasa non-lokal. Hal tersebut tidak jauh berbeda dari tembang yang menarasikan 

kisah-kisah religius (Arps, 1992). 

                                                
3 Nama jenis ikan. 

4 Nama suatu tempat. 

5 Tembakau yang digunakan untuk susuran atau nginang oleh ibu-ibu atau nenek-nenek. 

6 Nama dusun. 

7 Sawi dalam konteks Using adalah ubi kayu, bukan sayuran (daun sawi sebagaimana di tempat lain). 
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Pola serupa juga muncul dalam ritual slametan. Studi tentang variasi agama atau 

ritual slametan (Beatty, 2001), misalnya, dengan banyak muncul idiom atau leksikon 

lokal, mencerminkan bahwa bahasa lokal tidak mudah tergantikan secara penuh makna. 

Bahasa non-lokal tidak mampu merepresentasikan makna dan nilai-nilai yang 

dikandung oleh bahasa lokal. 

Untuk memberi gambaran tentang mantra yang digunakan dalam ritual Seblang 

Bakungan, berikut dikutip mantra Nylameti, yang dituturkan oleh pawang Seblang 

Bakungan, Ruslan (21 Oktober 2013). 

 

1. Nylameti 

 

(1) Cikal bakal para dhanyang para leluhur 

(2) Hang mbaureksa nong Bakungan 

(3) Isun nylameti njaluk keslametan 

(4) Sekul arum ubarampe sak cukupe 

(5) Isun njaluk keslametan 

(6) Sakjroning kampung Bakungan 

 

1. Nylameti 8 

 

(1) Cikal bakal para danyang para leluhur 

(2) Yang melindungi di Bakungan 

(3) Saya melaksanakan selamatan meminta 

keselamatan 

(4) Kemenyan perlengkapan secukupnya 

(5) Saya meminta keselamatan 

(6) Seluruh kampung Bakungan 

 

 

Mantra tersebut memiliki fungsi utama sebagai upaya permohonan terciptanya 

kondisi slamet. Slamet bukan hanya terbatas pada kondisi yang mengutamakan 

keselamatan, melainkan juga keharmonisan, kerukunan, saling menjaga, dan saling 

mempercayai. Slamet berorientasi pada harmoni sosial. Idiom slamet tidak tergantikan 

secara komprehensif oleh kata keselamatan. Begitu juga dengan idiom cikal bakal, 

dhanyang, dan leluhur. Ketiganya memiliki makna yang berdimensi historis, mistis, dan 

mitologis. Mantra Nylameti menjadi teks baku yang terikat oleh laku mistis yang harus 

dijalani seorang pawang Seblang dan berimplikasi pada kekuatan supranatural yang 

dihasilkannya. 

Bukan hanya yang sakral, produk budaya yang profan pun memiliki ikatan 

batiniah dengan bahasa lokal. Karya sastra, baik genre puisi maupun prosa, banyak 

diciptakan dengan bahasa Using. Bagi penyair dan pengarang Banyuwangi, “bahasa 

ibu” lebih melekat dalam benak, lebih mampu menampung dimensi-dimensi non-verbal 

ke dalam bahasa lokal, sehingga penghayatannya lebih optimal. Meskipun demikian, 

                                                
8 Mantra ini diucapkan dalam rangkaian prosesi ritual Seblang Bakungan, tepatnya di makam sesepuh 

Seblang Bakungan, yakni makam Mbah Witri (wawancara, Ruslan, 21 Oktober 2013). Pada kesempatan 

lain, Ruslan menjelaskan bahwa pelaku Seblang Bakungan pertama kali adalah laki-laki, yakni Mbah 

Kantok (sehingga ada gendhing Lakento dalam Seblang. Jadi, yang dimaksud Seblang Lakento adalah 

Mbah Kantok. Kemudian, pada zaman Belanda diganti oleh Seblang perempuan, dengan tujuan agar 

tidak dilarang oleh Belanda dan sekaligus sebagai media untuk merayu Belanda agar diperkenankan 

mengadakan ritual (wawancara, Ruslan, 24 Oktober 2013). Mbah Ruslan telah meninggal dunia pada 23 

Desember 2017. Sejak 2018, pawang Seblang Bakungan digantikan oleh Aseri, dari lingkungan Watu 

Ulo, Bakungan. 
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agar publikasi puisi, cerpen, dan novel berbahasa Using bisa dipahami oleh masyarakat 

luas, maka telah ada upaya untuk menerbitkan karya dalam dwibahasa, Using dan 

Indonesia.9 Salah satu novel dwibahasa yang populer karena mendapat hadiah Rancage 

adalah novel Agul-agul Belambangan karya Moh Syaiful. Sebagai gambaran, berikut 

dikutip dua alinea pembuka novel, baik bahasa Using maupun terjemahannya (bahasa 

Indonesia) (Syaiful, 2016:1). 

 

Versi Bahasa Using Versi Bahasa Indonesia 

“Blak-blak kukuruyuk!” Ya, pitike sesautan, 

unine nengeri gantine dina nyang raina. Bang-

bang wetan sunare cemelorot nong ndhuwure 

segara. Kinclong-kinclong membat mayun digawa 

angin segara. Semilir gadug bucune perengan ring 

pesisir pinggir wetan. Ring sawahan kanca tani 

nyincing panganggone ambyak-ambyakan liwat 

galengan. Pacule nong pundhake, tangane 

nyangking arit, hang liyane ngindhit welasah 

gawan nyang sawah. Ijone tetanduran ngancani 

kekarepane ring dina mburi. Kesuk-kesuk bakal 

ulih ganti asile rekasa ring dina iki. 

Sak dalan-dalan manuke magih ngoceh 

ngancani nong ndhuwure uwit bendha nggawa 

warta isuk nyang sapadha-padha. Desa Kebalen 

mula endah, sing sapa uwonge hang sing kepincut 

nyang endah lan subure panggonan iki. Paran bain 

hang ditandur mesthi mecukul. Paran bain hang 

didhedher mesthi bain urip meceger. Rakyate 

guyub rukun, urip bebarengan pating tetulung sing 

ana paido lan tukar padu sak kanca-an. Bumine 

subur, rakyate makmur, bendarane kesuwur. 

Semburat cahaya matahari pagi mulai 

menyelinap dari balik rerimbunan daun kelapa. Di 

bibir pantai, telah tampak bayangan sang gegana 

yang perlahan bergerak naik. Gulungan ombak 

saling berkejaran, diiringi hempasan angin yang 

semilir menyisir tepian pantai. 

Kukuruyuuuuk.... Kokok ayam menambah sejuk 

suasana pagi. Nyanyian burung-burung kecil yang 

hinggap di rerantingan pohon menjadi melodi 

tersendiri yang turut melengkapi. Jauh dari hingar 

bingar deru ombak, berduyun-duyun orang desa 

berjalan menyusuri pematang sawah, membawa 

cangkul juga ani-ani. Sebagian lagi menyusuri 

pematang sawah, membawa cangkul juga ani-ani. 

Sebagian lagi membawa sedikit bekal yang  

dikemas dalam welasah, wadah bambu bundar dan 

cekung. Ada kebahagiaan tersendiri saat melangkah 

melewati pematang sawah dengan dihibur 

hehijauan di kanan dan kiri. Menatap ke tengah 

hamparan tanaman yang lebih mirip permadani 

berwarna hijau, mewakili harapan di kemudian hari. 

Bahwa segala peluh yang tertetes pada hari ini 

selalu akan berbayar suatu hari nanti. 

 

Jika dicermati dari kedua kutipan teks di atas, dapat dipahami bahwa novel yang 

diterbitkan oleh SKB tersebut menjadi salah satu contoh karya prosa yang mampu 

memanfaatkan bahasa lokal dengan baik, estetis, dan ekspresif. Pengarang dengan 

leluasa dapat memainkan persajakan, ritme, intonasi, dan efek bunyi lain yang 

paralelistik. Artinya, bahasa Usingnya lebih terasa estetis dan ekspresif dibanding 

terjemahannya dalam bahasa Indonesia. 

Beberapa paparan di atas, baik menyangkut bahasa dalam ranah keseharian, 

ritual, maupun karya kreatif, menunjukkan bahwa bahasa lokal merefleksikan 

                                                
9  Upaya intensif yang dilakukan oleh Sengker Kuwung Belambangan (SKB)—suatu komunitas atau 

paguyuban penggiat literasi Using—dalam pelatihan penulisan cerpen berbahasa Using dan penerbitan 

buku-buku Using, merupakan atmosfer kultural yang mampu mendongkrak popularitas eksistensi 

budaya dan literasi Using.  
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karakteristik masyarakat lokal dan menjadi salah satu identitas kultural mereka. Dalam 

konteks inilah politik kebudayaan yang dikonstuksi oleh penguasa Banyuwangi cukup 

penting guna melestarikan dan mengembangkan bahasa Using. Idiom Using dengan 

segala stigma negatif yang melekat (Margana, 2015), kemudian diproduksi ulang 

dengan makna yang positif dan patriotik. Hal ini telah diawali dengan baik oleh rezim 

Bupat Joko Supaat Slamet. 

Sebagaimana diketahui, politik kebudayaan melalui proyek konstruksi sosial 

telah dimulai sejak era kekuasaan Joko Supaat Slamet, Syamsul Hadi, hingga Abdullah 

Azwar Anas. Dalam kajian sebelumnya (Saputra, Maslikatin, & Hariyadi, 2018a:1) 

telah diungkapkan bahwa: 

 

The construction of social reality towards the Using community experiences three 

phases by three local rulers. First, the construction in exploring the cultural roots of 

positive variables from the Using stigma was carried out by Regent Colonel Joko Supaat 

Slamet (1966-1978), published in the academic text of Selayang Pandang Blambangan. 

Second, Regent Samsul Hadi (2000-2005) followed up with the spirit of "Banyuwangi 

Jenggirat Tangi". After going through three steps of the externalization process, 

objectivation, and internalization (relations with citizens), the construction of social reality 

is produced, making Using a positive cultural identity, not a degrading stigma. Third, the 

formulation of Banyuwangi Festival (B-Fest), in which there is a Banyuwangi Ethno 

Carnival (BEC) where Regent Abdullah Azwar Anas (2010-present) constructs art, 

tradition, nature, environment, health, and culinary in a global whirlpool. With the support 

of the technological revolution, oral civilization was constructed into an electronic 

civilization, so that the tradition of nyantet shifted to ngenet. The construction of social 

reality led to the spirit of The Sunrise of Java. 

 

Gerakan politik kebudayaan melalui upaya konstruksi sosial sebagaimana 

dipaparkan menunjukkan upaya yang berkontribusi terhadap penguatan identitas lokal 

Using. Nilai-nilai lokalitas yang tercermin dalam bahasa Using merefleksikan 

pandangan-dunia mereka. Artinya, orientasi masyarakat, baik menyangkut dimensi 

kognitif, filosofi, nilai-nilai, norma, dan estetika menyatu dengan dimensi-dimensi yang 

terkandung di dalam bahasa lokal. Bahasa Using menjadi weluri yang dihayati oleh 

masyarakat secara turun-temurun. Hal tersebut menjadi angan-angan kolektif sekaligus 

proyeksi pranata kultural dalam memaknai fungsi bahasa lokal. 

 

SIMPULAN 

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa lokal menjadi pilihan 

utama dalam mengekspresikan diri, karena dengan bahasa lokal ekspresi terasa 

mendalam dan menyatu. Berbagai kegiatan kebudayaan, seperti berkesenian, ritual, dan 

pergaulan sosial lebih dominan menggunakan bahasa lokal. Dalam konteks masyarakat 

Banyuwangi, khususnya Using, bahasa lokal menjadi pengikat kolektivitas dan identitas 

kultural dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai lokalitas peninggalan 

Kerajaan Blambangan. Berbagai ekspresi kultural seperti basanan, tembang, gendhing, 

mantra, seni pertunjukan, karya sastra di Banyuwangi lebih dominan menggunakan 
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bahasa lokal, yakni bahasa Using. Bahasa tersebut merefleksikan karakteristik 

masyarakat Using dan menjadi salah satu identitas kultural mereka. Dalam konteks 

inilah politik kebudayaan yang dikonstuksi oleh penguasa Banyuwangi cukup penting 

guna melestarikan dan mengembangkan bahasa Using. Upaya tersebut berkontribusi 

terhadap penguatan identitas lokal Using. Nilai-nilai lokalitas yang tercermin dalam 

bahasa Using menunjukkan pandangan-dunia mereka. Artinya, orientasi masyarakat, 

baik menyangkut dimensi kognitif, filosofi, nilai-nilai, norma, dan estetika menyatu 

dengan dimensi-dimensi yang terkandung di dalam bahasa lokal. Hal tersebut menjadi 

angan-angan kolektif sekaligus proyeksi pranata kultural dalam memaknai fungsi 

bahasa lokal. 
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Abstrak 

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, masyarakat Indonesia telah menikmati sajian 

hiburan baru yang populer disebut dengan stand-up comedy. Hiburan yang disajikan dalam 

bentuk monolog tersebut menjadikan seorang komika sebagai pusat perhatian dengan 

materi sosial budaya ataupun isu-isu yang sedang berkembang. Stand-up comedy pada 

umumnya menampilkan permainan majas mulai dari sarkasme, satir, personifikasi, alegori, 

ironi, atau hiperbola yang kerap memiliki makna bersayap sehingga mengajak penikmatnya 

untuk berfikir. Oleh karena itulah stand-up comedy kerap diasosiasikan sebagai humor 

kreatif untuk orang cerdas. Di tengah situasi masyarakat yang semakin sensitif dan mudah 

tersinggung, stand-up comedy hadir untuk memberikan kritik sosial. Tak terkecuali kritik 

pada eskalasi politik Indonesia yang menggerus kohesi sosial dalam beberapa tahun 

terakhir. Cara penyampaian pesan dalam stand-up comedy memperlihatkan bagaimana 

kritik politik dapat disampaikan secara ringan dan santai namun dapat memainkan emosi 

melalui kreasi linguistik dan retorik. Dengan demikian apabila dipandang dari aspek 

kebahasaan, stand-up comedy mengembalikan keindahan kalimat bermajas yang mulai 

ditinggalkan generasi muda, kelompok yang cenderung gemar memberikan komentar via 

media sosial tanpa berfikir panjang. Sedangkan jika dipandang dari teori retorika, stand-up 

comedy merupakan bentuk komunikasi politik yang kreatif dan mampu menarik minat anak 

muda untuk lebih melek sosial politik. 

 

Kata kunci: anak muda, kreativitas humor, kritik politik, stand-up comedy 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia selama ini dikenal identik dengan masyarakat yang ramah dan penuh 

sopan santun dalam berinteraksi sosial, katanya. Namun dalam realitanya, kini sebagian 

masyarakat kita menjadi begitu sensitif, mudah tersinggung, sumbu pendek, dan tak 

segan mengumpat. Apalagi muncul kecenderungan bahwa sebagian masyarakat tersebut 

telah menganggap sebuah umpatan yang mengatasnamakan ketertindasan etnis dan 

kelompok agama tertentu menjadi begitu heroik, padahal pesan yang disampaikan 

begitu politis. Menurut Faiz (2018) akhir-akhir ini kita tidak lagi akrab dengan humor, 

kelucuan, keasyikan, dan keteduhan dalam beragama. Kita dibuat akrab sekali dengan 

bahasa-bahasa yang menegang, mengonstruksi dirinya melalui narasi dan framing 

keberagamaan baru, menyebar luas melalui tagline demonstrasi berjilid-jilid, hate 

mailto:bayu.kusuma@uin-suka.ac.id
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speech, dan obrolan ngalor-ngidul di media sosial. Kegelisahan Faiz tersebut tentu tak 

dirasakannya sendiri, tapi silent majority di negeri ini bisa jadi juga telah jengah dengan 

perubahan masyarakat yang kini menjadi hobi nyinyir dalam perdebatan unfaedah. Bila 

terus dibiarkan, bukan tidak mungkin keramahan masyarakat Indonesia lama-lama 

tinggal menjadi sebatas mitos.  

Di tengah ketegangan sosial politik yang mengencangkan urat syaraf masyarakat 

tersebut, dalam kurun waktu satu dekade terakhir muncul sebuah alternatif hiburan 

berupa lawakan tunggal yang populer disebut dengan stand-up comedy. Hiburan 

alternatif ini disajikan dalam bentuk monolog yang menjadikan seorang komika sebagai 

pusat perhatian. Pada umumnya materi yang disampaikan seorang komika dalam stand-

up comedy adalah manifestasi dari kegelisahan sosial, benturan budaya, ataupun 

tanggapan pada isu-isu absurd yang sedang berkembang lainnya. Menurut Papana 

(2012), stand-up comedy berkembang di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama ketika 

diawali oleh Taufik Savalas melalui acara Ramon Papana and Comedy Café. Namun 

stand-up comedy baru benar-benar booming dan populer sejak 2011 atau dalam satu 

dekade terakhir ketika dipopulerkan oleh Pandji Pragiwaksono dan Raditya Dika. 

Dipandang dari dikotomi humor politik menurut Suprana (2009:3), stand-up comedy 

tergolong humor berbentuk formal yang tampil di panggung atau tayang di televisi. 

Sedangkan bila dipandang dari aspek linguistik, stand up-comedy dalam setiap 

panggung pada umumnya menampilkan permainan majas yang atraktif dan beragam. 

Mulai dari sarkasme, satir, personifikasi, alegori, ironi, atau hiperbola yang kerap 

memiliki makna bersayap sehingga mengajak penikmatnya untuk berfikir lebih dalam 

sebelum tertawa terbahak-bahak. Majas-majas yang digunakan dalam stand-up comedy 

juga mampu mengembalikan keindahan bahasa di kalangan anak muda yang 

sebelumnya telah tergerus oleh zaman. 

Lesmana (2014:92) memandang bahwa selama ini kebanyakan orang Indonesia 

hanya sekadar melihat unsur humor dalam humor politik dan masih mengabaikan unsur-

unsur politik sebagai pesan kritikan di dalamnya. Oleh karena itu kehadiran stand-up 

comedy merupakan jawaban alternatif dari permasalahan tersebut. Hal ini karena stand-

up comedy tidak hanya sebatas menyampaikan humor untuk memproduksi tawa semata, 

melainkan juga mengandung pesan dan ingatan sosial yang kuat tentang isu penting 

yang disampaikan oleh sang komika. Saat sang komika berhasil membuat penonton 

tertawa lepas, maka sebenarnya pada saat itulah sang komika sedang memainkan relasi 

kuasa dalam mempengaruhi pola pikir penonton. Penyampaian materi dalam stand-up 

comedy bukan dilakukan dengan candaan langsung seperti jenis komedi pada 

umumnya, melainkan dengan humor kemasan serius serta penuh analisis yang 

memungkinkan komika dan penikmatnya lebih mendekati isu-isu yang dianggap sensitif 

dan tabu menjadi layak diperbincangkan bahkan ditertawakan. Hal tersebut membuat 

citra stand-up comedy menjadi kerap diasosiasikan sebagai humor kreatif berbasis 

linguistik dan retorik yang hanya bisa dinikmati oleh orang cerdas.  

Berdasarkan pemaparan di atas, menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam 

bagaimana para komika yang menggeluti stand-up comedy mampu meyajikan kritik 
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sosial melalui kreativitas humor yang mampu menarik minat anak muda untuk lebih 

melek politik dengan ruang pemikiran yang lebih terbuka serta menghindari fanatisme 

sempit yang dewasa ini kian mewabah. Pada dasarnya telah ada beberapa penelitian 

terdahulu terkait stand-up comedy dan kaitannya dengan kritik politik di Indonesia, 

antara lain: Pertama, penelitian dari Ashari dan Mahadian (2020) tentang komika muda 

Aji Pratama. Penelitian ini mengemukakan bahwa wacana-wacana kritik politik yang 

disampaikan oleh sang komika terdiri dari empat  wacana  utama  yang  juga  berperan 

sebagai sub tema, yakni empat perilaku oknum-oknum tak terpuji anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) meliputi korupsi, tidur saat rapat, bolos rapat, dan  kasus  

suap menyuap. Secara umum, kritik disampaikan secara gamblang namun tetaplah 

tersirat. Kedua, penelitian dari Siswanto dan Febriana (2017) yang meneliti tentang 

komika senior dengan jam terbang tinggi Pandji Pragiwaksono. Hasil dari penelitian ini 

menyebutkan bahwa sang komika merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang 

masyarakatnya memiliki pemahaman politik yang masih rendah sehingga diperlukan 

suatu gerakan pendidikan politik oleh pemerintah dan partai politik. Catatan Pandji 

tersebut equivalen dengan pendapat dari Lesmana yang disebutkan di paragraf 

sebelumnya sekaligus mendorong dilakukannya penelitian ini. Ketiga, penelitian dari 

Aryawangsa, Azhar, dan Apriani (2016) yang meneliti tentang komika Sammy 

Notaslimboy. Hasil penelitian tersebut mencatat suatu temuan bahwa penyampaian 

pesan politik oleh sang komika dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya 

adalah memainkan emosi penonton dengan menggunakan kata-kata tertentu maupun 

penggunaan intonasi yang menggugah.  

Jika ditelaah lebih seksama, ketiga penelitian tersebut memiliki sebuah 

persamaan yaitu fokus mengkaji seorang komika saja. Oleh karena itu penelitian ini 

akan mencoba untuk membedah pesan humor politik para komika dalam stand-up 

comedy dengan pendekatan yang berbeda yaitu melalui studi komparasi beberapa 

komika terkemuka, terutama yang belum dibahas oleh penelitian terdahulu. Oleh karena 

itu menjadi jelas bahwa positioning penelitian ini terhadap penelitian terdahulu adalah 

sebagai pembanding dan komplementer yang memperkaya. Lebih lanjut pisau bedah 

yang akan digunakan meliputi dua aspek yaitu kekayaan majas dan retorika. Dari aspek 

kekayaan majas, keunikan permainan kata dan bahasa khas masing-masing komika 

yang dinilai tidak lazim dari kebanyakan orang mampu menciptakan situasi yang 

mengundang tawa penonton. Adapun dari aspek retorika, perlu ditelaah apakah setiap 

komika telah menjalankan lima tujuan retorika sebagaimana menurut Tasmara yang 

dikutip oleh Kurniati (2019:32), yaitu to inform (memberikan informasi), to convince 

(meyakinkan),  to inspire (menginspirasi), to entertain (menghibur), dan to actuate 

(menggerakkan). 

 

METODE  

Untuk mengungkap dengan lebih jelas bagaimana para komika yang menggeluti 

stand-up comedy mampu meyajikan kritik sosial melalui kreativitas humor yang dapat 

menarik minat anak muda untuk lebih melek politik dan menciptakan ruang pemikiran 
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yang lebih terbuka, maka dibutuhkan sebuah metode penelitian yang tepat meskipun 

kajian ini memiliki limitasi pada studi literatur. Penelitian ini menggunakan jenis 

kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Jenis penelitian dan pendekatan 

tersebut dipilih agar hasil dari penelitian dapat dideskripsikan dan digambarkan dalam 

kalimat yang sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar 

fenomena. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati 

(Moleong, 2000). Paradigma penelitian kualitatif disebut juga pendekatan konstruktivis 

atau naturalistik, pendekatan interpretatif, atau postpositivist atau perspektif post-

modern (Creswell, 1998). Jadi nantinya melalui pendekatan ini, riset akan diarahkan 

pada analisa latar belakang objek penelitian secara keseluruhan. Teknik pengumpulan 

data dilakukan melalui analisis literatur terkait kritik politik oleh para komika dalam 

panggung stand-up comedy beserta dinamikanya. Adapun metode analis data yang 

digunakan dalam tulisan ini adalah metode interaktif dari Miles dan Huberman (1998) 

yang terdiri dari empat tahap meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan ditutup dengan penarikan kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di tengah situasi masyarakat yang semakin sensitif, mudah tersinggung, serta 

gemar membuang banyak waktu hanya untuk debat kusir tak produktif di media sosial, 

stand-up comedy hadir untuk memberikan kritik dengan cara yang lebih elegan. Kritik 

tersebut juga menyasar pada eskalasi politik di Indonesia. Harus diakui bahwa memang 

dalam beberapa tahun terakhir situasi politik di Indonesia cenderung menampilkan 

friksi dan mengesampingkan rekonsiliasi. Bahkan menurut Hartono (2019:14-15), 

situasi yang terjadi saat ini tidak hanya menyebabkan kemerosotan substansi demokrasi, 

namun friksi berkepanjangan tersebut juga mengancam kohesi sosial yang menjadi 

pengikat bangsa Indonesia. Menerobos situasi tak ideal tersebut, cara penyampaian 

pesan dalam stand-up comedy memperlihatkan bagaimana kritik politik dapat 

disampaikan secara ringan dan santai namun dapat memainkan emosi melalui kreasi 

linguistik dan retorik. Sebagaimana telah disebutkan di bagian pendahuluan, stand-up 

comedy pada umumnya menampilkan permainan majas mulai dari sarkasme, satir, 

personifikasi, alegori, ironi, paradoks, hiperbola, dan lain sebagainya yang kerap 

memiliki makna bersayap sehingga mengajak penikmatnya berfikir kritis. 

Stand-up comedy memiliki gaya yang berbeda dengan jenis komedi lainya. Pada 

penampilan setiap komika dalam stand-up comedy dikenal istilah bit atau perpaduan 

antara set-up dan punch line yang disatukan menjadi satuan materi. Set-up merupakan 

kalimat yang mengawali joke, dapat berupa premis dan biasanya tidak lucu. Sedangkan 

punch line, kalimat setelah set-up dan merupakan bagian yang lucu atau mengejutkan 

(Pragiwaksono, 2012). Dengan kombinasi tersebut, para komika bisa sangat smooth 

melancarkan kritik dengan memainkan kalimat-kalimat yang lucu menjadi begitu tajam. 

Akibatnya para politisi yang dikritik kebanyakan hanya bisa tersenyum tanpa bisa 

membantah apalagi marah. Berkat stand-up comedy pula, kaum muda yang tadinya 
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sudah cukup apatis terhadap politik negeri bak benang kusut, saat ini mulai kembali 

berpikiran terbuka dan memberikan perhatiannya. Kini semakin banyak komika-komika 

muda bermunculan menghiasi layar kaca maupun acara off air dengan materi kritik 

politik yang menarik nan menggelitik.  

Penulis akan mengawali pembahasan ini dengan menganalisis seorang komika 

perempuan yang akhir-akhir ini cukup populer. Jika Ashari dan Mahadian (2020) 

meneliti tentang komika muda Aji Pratama di ajang lomba kritik yang diselenggarakan 

DPR di Senayan, sebenarnya ada satu komika lagi yang tampil ikonik di kompetisi 

tersebut, dia adalah Kiky Saputri. Di berbagai kesempatan, Kiky Saputri kerap 

menunjukkan kepiawaiannya dalam mengkritisi perilaku negatif para politisi ataupun 

birokrat dengan cara yang jenaka, terutama lewat metode roasting. Salah satu aksi 

paling fenomenal Kiky yang kemudian melambungkan namanya adalah ketika dia 

tampil berani menyindir habis-habisan Fadli Zon yang kala itu masih menjabat sebagai 

Wakil Ketua DPR di program Pojok Rumah Rakyat yang ditayangkan oleh salah satu 

stasiun televisi nasional. Kiky memulai penampilannya dengan menggunakan sebuah 

analogi yang menempatkan Fadli Zon seperti seorang ketua rukun tetangga yang sibuk 

meredam dan menasehati konflik antar warga, namun dia lupa akan masalah di rumah 

tangganya sendiri yang tak kalah berantakan.  

Setelah sukses membuka tawa penonton menggunakan sebuah analogi, Kiky 

melanjutkan penampilannya dengan memainkan majas ironi. Kiky menggambarkan 

Fadli Zon sebagai anggota parlemen yang kerjaannya kunjungan ke luar negeri dengan 

biaya negara. Tujuan dari kunjungan tersebut sebenarnya sangat postif, yaitu untuk 

mendamaikan pertikaian atau konflik di negara lain. Sampai sini tak ada yang aneh 

dengan pernyataan Kiky tersebut. Namun dengan cepat Kiky memberikan punch line 

yang membalikkan kesan positif tersebut dengan majas ironi dimana menurutnya 

padahal justru di Indonesia sendiri banyak konflik yang disebabkan oleh Fadli Zon. 

Penggunaan majas ironi masih berlanjut tatkala Kiky juga mengatakan bahwa Fadli Zon 

adalah orang yang populer di media sosial, buktinya setiap kali nge-tweet maka 

warganet yang merespon jumlahnya ribuan. Sejenak kalimat tersebut nampak positif, 

namun lagi-lagi Kiky menampilkan sebuah ironi sebagai kartu truf ketika menyebutkan 

isi dari respon warganet hampir semua berupa makian dan umpatan. Di bagian akhir 

penampilannya, Kiky menutup dengan majas simile dan ironi sekaligus. Kiky 

membandingkan kegemaran Fadli Zon bermain media sosial bak admin akun gosip 

yang ironisnya dia nampak lebih aktif menghabiskan waktunya untuk bermedsos 

dibanding menjalankan pekerjaannya sebagai wakil rakyat.  

Yang menjadi pertanyaan berikutnya apakah Fadli Zon tersinggung. Di momen 

tersebut, Fadli Zon yang selama ini dikenal sangat vokal dalam mengkritisi kebijakan 

pemerintah, tak ragu untuk berkomentar pedas terkait hal apapun, hingga gemar 

berkonfrontasi dengan pihak lain pun dibuat tertawa dan tidak menunjukkan gesture 

marah. Respon tersebut membuktikan bahwa kritik politik yang disampaikan oleh Kiky 

mampu disajikan dengan tetap tajam menohok namun jenaka dan menghibur sehingga 

pihak yang dikritisi dapat menerimanya bahkan ikut tertawa. Hal tersebut menunjukkan 
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bahwa Kiky mahir memainkan kreasi linguistik dengan menggunakan majas yang 

didominasi ironi dalam penampilannya. Dari aspek retorika, Kiky juga berhasil 

menjalankan tujuan retorika yaitu to inform dengan menggambarkan perilaku serta 

kebiasaan seorang anggota dewan baik yang positif maupun negatif, to convince dengan 

meyakinkan bahwa ada ironi atau perilaku yang kontradiktif dalam perilaku para 

anggota dewan tersebut, to entertain dibuktikan dengan keberhasilan Kiky menjadikan 

ironi tersebut untuk memancing tawa penonton maupun pihak yang dikritisi, to inspire 

dengan memberikan sebuah contoh bahwa dengan cara penyampaian yang tepat orang 

akan lebih mudah menerima kritik, dan to actuate dimana disadari atau tidak Kiky telah 

menggerakkan kesadaran penonton terutama anak muda untuk melek pada ironi-ironi 

politik yang layak untuk dikritisi. Sebenarnya banyak sudah politisi yang di-roasting 

oleh Kiky, mulai dari anggota dewan sampai dengan menteri, namun roasting kepada 

Fadli Zon dianggap yang paling berani dan fenomenal. 

Di kesempatan lain, isu kritik politik juga pernah menjadi tema dalam sebuah 

kompetisi di stasiun televisi swasta dengan juri Indro Warkop dan dua orang lainnya. 

Komika David Nurbiyanto yang asli Betawi dalam penampilannya mengkritisi tentang 

mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dalam mengikuti kontestasi politik di Indonesia. 

Kritik politik tersebut disampaikan David dengan majas paradoks dimana dia 

mengatakan bahwa biaya pemilu itu kurang lebih lima belas triliun rupiah, menurutnya 

uang yang sedemikian besar itu lebih baik digunakan untuk berbagai hal positif seperti 

memperbanyak jumlah riset ilmiah oleh para ilmuwan. David mencontohkan riset 

tersebut dengan jenaka seperti tentang bagaimana caranya kerak bumi berubah jadi 

kerak telor. Tak hanya mengkritisi tentang mahalnya biaya kontestasi politik di 

Indonesia, lebih lanjut David juga mengkritisi perilaku masyarakat Indonesia yang 

masih gemar menerima suap money politics dan menjual suaranya. Di bagian ini David 

menyebutkan bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat aktif di dunia politik. David 

sempat memberi jeda waktu beberapa detik agar penonton merasa penasaran dengan 

kalimat berikutnya. Saat penonton mulai penasaran itulan kemudian David kembali 

memberikan sebuah paradoks bahwa keluarganya memang sangat aktif berpolitik, 

namun aktifnya hanya dalam mencari amplop atau sogokan. Materi tersebut berisi 

paradoks yang sebenarnya sangat lekat dengan perilaku politik masyarakat Indonesia. 

David membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya 

untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan politik yang tidak ideal dalam proses 

pembelajaran demokrasi.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa David lihai memainkan kreasi linguistik 

dengan menggunak majas yang didominasi oleh paradoks. Dari aspek retorika, David 

juga telah berhasil menjalankan tujuan dari retorika yaitu to inform dengan 

menggambarkan mahalnya biaya politik serta perilaku masyarakat yang masih gemar 

menerima suap atau menjual suaranya, to convince dengan meyakinkan bahwa ada 

paradoks dalam sistem politik kita dimana di tengah pembangunan demokrasi biaya 

politik justru makin mahal dan money politics semakin merajalela, to entertain 

dibuktikan dengan keberhasilan David menjadikan paradoks terkait mahalnya biaya 
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kontestasi politik dan perilaku politik masyarakat yang buruk untuk mengundang tawa 

penonton dengan menjadikan keluarganya yang asli Betawi sebagai sebuah contoh 

jenaka, to inspire dengan memberikan sebuah pesan bahwa melalui stand-up comedy 

dia dapat mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari money politics ataupun politik 

transaksional yang merusak demokrasi Indonesia, dan to actuate dimana melalui stand-

up comedy David secara langsung maupun tidak langsung telah menggerakkan para 

penonton untuk melawan patologi politik seperti praktik money politics di Indonesia 

yang masih merajalela. 

Selain David Nurbiyanto, pada kompetisi tersebut komika yang juga 

memberikan kritik menarik terkait situasi politik di Indonesia adalah Dzawin Nur 

Ikram. Dalam kesempatan ini Dzawin menyoroti fenomena yang menjadi pemandangan 

umum dalam proses pemilihan umum, yaitu perang poster oleh para calon legislatif. 

Sama seperti David, Dzawin juga memainkan majas paradoks dalam penampilannya. 

Menurutnya, untuk memperkenalkan siapa dirinya kepada konstituen, para caleg hanya 

sebatas menempelkan poster bergambar dirinya mulai dari tembok, batang pohon, 

sampai kaca atau badan kendaraan umum tanpa disertai program yan jelas. Dzawin 

melontarkan sebuah joke bahwa perilaku para caleg itu sangat aneh, karena poster para 

caleg itu seharusnya dipakai untuk menarik suara, ini malah ditempel di angkot atau bis 

untuk narik penumpang. Jika sudah demikian, menurut Dzawin ketika orang naik 

angkot ataupun bis kota nantinya bukan lagi memperhatikan jurusan mana, melainkan 

berdasarkan poster caleg yang ditempelkan di angkot atau bis kota tersebut. Dzawin 

mencontohkan dengan sebuah penggalan dialog,”Hei Bro mau kemana? Mau ke Jakarta. 

Lho ini kan bukan bis ke Jakarta. Enggak apa-apa, yang penting kan ada poster Haji 

Muhidin”. Melalui joke tersebut, Dzawin sebenarnya ingin mengkritisi dua hal: 

pertama, untuk memperkenalkan dirinya kepada konstituen, para caleg semestinya 

mengedepankan program yang kreatif dan berpihak kepda rakyat, bukan dengan sebatas 

menempelkan poster dirinya sebanyak mungkin dengan kalimat template mohon do;a 

restu atau modal beken semata. Kedua, Dzawin menyoroti fanatisme sempit masyarakat 

Indonesia dalam berpolitik dimana dalam memilih wakil rakyat mereka tidak berbasis 

program, melainkan siapa yang mereka kenal saja, bahkan kerap kali berdasarkan siapa 

yang berani membeli atau membayar suara mereka lebih mahal. 

Dua poin tersebut menunjukkan secara jelas bahwa Dzawin mampu memainkan 

kreasi linguistik dengan menggunak majas yang didominasi paradoks untuk mengkritisi 

perilaku buruk masyarakat Indonesia dalam berpolitik. Dari aspek retorika, Dzawin 

dapat dikatakan telah berhasil menjalankan tujuan retorika yaitu to inform dengan 

menggambarkan bahwa dalam berpolitik masyarakat kita masih kerap mengedepankan 

fanatisme sempit dan mengesampingkan program caleg yang mereka dukung, to 

convince dengan meyakinkan bahwa ada paradoks dalam sistem politik kita dimana 

masyarakat masih sangat kurang literasi politik dalam menentukan pilihan politiknya 

sementara para caleg juga tidak memberikan pendidikan politik yang memadai dengan 

menawarkan program yang nyata dan mencerdaskan, to entertain dibuktikan dengan 

keberhasilan Dzawin mengajak penonton menertawakan paradoks terkait buruknya 
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metode aktualisasi diri para caleg dan fanatisme sempit masyarakat dalam berpolitik, to 

inspire dengan mengedukasi masyarakat agar memilih para politisi berdasarkan kualitas 

program yang mereka tawarkan bukan hanya sebatas popularitas atau karena fanatisme 

sempit, dan to actuate dimana melalui stand-up comedy Dzawin mengajak para 

penonton untuk lebih melek politik dengan cara mencermati program setiap kandidat 

sebelum benar-benar menjatuhkan dukungan atau pilihan karena apa yang mereka pilih 

saat ini sangat menentukan dalam lima tahun ke depan. 

Berdasarkan analisis terhadap tiga komika di atas, dapat dilihat bagaimana dunia 

politik yang keras, penuh intrik, konflik, dan terkesan menakutkan di tangan kreatif para 

komika menjadi sangat komedik dan layak untuk ditertawakan. Merujuk pada Arief 

(2020), seorang komedian yang dalam hal ini adalah komika, seperti mempunyai sebuah 

kekuatan yang aneh. Hal tersebut dibuktikan dengan ikut tertawanya para politisi yang 

di-roasting. Padahal para politisi tersebut dikritisi langsung di depan matanya. Bisa jadi 

hal tersebut karena memang materinya lucu atau apa yang dikritisi sang komika semua 

itu memang benar sehingga untuk menutupi malu maka mereka yang dikritisi akan 

pura-pura tertawa. Namun yang menjadi catatan dalam hal ini adalah bahwa komedi 

haruslah tetap memiliki batasan-batasan. Bukan berarti dengan tameng komedi orang 

bebas menyampaikan lawakan dengan materi apapun tanpa filter. Sekalipun komedi 

berisi tentang candaan, namun seorang komedian termasuk komika harus tetap 

memperhatikan mana yang masih boleh disampaikan dan mana yang tidak. Jangan 

sampai ketika ada orang yang tidak nyaman atas sebuah lawakan kemudian langsung 

dituding tidak open minded. Faktor kehati-hatian harus tetap dikedepankan dalam 

delivery materi, agar niatan menyajikan lawakan yang mencerdaskan tidak terdistorsi 

menjadi makna negatif. Hal tersebut mengingat cukup maraknya pemberitaan yang 

tersebar di beberapa media massa seperti televisi, media sosial bahkan di situs-situs 

berita online yang membahas mengenai beberapa komika yang diduga menggunakan isu 

SARA saat melakukan aksi stand-up comedy (Adharyani dan Yulianto, 2018:2). Namun 

demikian kita tetap harus mengapresiasi satu dekade melambungnya popularitas stand-

up comedy di Indonesia yang telah membuktikan bahwa kehadiran para komika 

membawa angin segar pada pengembangan kreativitas humor berbasis linguistik dan 

retorik di kalangan anak muda yang membuat mereka lebih melek dan kritis terhadap 

situasi sosial politik. 

 

SIMPULAN 

Dalam satu dekade terakhir, popularitas stand-up comedy di Indonesia telah 

memperlihatkan bagaimana sebuah kritik politik yang biasanya identik dengan 

ketegangan dapat disampaikan dengan cara yang ringan, santai, dan jenaka namun dapat 

memainkan emosi penikmatnya melalui kreasi linguistik dan retorika yang baik. 

Apabila dipandang dari aspek kebahasaan, stand-up comedy mampu mengembalikan 

keindahan kalimat bermajas yang mulai ditinggalkan generasi muda. Beberapa komika 

yang tampil dengan membawakan tema kritik politik begitu lihai dalam memainkan 

analogi, ironi, paradoks, simile, dan berbagai majas lainnya untuk mengkritisi situasi 
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politik Indonesia yang masih jauh dari demokrasi ideal seperti misalnya perilaku politisi 

yang belum menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan semestinya, mahalnya 

biaya yang harus dihabiskan dalam kontestasi politik, money politics yang masih 

merajalela, buruknya literasi politik masyarakat, fanatisme sempit masyarakat dalam 

menentukan pilihan politik, dan lain sebagainya. Sedangkan apabila ditinjau dari tujuan 

retorika, para komika telah berhasil menjalankan lima tujuan retorika meliputi, to 

inform dimana para komika mampu memberikan gambaran informasi yang mudah 

dipahami atas situasi politik indonesia yang masih jauh dari demokrasi ideal, to 

convince dimana para komika berhasil meyakinkan para penikmat stand-up comedy 

bahwa ada yang salah dengan sistem politik Indonesia dengan memberikan bukti-bukti 

secara jenaka, to inspire dimana para komika mampu menginspirasi para penonton 

untuk lebih melek politik dan kritis namun dengan cara yang kreatif dan mencerdaskan, 

to entertain dimana para komika sukses mengajak penonton mentertawakan masalah-

masalah dalam sistem politik di Indonesia yang biasanya bernuansa friksi, dan to 

actuate dimana para komika secara langsung maupun tidak langsung menggerakkan 

para penikmat stand-up comedy untuk melawan patologi politik yang masih merajalela 

seperti money politics dan lain sebagainya. 
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Abstrak 

Mamaca merupakan tradisi masyarakat Madura yang berupa kegiatan membaca teks berupa 

puisi dengan cara dinyanyikan yang bersumber dari cerita babad, kisah para nabi, kisah 

para tokoh sejarah, maupun cerita yang diambil dari kisah atau tokoh fiktif yang bermuatan 

petotor atau nasihat. Hal ini membuat mamaca sangat berpengaruh bagi pembentukan 

eksistensi masyarakat Madura. Melihat pentingnya tradisi ini bagi masyarakat Madura, 

tentu menjadi penting untuk melestarikan tradisi yang mulai punah ini. Pelestarian tradisi 

mamaca ini salah satunya bisa dilakukan melalui desa wisata budaya di Madura, khususnya 

di Sumenep. Penelitian ini mencoba menganalisis peluang munculnya desa wisata di 

Sumenep dengan berbasis tradisi mamaca. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

untuk memahami suatu gejala sosial secara holistik (utuh). Metode kualitatif ini 

memungkinkan peneliti untuk memahami masyarakat dan memandang mereka 

sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan terhadap dirinya. Dengan adanya tradisi 

mamaca di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, harusnya 

dapat dirintis destinasi desa wisata budaya melalui peraturan desa (Perdes). Dengan adanya 

destinasi desa wisata budaya diharapkan tradisi mamaca akan dapat dilestarikan sebagai 

aset budaya desa. Selain itu, dengan adanya destinasi desa wisata budaya diharapkan 

perekonomian masyarakat Desa Kedungdadap Barat dapat meningkat. 

 

Kata kunci: desa wisata budaya, kearifan lokal, dan tradisi mamaca 

 

 PENDAHULUAN 

Masyarakat Madura memiliki tradisi lisan mamaca. Pada umumnya mamaca 

dipergunakan pada rangkaian upacara adat dan kegiatan-kegiatan penting atau aktivitas 

budaya dalam kehidupan sosial masyarakat Madura, misalnya selamatan kandungan 

(pelet kandung), Rorokadan (rokat) seperti rokat bujuk dan pandhaba, potong gigi 

(mamapar), dan sunatan. 
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Mamaca ditulis dengan menggunakan huruf Arab-Melayu, ada juga yang 

menggunakan huruf Arab Pegon dengan menggunakan bahasa Jawa Krama. Mamaca 

dalam Bahasa Madura memiliki kedekatan makna dengan istilah macapat di Jawa. 

Mamaca merupakan sebuah kegiatan membaca teks berupa puisi atau cerita dengan cara 

dilagukan/dinyanyikan dalam bentuk tembang (tembhâng), dan dijelaskan/diinterpretasi 

(tegghes) dalam bahasa Madura (Hidayatullah, 2018). 

Cerita dalam teks mamaca beragam, di antaranya ada yang bersumber dari cerita 

babad, kisah para nabi, kisah para tokoh sejarah, maupun cerita yang diambil dari kisah 

atau tokoh fiktif yang bermuatan petotor atau nasihat. Di sini bisa dilihat adanya 

sinkretisme antara ajaran agama Islam dengan kebudayaan masyarakat Madura melalui 

naskah mamaca.  

Tradisi mamaca menjadi satu tradisi yang sangat menarik karena melalui 

mamaca banyak ditemukan nilai-nilai budaya masyarakat Madura. Hal ini terbukti dari 

masih dilakukannya tradisi ini meskipun sudah mulai banyak berkurang. Hanya 

generasi tua yang masih menjalankan tradisi mamaca ini. Kalaupun ada generasi muda 

yang mengikuti tentu tidak banyak. Berkurangnya tradisi mamaca secara drastis tentu 

sangat disayangkan. 

Tradisi mamaca ini apabila terus dikembangkan tentu akan menjadi salah satu 

asset yang dimiliki desa. Sangat disayangkan karena keberadaan tradisi mamaca ini 

tidak dipandang sebagai salah satu asset desa yang dapat ditindaklanjuti melalui 

program desa budaya. Dengan menggunakan tinjauan etnografi komunikasi ini 

dilakukan kajian tentang tradisi mamaca menjadi potensi bagi terbentuknya desa budaya 

di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Hymes (dalam 

Ibrahim, 1994: v) mendefinisikan etnografi komunikasi sebagai suatu kajian peranan 

bahasa dalam perilaku komunikasi suatu masyarakat. Maksudnya yaitu cara-cara 

bagaimana bahasa dipergunakan dalam suatu masyarakat yang berbeda-beda 

kebudayaannya. Jadi, dalam studi etnografi komunikasi suatu kajian dilakukan dengan 

mengutamakan sudut pandang masyarakat yang bersangkutan dan bukan berdasarkan 

sudut pandang peneliti. Dengan menggunakan tinjauan etnografi komunikasi, Tradisi 

Mamaca di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep ini 

akan dapat dianalisis secara lebih mendalam. Analisis yang dilakukan tidak hanya dari 

segi bahasa yang digunakan dalam tradisi mamaca (verbal dan nonverbal) tetapi juga 

dari segi sosial-budaya yang mendasari Tradisi Mamaca sebagai media interaksi suatu 

masyarakat tutur secara vertikal maupun horisontal. Lingkungan tempat berlangsungnya 

tradisi mamaca juga ikut mempengaruhi terbentuknya pola-pola komunikasi. Upaya 

untuk memahami pola-pola komunikasi tersebut secara komprehensif dapat dilakukan 

melalui suatu kajian Etnografi Komunikasi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, tradisi mamaca di Desa Kebundadap Barat, 

Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep tersebut cukup menarik untuk dikaji 

berdasarkan (1) proses pembangunan desa wisata berbasis budaya tradisi mamaca; (2) 

faktor internal dan eksternal pada pembangunan desa wisata berbasis budaya tradisi 
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mamaca; dan (3) strategi pengembangan dan pembangunan desa wisata berbasis budaya 

tradisi mamaca. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desa Kebundadap Barat sebagai bentuk industri pariwisata mempunyai kegiatan 

perjalanan wisata yang meliputi sejumlah kegiatan yang bersifat menghimbau, merayu, 

mendorong wisatawan sebagai konsumen supaya mengunjungi tempat wisata tersebut. 

Wisatawan diharapakan tertarik melakukan perjalanan wisata di desa wisata tersebut 

sehingga disebut pemasaran desa wisata (Soekadijo, 2000). Komponen desa wisata 

terdiri dari partisipasi masyarakat lokal, sistem norma setempat, sistem adat setempat, 

dan budaya setempat (Prasiasa, 2011). Sedangkan pariwisata budaya menurut Muljani 

(2009) adalah kegiatan perjalanan untuk mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan 

rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari daya tarik budaya dari tempat tersebut. 

Contoh pariwisata budaya wisata antara lain wisata religi, wisata edukasi, wisata 

sejarah, wisata kota dan sebagainya. Wisata berbasis budaya adalah salah satu jenis 

kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objek utamanya. Pariwisata 

jenis ini dibedakan dari wisata minat khusus yang lain. Ada 12 unsur kebudayaan yang 

dapat menarik kedatangan wisatawan, yaitu: bahasa (langueage), masyarakat 

(traditions), kerajinan tangan (handicraft), makanan dan kebiasaan makan (foods and 

eating habits), musik dan kesenian (art and music), sejarah suatu tempat (history of 

region), cara kerja dan teknologi (work and technology), agama (religion) yang 

dinyatakan dalam cerita atau sesuatu yang dapat disaksikan. Entuk dan karalteristik 

arsitektur di masing-masing daerah tujuan wisata (architectural characteristic in the 

area), tata cara berpakaian penduduk setempat (dress and clothes), sistem pendidikan 

(educational system), dan aktivitas pada waktu senggang (leisure activities). Desa 

wisata berbasis budaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memanfaatkan 

potensi wisata budaya (kearifan lokal) yang berupa tradisi lisan mamaca dan telah 

dimiliki oleh desa Kebundadap Barat sebagai produk wisata utama selain potensi wisata 

alam. Selain itu, pengembangan dan pembangunan desa wisata berbasis budaya tradisi 

mamaca otomatis akan melestarikan tradisi yang secara turun temurun ada dan tetap 

dilaksaknakan oleh masyarakat setempat.  

Visi Desa Kebundadap Barat adalah “Terwujudnya Masyarakat Kebundadap 

Barat yang Semakin Sejahtera, Dilandasi Nilai Agama dan Budayauntuk Maju, 

Mandiri, serta Super Mantap”. Dalam meraih visi, Desa Kebundadap Barat 

mempertimbangkan potensi alam dan hambatan internal maupun eksternal. Adapun 

misi sebagai turunan dari visi Desa Kebundadap Barat tersebut adalah (a) 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atas dasar iman dan taqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa; (b) menumbuhkembangkan potensi masyarakat (Sumber 

Daya Manusia); (c) menjamin dan mendorong usaha-usaha untuk terciptanya 

pembangunan di segala bidang yang berwawasan lingkungan, sehingga usaha-usaha 

pembangunan berkelanjutan dan lebih terarah serta bermanfaat (d) menjalin 

kerjasama dengan berbagai pihak (Birokrat, Akademisi, Partisipan); (e) mewujudkan 
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tatanan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel; (f) meningkatkan 

kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi dalam dalam pemanfaatan sumber daya 

alam.   

 

A. Pengelolaan Wisata Desa 

Desa Kebundadap Barat memiliki rencana pembangunan jangka menengah 

desa meliputi visi dan misi, arah kebijakan pembangunan desa, dan strategi 

pencapaian desa. Akan tetapi, pariwisata secara spesifik belum masuk ke dalam arah 

kebijakan pembangunan maupun keuangan desa. Hal tersebut sangat memungkinkan 

melakukan pembangunan dan pengembangan pariwisata khususnya pembangunan 

desa wisata berbasis budaya tradisi mamaca di Desa Kebundadap Barat. Perencanaan 

tersebut perlu diawali dengan proses pengidentifikasian data-data dari berbagai 

sanggar seni tradisi mamaca yang dapat dijadikan sebagai objek wisata budaya 

mamaca di desa tersebut. 

Selanjutnya, dalam pelaksanaan program-program pengembangan wisata 

budaya di Desa Kebudadap Barat, pihak desa dapat menyerahkan sepenuhnya pada 

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan tokoh masyarakat yang memang bercipung 

di bidang seni. Hambatan pelaksanaan kegiatan yang terkendala pada pengadaan dana 

harus ada solusi. Solusi yang dapat diambil adalah dengan memberikan anggaran 

khusus untuk pengembangan wisata budaya. Masyarakat cukup dilibatkan secara 

langsung pada pelaksanaa wisata berbasis budaya khususnya budaya tradisi mamaca.  

Faktor lain yang menyebab pembangunan desa wisata berbasis budaya tradisi 

mamaca di Desa Kebundadap Barat saat ini masih belum terlaksana adalah tradisi 

mamaca tidak begitu diminati oleh masyarakat setempat terutama kalangan muda 

mudi di desa. Tradisi mamaca dari dahulu dapat tetap ada karena kepedulian dari 

beberapa tokoh masyarakat yang memang secara turun temurun telah melestarikan 

budaya ataupun peduli terhadap budaya desa setempat. Tokoh masyarakat yang 

peduli tersebut kemudian membentuk perkumpulan atau arisan mamaca yang 

dialaksanakan setiap malam Selasa dan dari rumah ke rumah pemenang arisan. 

Bentuk pelestarian tersebut membuat tradisi mamaca tetap lestari sampai hari ini.  

Hal lain yang menyebabkan lambatnya proses pembangunan desa wisata 

berbasis budaya tradisi mamaca  adalah tidak ada pelaporan kegiatan desa pada pihak 

desa maupun kabupaten. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pencapaian yang 

telah didapat tidak tercatat dengan baik. Jumlah wisatawan yang berkunjung, jumlah 

peneliti budaya yang mencari data dan alur retribusi juga belum dicatat dengan baik 

sehingga pencapaian tersebut tidak dapat diinformasikan dengan baik.    

 

B.  Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal 

 Identifikasi faktor internal dan eksternal ini berdasarkan analisis visi, misi, 

kondisi existing management, dan kondisi politik, ekonomi, sosial, serta teknologi 

untuk pengembangan dan pembangunan daya tarik wisata di Desa Kebundadap Barat. 

Hasil identifikasi faktor internal pengembangan wisata budaya Desa Kebundadap 
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Barat adalah Desa Kebundadap Barat memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi 

tempat wisata berbasis budaya karena merupakan salah satu desa yang kokoh dengan 

pelestarian budaya terutama tradisi mamaca  sampai saat ini. Hal tersebut terjadi 

karena masih banyaknya tokoh-tokoh yang peduli dan tetap melestarikan serta 

melaksanakan arisan mingguan mamaca. Sebagian masyarakat setempat juga 

mendukung dan ikut serta melestarikan tradisi mamaca dengan cara tetap 

mengundang  sanggar seni mamaca dalam acara selamatan dalam keluarga atau ritual 

desa lainnya. Dukungan dari masyarakat dari luar kalangan penikmat seni musik 

tradisional yaitu dengan ikut serta pada saat arisan mamaca dilaksanakan. Hal yang 

dilakukan tersebut misalnya dengan menginformasikan pada warga-warga supaya 

menonton mamaca, berjualan makanan dan minuman di tempat acara, mengajak anak 

cucu untuk menonton, ataupun sekedar  mendengarkan dari rumah masing-masing.  

Potensi atau kelebihan tersebut didukung dengan peluang dari pihak 

Disbudpar Kabupaten Sumenep yang mempunyai visi dan misi untuk mendukung 

perkembangan produk wisata dan tempat wisata berbasis budaya. Bentuk pelestarian 

alam dan budaya sebagai dampak positif pengembangan dan pembangunan 

pariwisata. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan jumlah pendapatan dan 

ketersediaan lapangan pekerjaan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.  

 Namun, potensi Desa Kebundadap Barat tersebut memiliki kelemahan yaitu 

Desa Kebundadap Barat belum memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan 

profesional di bidang wisata sehingga belum dapat membuat roadmap desa wisata 

yang mampu mengomersilkan dan menjual aktivitas budaya untuk kebutuhan wisata. 

Kelemahan lain adalah belum memasukkan program wisata budaya dalam program 

desa sehingga mengalami keterbatasan dana untuk pengembangan fasilitas wisata dan 

pelatihan sumber daya manusia. Kelemahan ketiga adalah Pokdarwis (Kelompok 

Sadar Wisata) belum memiliki sistem pengelolaan pariwisata yang terencana dan 

sistematis, belum memiliki regulasi resmi yang mengatur kepariwisataan desa.  

Selain kelemahan, ancaman yang paling nyata terhadap tradisi mamaca ini 

adalah ketika tradisi mamaca menjadi bahan olokan oleh kaum muda mudi karena 

bukan produk modern dan dianggap kuno. Hal tersebut akan menjadi ancaman 

terbesar jika seniman desa, pihak, desa, dan Disparbud tidak segera mempopulerkan 

tradisi dan budaya dengan bingkisan yang menarik. Sebuah informasi yang menarik, 

bentuk perlombaan seni budaya tradisional, hadiah dan beasiswa untuk pemenang 

lomba seni budaya dapat mendorong generasi muda tertarik.   

 

C. Strategi Pengelolaan Desa Budaya  

Pengembangan wisata perlu adanya rancangan dan strategi yang baik sehingga 

dapat menguntungkan masyarakat setempat. Rancangan dan strategi tersebut harus 

sesuai dengan kehendak pengelola, pemilik tempat wisata, masyarakat sekitar sebagai 

pendukung tempat wisata, dan tujuan pembangunan tempat wisata. Strategi merupakan 

alat untuk mencapai tujuan dan merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif 
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terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang 

dapat mempengaruhi organisasi (Rangkut, 2017:3) 

 Pihak dari Desa Kebundadap Barat dalam rangka mengembangkan sebuah 

destinasi pariwisata berbasis budaya tradisi mamaca telah memiliki strategi yang tepat. 

Pihak perencana (tourism planner) paling tidak harus memperhatikan dua lingkup 

pengembangan yang saling melengkapi, yaitu lingkup pengembangan spasial dan 

tingkatan pengembangan dari destinasi tersebut. Lingkup pengembangan spasial adalah 

keharusan untuk memahami dan memperhatikan latar belakang kontekstual atau 

lingkungan makro dari destinasi yang akan dikembangkan. Sedangkan tingkatan 

pengembangan destinasi yang dimaksud adalah cara pandang perencanaan 

pengembangan destinasi yang harus berpandangan secara holistik dan menyeluruh 

(Sunaryo, 2013).  Dalam penelitian ini kata strategi pengembangan yang dimaksud 

adalah program atau cara yang digunakan untuk menyusun rencana dan keputusan yang 

tepat bagi pengembangan pariwisata di Desa Kebundadap Barat. Pengembangan 

pariwisata tersebut dikelompokkan menjadi pengembangan produk, pengelolaan, dan 

pemasaran (publikasi/ informasi). Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan desa dan 

permasalahan yang dihadapi Desa Kebundadap Barat. Berdasarkan identifikasi faktor 

internal dan eksternal tersebut dapat disusun strategi-strategi pengelolaan desa 

budaya berbasis tradisi mamaca.  

a. Pembuatan SK Kepala Desa Kebundadap Barat yang menyatakan bahwa 

Desa Kebundadap Barat merupakan desa wisata berbasis budaya tradisi 

mamaca sehingga dapat meningkatkan banyaknya pengunjung ke tempat 

wisata.  

b. Memanfaatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk merencanakan, 

mengatur, dan mengawasi pengelolaan tempat wisata. 

c. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung layanan wisata 

dalam bentuk brosur, website, souvenir, dan hasta karya lainnya.  

d. Memanfaatkan kearifan lokal tentang kelestarian alam dan ketaatan pada 

adat istiadat sehingga masyarakat ikut menjaga alam supaya tidak 

tercemar karena pembuangan sampah plastik yang tidak pada tempatnya.  

a. Memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat yang disegani dan semua elemen 

di masyarakat Desa Kebundadap Barat untuk ikut serta berperan aktif 

dalam pengembangan desa wisata berbasis budaya tradisi mamaca. 

Mengadakan pelatihan yang berhubungan dengan pariwisata berbasis 

budaya tradisi mamaca. 

b. Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak swasta dalam segala hal yang 

berhubungan tempat wisata termasuk tentang pengelolaan sampah dari 

wisatawan.  

c. Melakukan pemasaran yang baik dan bertangung jawab supaya beberapa 

pihak yang terlibat tidak merasa dirugikan. Hal tersebut diupayakan untuk 

mengurangi permasalahan baru ataupun kesalahpahaman.  
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Strategi lain yang dapat digunakan untuk pengelolaan desa buadaya adalah dengan 

meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi tersebut dapat 

dilakukan dengan cara berikut. 

a. Meningkatkan sistem pengelolaan tempat wisata desa melalui tim dengan 

desa dan Disparbud. 

b. Bekerjasama dengan pemerintah setempat, pihak swasta, dan instansi 

pendidikan untuk memberikan pelatihan, serta pembinaan yang 

berhubungan dengan pengelolaan wisata berbasis budaya.  

c. Menghidupkan kembali kelompok seni dan budaya yang ada di Desa 

Kebundadap Barat. Hal tersebut berguna untuk mendapat dukungan dalam 

pembangunan desa wisata berbasis budaya tradisi mamaca.  

 

SIMPULAN 

 Desa Kebundadap Barat memiliki peluang untuk mengembangkan dan 

membangun produk wisata berbasis budaya tradisi mamaca. Dengan aset desa yang 

berupa tradisi mamaca, pihak Desa Kebundadap Barat dapat menawarkan produk wisata 

tersebut berupa rangkaian kegiatan yang dikemas dalam paket wisata budaya.  

Ada beberapa faktor internal dan eksternal pada proses pembangunan desa 

wisata berbasis budaya tradisi mamaca. Faktor internal dan eksternal ini sangat 

mempengaruhi proses pengembangan dan pembangunan desa wisata budaya. Faktor-

faktor tersebut meliputi visi, misi, kondisi existing management, dan kondisi politik, 

ekonomi, sosial, serta teknologi. Hasil dari identifikasi faktor-faktor tersebut dapat 

menjadi  daya tarik wisata di Desa Kebundadap Barat. Pengembangan dan proses 

pembangunan desa wisata berbasis budaya tradisi mamaca sangat dipengaruhi oleh 

keberhasilan Pokdarwis, tokoh masyarakat, dan semua elemen di masyarakat yang 

berada di ruang lingkup seni tradisional.  
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Abstrak 

Riset ini bertujuan mendeskripsikan sebuah model pengembangan Desa Ekowisata pada 

kawasan perkebunan kopi di Desa Sukorejo Kabupaten Bondowoso tanpa merusak 

lingkungan. Desa Sukorejo merupakan desa penghasil kopi Arabika, karena letak 

wilayahnya berada pada ketinggian 800-1200 dpl. Penelitian ini menggunakan metode 

sejarah guna mendapatkan data di lapangan mengenai kesiapan Desa Sukorejo untuk 

menjadi Desa Ekowisata yang dapat mensejahterakan masyarakat petani baik yang ada di 

Desa Sukorejo maupun pada desa-desa yang ada di sekitarnya. Hasil riset menunjukkan 

bahwa Desa Sukorejo layak serta memenuhi kriteria baik dari sumber daya alamnya 

maupun masyarakatnya untuk dijadikan Desa Ekowisata yang mendatangkan revenue 

generating bagi masyarakat petani kopi, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa. 

 

Kata Kunci: ekowisata, perkebunan kopi, Desa Sukorejo, Kabupaten Bondowoso 

 

PENDAHULUAN 

 Kabupaten Bondowoso terkenal dengan iconnya “Republik Kopi Bondowoso”, 

icon tersebut adalah upaya Bupati Amin Said Husni ketika menjabat sebagai Bupati 

Bondowoso selama dua periode untuk memajukan wilayahnya. Periode pertama tahun 

2008-2013, Periode kedua tahun 2013-2018. 

  

                                                
1 Artikel ini merupakan output dari Hibah Penelitian Disertasi Doktor dengan dana Direktorat 

Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi 

Nasional Tahun Anggaran 2019. 
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Gambar 1. Prasasti Nama-nama Bupati Bondowoso  

di Teras Pendopo Rumah Dinas Bupati Bondowoso (Dokumen Peneliti). 

 

 
Gambar 2. Peneliti bersama Bupati Bondowoso  

Amin Said Husni Tahun 2018 (Dokumen Peneliti). 

 

Kepekaan Bupati Amin Said Husni terhadap sumber daya alam yang ada di 

wilayahnya khususnya Kecamatan Sumberwringin (Desa Sumberwringin, Desa Rejo 

Agung dan Desa Sukorejo) yang mayoritas masyarakatnya adalah menanam kopi 

Robusta patut diacungi jempol. Tidak semua Kepala Daerah perduli dan mempunyai 

kepekaan untuk mengeksplor sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Pada awalnya 

masyarakat petani menanam kopi Robusta. Padahal ketinggian wilayah Kecamatan 

Sumberwingin antara 800-1200 dpl (Izzah, et.al.,2018:3). Pada ketinggian tersebut 

sangat cocok ditanami jenis kopi Arabika, yang harga jualnya lebih tinggi dibanding 

dengan kopi Robusta. 
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 Bupati Amin Said Husni memahami betul bagaimana seharusnya yang 

dilakukan oleh masyarakat petani kopi yang berada di wilayah Kecamatan 

Sumberwringin. Apalagi jarak 30 km dari Desa Sukorejo adalah perkebunan PTPN XII 

yang berada di dataran tinggi Ijen adalah penghasil kopi Arabika yang pasarnya adalah 

negara-negara Eropa. Bupati Amin Said Husni berusaha menyaingi produk PTPN XII 

dengan memilih cluster kopi Arabika untuk mengangkat nama Kabupaten Bondowoso 

baik di wilayah nasional maupun internasional. Pada tahun 2011 petani kopi Kecamatan 

Sumberwringin dapat mengeksport hasil kopi Arabika ke Negara Swiss (Izzah, 

et.al.,2018:39). 

 Upaya Bupati Amin said Husni tidak main-main dengan cara menggandeng 7 

pihak untuk memajukan petani kopinya agar bisa bersaing dengan PTPN XII untuk 

mengeksport hasil kopi Arabika ke wilayah Eropa. Bupati berhasil menggerakkan 

masyarakatnya untuk beralih menanam kopi Arabika. Sekaligus diperkuat oleh Bupati 

Amin Said Husni untuk memakmurkan masyarakat petani kopinya yaitu dengan bekerja 

sama 7 pihak antara lain: Pemkab Bondowoso (yang diwakili oleh Dinas Pertanian), 

Bank Indonesia Cabang Jember, Puslit Koka, Bank Jatim Cabang Bondowoso, Perum 

Perhutani KPH Bondowoso, PT. Indokom Citra Persada, APEKI Kabupaten 

Bondowoso (Izzah, 2016:158). 

 Kecamatan Sumberwringin merupakan salah satu dari 23 kecamatan yang 

berada di Kabupaten Bondowoso. Luas wilayah Kecamatan Sumberwringin 13.860,7 ha 

terdiri dari Tanah Sawah 1.685,0 ha; Tanah Tegalan seluas 1.707,6 ha; Tanah 

Perkebunan seluas 1.265,9 ha; Tanah Pekarangan untuk bangunan dan halaman sekitar 

545,4 ha; dan Tanah Kering (termasuk Hutan) lainnya seluas 8.656,8 ha (Izzah, 

et.al.,2018:4). Kecamatan Sumberwringin terdiri dari 6 desa, antara lain: Desa Sukosari 

Kidul Luas Wilayah 4,73 (km²), dusun 8 RW 5 RT 26 2; Desa Tegaljati Luas Wilayah 

23,51 (km²), dusun 13, RW 7, RT 36 3; Desa Rejo Agung Luas Wilayah 21,10 (km²), 

dusun 13, RW 8, RT 40 4; Desa Sukorejo Luas Wilayah 27,74 (km²), dusun 14, RW 9, 

RT 38 5; Desa Sumber Gading Luas Wilayah 22,08 (km²), dusun 11, RW 4, RT 33 6; 

Desa Sumberwringin Luas Wilayah 39,45 (km²), dusun 10, RW 3, RT 20. Khusus 

penghasil kopi adalah Desa Sukorejo, Desa Rejo Agung dan Desa Sumberwringin. 

 Desa Sukorejo adalah desa yang dipilih sebagai tempat Desa Ekowisata 

perkebunan kopi. Yang dimaksud ekowisata adalah suatu perjalanan wisata yang 

bertanggung jawab pada kelestarian alam, budaya, serta memuat unsur-unsur edukasi 

(Ridlwan, dkk., 2017:142). Dalam ekowisata, masyarakat setempat harus terlibat, 

khususnya dalam pengelolaannya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakatnya maupun pemerintah setempat. Hal tersebut diperjelas dengan adanya 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pengembangan Ekowisata di Daerah  yang menyebutkan bahwa “pengembangan 

ekowisata wajib memberdayakan masyarakat setempat”. 
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Gambar 3. Peta Desa Sukorejo  

(Dokumen Peneliti) 

 

 Desa Sukorejo mayoritas perekonomian masyarakatnya ditopang oleh 

perkebunan kopi khususnya kopi Arabika. Lahan perkebunan kopi Arabika yang 

dikelola oleh rakyat adalah milik Perhutani. Hasil perkebunan kopi akan dibagi menjadi 

dua bagian, 30 % untuk Perhutani dan 70 % menjadi milik masyarakat yang mengelola 

perkebunan tersebut. 

Sebelum masuk pada perkebunan kopi, masyarakat umum sudah mendapat 

suguhan tempat peristirahatan yang diberi nama “Kampung Kopi Kluncing”. Kluncing 

adalah nama dusun yang ada di Desa Sukorejo. Desa Sukorejo merupakan desa yang 

layak untuk dijadikan sebagai Desa Ekowisata, karena banyak hal yang bisa ditawarkan 

kepada turis baik domestik maupun mancanegara. 

 

 
Gambar 4. Rest Area “Kampung Kopi Kluncing” di Desa Sukorejo  

(Dokumen Peneliti) 
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METODE  

 Riset yang dilakukan oleh peneliti menggunakan Metode Sejarah. Metode 

Sejarah dipergunakan untuk mengungkap secara detail tingkat kelayakan Desa Sukorejo 

untuk dijadikan sebagai Desa Ekowisata. Tahap-tahap dalam Metode Sejarah ada 

empat, yaitu, 1) tahapan heuristik adalah tahapan pengumpulan sumber data, 2) tahapan 

kritik adalah tahapan memilah-milah data, 3) tahapan interpretasi adalah tahapan 

menganalisis data, dan 4) tahapan historigrafi adalah tahapan penulisan (Gottschalk, 

1986:32).  

 Tahap pertama adalah heuristik atau pengumpulan sumber, peneliti melakukan 

wawancara dengan Bupati Bondowoso Amin Said husni, Kepala Dinas Pertanian 

Kabupaten Bondowoso, Kepala Desa Sukorejo, tokoh kopi Arabika Desa Sukorejo, 

tokoh masyarakat Desa Sukorejo, petani kopi Desa Sukorejo, kelompok tani kopi 

Kabupaten Bondowoso, buruh tani kopi Desa Sukorejo dan masyarakat Desa Sukorejo. 

 Tahap kedua yaitu kritik sumber, yang dimaksud dalam hal ini adalah memilah-

milah data atau informasi yang sudah didapatkan oleh peneliti pada tahap pertama. Hal 

ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang valid berkaitan dengan adanya rencana 

pengembangan Desa Ekowisata perkebunan kopi di Desa Sukorejo. 

 Tahap ketiga yaitu interpretasi, yang dimaksud di sini adalah menganalisis 

informasi yang sudah selesai dikritisi pada tahap kedua, sehingga peneliti mendapatkan 

informasi yang mengerucut pada upaya pembuatan model Desa Ekowisata perkebunan 

kopi di Desa Sukorejo. 

 Tahap keempat atau tahap akhir yaitu tahap penulisan berkaitan dengan 

pembuatan model Desa Ekowisata perkebunan kopi di Desa Sukorejo yang nantinya 

dapat memberi wacana bagi pemangku kepentingan yaitu Bupati Bondowoso. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kebijakan Bupati Pendongkrak Ekonomi Petani 

 Hasil riset di lapangan, peneliti mendapatkan informasi bahwa pada waktu 

Bupati Amin Said Husni, petani kopi rakyat di Kabupaten Bondowoso mengalami 

kemajuan yang luar biasa. Penanaman kopi Robusta yang sudah puluhan tahun 

dilakukan oleh masyarakat petani kopi, pada akhirnya petani beralih menanam kopi 

Arabika. Ada beberapa alasan mengapa petani kopi rakyat mau beralih menanam kopi 

Arabika, yang pertama, perhatian Bupati Amin Said Husni luar biasa pada para petani 

kopi. Dengan adanya MoU yang dibuat dengan 7 pihak (Dishutbun Kabupaten 

Bondowoso, Puslit Koka Jember, Bank Indonesia, Bank Jatim, APEKI Bondowoso, 

Perum Perhutani KPH Bondowoso, PT. Indokom Citra Persada) menjadikan para petani 

bergerak untuk beralih menanam tanaman kopi Arabika (Wawancara dengan Bupati 

Amin Said Husni pada tanggal 21 Maret 2018). Mulai peralatan yang dibantu oleh Bank 

Indonesia, modal dengan bunga rendah dari Bank Jatim, SOP penanaman kopi Arabika 

sampai pada proses hilirisasi, pelatihan dan pendampingan oleh Dinas Pertanian 

Kabupaten Bondowoso dan Puslit Koka Jember, eksport hasil produk kopi Arabika oleh 

PT. Indokom Citra Persada sampai pada perlindungan harga jual dan persaingan produk 
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kopi oleh APEKI (Asosiasi Petani Kopi Indonesia), semuanya diupayakan oleh Bupati 

Amin Said Husni. Alasan kedua, harga jual kopi Arabika lebih tinggi daripada harga 

jual kopi Robusta. Alasan ketiga, adalah penambahan luas lahan petani untuk ditanami 

kopi Arabika yang difasilitasi oleh Perum Perhutani KPH Bondowoso. Konsekuensi 

dari kerjasama antara Perum Perhutani KPH Bondowoso dengan para petani kopi 

Bondowoso adalah bagi hasil, Perhutani mendapat bagian 30 % sedangkan petani kopi 

mendapat bagian 70 %. Upaya yang dilakukan oleh Bupati Amin Said Husni mampu 

mendongkrak perekonomian para petani kopi Bondowoso khususnya Desa Sukorejo 

Kecamatan Sumberwringin. 

 Estafet dari Bupati Amin Said Husni pada Bupati penggantinya yaitu Bupati 

KH. Salwa Arifin nampaknya membuat para petani kopi Arabika Bondowoso pesimis 

tentang masa depannya. Ada indikasi kurangnya perhatian dari Bupati KH. Salwa Arifin 

terhadap para petani kopinya, terbukti ketika rutinitas acara tahunan “Petik Raya Kopi” 

tidak dihadiri baik oleh Bupati maupun wakil Bupati. Yang menggantikan posisi Bupati 

adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso. 

Sebetulnya gagasan untuk menarik perhatian para wisatawan agar berkunjung ke 

Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin sudah dilakukan oleh Bupati Amin Said 

Husni dengan mengadakan acara rutin tahunan yang bertajuk “Petik Raya Kopi”. Pada 

tahun 2017 acara “Petik Raya Kopi” dihadiri tamu dari tim SCAE (Specialty Coffee 

Assosiation of Europa) yang terdiri dari 22 negara Eropa yang tergabung dalam SCAE. 

Perjalanan tersebut masuk dalam rangkaian Origin Trip ke Jawa Timur dan Bali yang 

diselenggarakan oleh Speciality Association of Indonesia (SCAI) yang berlangsung 

pada 13-21 Juli 2017.  

 Bupati Amin Said Husni tidak menyia-nyiakan tawaran dari Safrudin (ketua 

SCAI atau Specialty Coffee Assosiation of Indonesia) dalam rangka memperkenalkan 

Bondowoso ke wilayah Eropa melalui kunjungan tim SCAE yang diwakili oleh 22 

negara Eropa. Amin Said Husni menyiapkan acara petik kopi di kebun petak 23 Desa 

Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso pada Tanggal 15 Juli 

2017. Kunjungan tersebut diharapkan adanya tindak lanjut hubungan bisnis yang saling 

menguntungkan. Terlebih kopi Arabika “Java Ijen Raung” (branded kopi rakyat 

Kabupaten Bondowoso) ini merupakan kopi yang sudah diekspor ke sejumlah negara. 
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Gambar 5. Presiden SCAE bertemu dengan Bupati Amin Said Husni  

pada acara “Petik Raya Kopi” di Desa Sukorejo tahun 2017 (Dokumen Peneliti) 

 

 
Gambar 6. Acara “Petik Raya Kopi” di kebun kopi rakyat  

pada tahun 2017 (Dokumen Peneliti) 

 

Kesiapan Masyarakat Petani Kopi Desa Sukorejo Menuju Desa Ekowisata 

Petani kopi rakyat Desa Sukorejo sudah mulai diperkenalkan dengan tanaman 

kopi Arabika oleh John Saryan Sukardjo (Wawancara dengan John Saryan Sukardjo 

pada tanggal 20 Maret 2018), tokoh kopi Arabika Kabupaten Bondowoso pada tahun 

1980-an. Pada saat itu tidak ada satupun masyarakat petani kopi yang tertarik untuk 

menanam tanaman kopi Arabika. Nenek moyang mereka sudah terbiasa menanam kopi 

Robusta, mereka malas untuk berinovasi menanam kopi Arabika. Melalui proses yang 

panjang, akhirnya pada tahun 2011 Bupati Amin Said Husni memaksa para petani yang 

sudah menanam kopi Arabika untuk mengeksport produk kopinya ke Negara Swiss 

(Izzah, et.al., 2018:4). Bupati Bondowoso memerintahkan pada Dishutbun (Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan) untuk membentuk 5 kelompok klaster kopi Arabika. Ketua 

Kelompoknya adalah Sukardjo (Wawancara dengan John Saryan Sukardjo pada tanggal 

20 Maret 2018), Mat Husen (Wawancara dengan Mat Husen pada tanggal 5 April 

2018), Nur Jumali (Wawancara dengan Nur Jumali pada tanggal 15 April 2018),  
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Suhairi (Wawancara dengan Suhairi pada tanggal 20 April 2018)  dan H. Sumarhum 

(Wawancara dengan H. Sumarhum pada tanggal 23 April  2018).  Merekalah yang 

merintis awal, mengelola kopi Arabika yang diekspor ke Swiss. 

 Keberhasilan 5 kelompok tani yang sudah dibentuk oleh Dishutbun 

menginspirasi para petani kopi yang lain untuk bergabung dengan kelompok yang sudah 

dibentuk. Pada akhirnya kelompok tani kopi ini terus berkembang, dan pada tahun 2018 

menjadi 49 kelompok tani kopi (Izzah, et.al., 2018:63).  

Produk kopi dari kelompok tani kopi tidak hanya kopi Hs Basah atau Berasan 

tetapi juga produk hilir yang berupa kopi bubuk. Kopi bubuk ini dengan branded “Java 

Ijen-Raung” dengan berbagai kemasan produk baik kopi Arabika maupun kopi Robusta.  

 

 
Gambar 7. Produk kopi milik John Saryan Sukardjo 

(Dokumentasi Peneliti) 

 

 
Gambar 8. Produk kopi milik ketua koperasi Suyitno 

(Dokumen Peneliti) 

 

Masyarakat petani kopi yang berada di Desa Sukorejo dan sekitarnya sudah siap 

untuk menciptakan Desa Ekowisata. Desa Ekowisata ini didukung oleh potensi alamnya 
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yang merupakan perkebunan kopi, dengan kondisi wilayah yang dingin dan sejuk 

karena terletak pada ketinggian 800-1200 dpl yang sangat disukai oleh para turis baik 

domestik maupun luar negeri. 

 

Desa Ekowisata sebagai Solusi untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 

Petani Kopi 

 Salah satu andalan Bangsa Indonesia untuk meningkatkan pendapatan devisa 

negara adalah bidang pariwisata. Setiap wilayah yang ada di Indonesia didorong oleh 

pemerintah untuk meningkatkan APBD melalui pariwisata. Pengelolaan pariwisata yang 

baik akan mendatangkan penghasilan yang tinggi bagi pemerintah daerah. Pada saat ini 

wisatawan menyukai alam yang dipadukan dengan kondisi sosial budaya 

masyarakatnya (Muhammad Ama Ridlwan, dkk., 2017:142). Salah satunya yang sangat 

berhasil meningkatkan perekonomian masyarakatnya adalah destinasi wisata di 

Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Azwar Anas pandai menangkap keinginan masyakat 

lokal, nasional maupun internasional untuk berwisata dengan alam serta budaya yang 

dimiliki oleh masyarakatnya.   

Peran Pemerintah Daerah sangat menentukan sebuah keberhasilan destinasi 

wisata, karena Pemerintah Daerah sebagai penyedia insfrastruktur pariwisata. Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 (Peraturan Dalam 

Negri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah) 

tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah Pasal 1 poin 6 yang 

menyebutkan bahwa “pelaku ekowisata adalah pemerintah, pemerintah daerah, dunia 

usaha, dan masyarakat yang bergerak di bidang wisata”. Dari Peraturan Menteri Dalam 

Negeri di atas dapat diketahui bahwa pemerintah dan masyarakat merupakan pelaku 

wisata yang didalamnya memiliki peran penting dalam pengembangan usaha wisata. 

 Definisi ekowisata yang pertama diperkenalkan oleh organisasi The Ecotourism 

Society (1990) (Haryanto, 2014:277) sebagai berikut: Ekowisata adalah suatu bentuk 

perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi 

lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Semula 

ekowisata dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan di daerah tujuan 

wisata tetap utuh dan lestari, di samping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap 

terjaga. Akan tetapi, perkembangannya ternyata bentuk ekowisata ini berkembang 

karena banyak digemari oleh wisatawan. Wisatawan ingin berkunjung ke area alami, 

yang dapat menciptakan kegiatan bisnis. 

 Ekowisata pada saat ini berkembang dengan pesat karena ekowisata banyak 

digemari oleh wisatawan. Wisatawan ingin berkunjung ke area yang alami, yang dapat 

menciptakan  kegiatan bisnis. Ekowisata kemudian didefinisikan sebagai bentuk baru 

dari perjalanan bertanggung jawab dan berpetualang ke area alami, yang dapat 

menciptakan industri pariwisata (Eplerwood, 1999). 

 Potensi alam serta potensi masyarakat di Desa Sukorejo dengan branded 

perkebunan kopi Arabika tentunya layak dijual sebagai aset wisata Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bondowoso dengan menciptakan “Desa Ekowisata Kawasan Perkebunan 



MODEL PENGEMBANGAN DESA EKOWISATA KAWASAN PERKEBUNAN KOPI DESA SUKOREJO 

KABUPATEN BONDOWOSO 

395 

 

Kopi”. Ada beberapa hal yang bisa didiskusikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bondowoso, antara lain: 

1) Langkah pertama yang harus dilakukan adalah duduk bersama antara pemerintah 

daerah yang diwakili oleh Dinas Pariwisata, Akademisi UNEJ, Masyarakat Desa 

Sukorejo, Perum Perhutani KPH Bondowoso, Camat Sumberwringin, kelompok 

tani kopi dan Kepala Desa Sukorejo untuk berdiskusi menciptakan spot baru 

destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bondowoso dengan menciptakan “Desa 

Ekowisata Kawasan Perkebunan Kopi” di Desa Sukorejo. 

2) Masyarakat Desa Sukorejo sebagai pelaku dalam menciptakan dan mengelola 

“Desa Ekowisata Kawasan Perkebunan Kopi” di Desa Sukorejo diberi edukasi 

berupa pelatihan oleh Dinas Pariwisata untuk membuat homestay yang layak 

dihuni oleh wisatawan, mengeksplor makanan lokal yang mempunyai ciri khas 

kedaerahan, seni yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat ditampilkan atau 

disuguhkan pada wisatawan yang datang di Desa Ekowisata, produk kopi yang 

dimiliki oleh para kelompok tani. Mengedukasi para wisatawan mengenai cara 

menanam, merawat, memetik, menjemur sampai menyangrai dan membuat kopi 

bubuk. 

3) Menyediakan lahan parkir yang dikelola oleh Karang Taruna, tentunya akan 

menambah hasil dan mengurangi pengangguran. 

4) Spot yang paling penting untuk “Desa Ekowisata Kawasan Perkebunan Kopi” 

adalah merawat jalan masuk ke wilayah perkebunan kopi. Untuk masuk 

kawasan perkebunan kopi tentunya harus bekerjasama dengan Perum Perhutani 

KPH Bondowoso yang mempunyai lahan hutan yang diberikan pada petani 

untuk dirawat. Jalan masuk ke perkebunan adalah tanah lumpur, ketika hujan 

sulit dilalui. Untuk memudahkan para wisatawan masuk ke wilayah perkebunan 

harus dibuat jalan baik yang terbuat dari paving atau jalan beton. Solusi yang 

ditawarkan oleh peneliti adalah setiap orang yang mempunyai lahan kebun di 

wilayah Perhutani mempunyai kewajiban untuk gotong royong membuat jalan. 

Cara yang ditempuh adalah pihak Perhutani membebaskan misalnya 3 kali 

panen pada petani pengelola kebun untuk tidak menyetor 30 % kepada 

Perhutani. Dana tersebut digunakan untuk membuat jalan masuk ke wilayah 

perkebunan. Memang untuk membuat Desa Ekowisata tidak semudah 

membalikkan telapak tangan, tetapi harus mempunyai persepsi yang sama untuk 

memajukan sebuah wilayah. 
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Gambar 9. Jalan masuk perkebunan kopi  

yang perlu diperbaiki (Dokumen Peneliti) 

 

 

 
Gambar 10. Jalan masuk perkebunan kopi yang eksotis  

penuh dengan pohon pinus (Dokumen Peneliti) 
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Jalan masuk ke perkebunan yang terdiri dari tanah yang berlumpur yang sulit dilalui 

ketika musim hujan (seperti foto di atas), akan dibuat jalan beton atau jalan paving 

(seperti foto di bawah) ini. 

 

 
Gambar 11. Contoh bangunan jalan setapak yang dibuat dari beton menuju kebun 

 

 

 
Gambar 12. Contoh Jalan Setapak Menuju Hutan 

Sumber: https://jejakpiknik.com/hutan-kota-malabar/ 
 

 

https://jejakpiknik.com/hutan-kota-malabar/
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Gambar 13. Contoh bangunan paving jalan setapak menuju kebun 

 

 

 
Gambar 14. Contoh Jalan Setapak dengan menggunakan cor. 

Sumber: https://www.lsmdankriminal.com/%20/page/312/PEMBANGUNAN-JALAN-

SETAPAK-DESA-OLAK-KEMANG-ASAL-JADI 

https://www.lsmdankriminal.com/%20/page/312/PEMBANGUNAN-JALAN-SETAPAK-DESA-OLAK-KEMANG-ASAL-JADI
https://www.lsmdankriminal.com/%20/page/312/PEMBANGUNAN-JALAN-SETAPAK-DESA-OLAK-KEMANG-ASAL-JADI
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5) Rest Area “Kampung Kopi Kluncing” didirikan bangunan yang dapat digunakan 

sebagai tempat untuk menjual produk kopi masyarakat petani kopi, menjual 

makanan dan minuman serta souvenir bagi wisatawan. Dana pembangunan 

dapat diperoleh dari dana desa Sukorejo yang digulirkan oleh negara pada setiap 

desa di wilayah Indonesia. 

 

SIMPULAN 

 Penciptaan sebuah destinasi wisata harus mendapat perlindungan dari 

Pemerintah Daerah, sebab apabila terjadi pembiaran maka yang akan mengambil 

kesempatan adalah individu yang mempunyai dana besar. Padahal tujuan adanya 

destinasi wisata di suatu daerah adalah untuk meningkatkan kemakmuran 

masyarakatnya, serta sebagai revenue generating bagi Pemerintah Daerah maupun 

Pemerintah Desa. 

 Meningkatnya kemakmuran masyarakat berimbas pada maraknya kunjungan ke 

destinasi wisata.  Alternatif destinasi wisata saat ini yang digemari oleh masyarakat 

adalah Ekowisata. Ekowisata mencakup perjalanan ke daerah alami yang masih belum 

tercemar, terjaga keasriannya, sehingga wisatawan yang datang memiliki tujuan khusus 

hendak mempelajari, mengagumi, dan menikmati pemandangan alam serta flora, fauna 

dan hidupan liarnya.  

 Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa 

Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso layak ditindaklanjuti 

dengan membuat destinasi wisata berbasis Ekowisata kawasan perkebunan kopi. 

Kemajuan petani kopi Desa Sukorejo dalam menghasilkan kopi Arabika dari hulu 

sampai hilir, ditunjang dengan potensi alam kawasan perkebunan kopi di atas 

ketinggian 800-1200 dpl menjadi keunikan tersendiri yang dapat dijual untuk 

menambah kemakmuran para petani kopi. 

 Harus ada keinginan bersama baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah 

Desa untuk menambah revenue generating dengan membuat Desa Ekowisata berbasis 

kawasan perkebunan kopi. 
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Abstrak 

Virus corona jenis covid-19 telah mengubah konstruksi hubungan sosial dan komunikasi 

yang sudah lama dibangun jamaah Masjid. Hal ini disebabkan adanya fatwa MUI, 

organisasi keagamaan, dan protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang 

dimaknai dan disikapi bebeda-beda oleh pengurus takmir maupun jamaah sehingga 

fenomena tersebut diasumsikan berdampak terganggunya hubungan sosial dan komunikasi 

antarjamaah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan dampak covid-

19 terhadap hubungan sosial dan komunikasi pengurus dan jamaah Masjid. Metode 

kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi digunakan untuk mencapai tujuan 

penelitian. Data diperoleh melalui metode observasi pasrtisipasi dan wawancara dengan 

tenik rekam dan catat. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara diskriptif kualitatif 

dengan teori sosiolinguistik dan pragmatik. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa 

covid-19 telah berdampak pada  renggangnya hubungan sosial dan komunikasi antar 

jamaah Masjid. Adapun yang menjadi faktor penyebabnya adalah kode etik memasuki 

masjid dan selama berada di masjid yang didasrkan pada fatwa MUI dan organisasi-

organisasi keagaamaan lainnya serta protokoler yang ditetapkan baik oleh Pemerintah 

Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa virus corona (covid-19) 

telah merubah kontrsuksi hubungan sosial era new normal, sehingga berdampak pada pola 

komunikasi yang digunakan para jamaah maupun Takmir Masjid. Oleh Karena itu, perlu 

model strategi komunikasi yang dapat diterapkan di era new normal.  

 

Kata kunci: covid-19, hubungan sosial, komunikasi, masjid 

 

PENDAHULUAN 

World Health Organization (WHO) mengumumkan kasus pneumonia yang terjadi 

di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Kasus pneumonia terjadi 

disebabkan oleh virus corona terbaru yang bernama COVID-19 berarti coronavirus 

disease 2019 (Hartati & Susanto,  2020). Pada bulan Maret 2020, Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) tersebut menyebut virus Corona sebagai penyakit pandemi yang berarti 

mailto:aharyono.sastra@unej.ac.id


   E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL 

402 

 

virus yang mematikan ini menyebar di luar upaya pencegahan di sebagian besar negara 

di dunia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah sebuah epidemi yang 

telah menyebar ke beberapa negara atau bahkan benua, dan umumnya menjangkit 

banyak orang. Dalam kasus saat ini, COVID-19 menjadi pandemi pertama yang 

disebabkan oleh virus corona. 

Gejala-gejala virus corona termasuk demam, batuk, kelelahan, dan kesulitan 

bernafas. Awalnya, individu menunjukkan gejala ringan dan sebagian besar waktu 

orang memperlakukan ini sebagai flu ringan. Karena merupakan penyakit pernapasan, ia 

dapat menyebar dengan menghirup tetesan di udara. Itu juga dapat menyebar dengan 

menyentuh orang yang terinfeksi. Virus Corona mempengaruhi kehidupan sosial 

individu karena banyak sekolah, perguruan tinggi, universitas, pub, restoran, kafe, dll. 

telah ditutup. Banyak festival, upacara keagamaan dan sosial tiba-tiba dibatalkan atau 

ditunda. Bahkan konferensi tentang Virus Corona sendiri telah dihapus. UNESCO 

(2020) dalam resent mereka laporan mengungkapkan "Pemerintah di 61 negara telah 

mengumumkan atau menerapkan penutupan lembaga pendidikan dalam upaya untuk 

memperlambat penyebaran penyakit". Menurut UNESCO, lebih dari 39 negara telah 

menutup sekolah, dan perguruan tinggi, yang telah berdampak pada lebih dari 420 juta 

anak dan remaja. (Singh, 2020) 

Untuk itu, setiap warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai makhluk 

individu dan sosial, perlu menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya 

terkait dengan dirinya sendiri, tetapi juga mempunyai hubungan keterlibatan dalam 

kehidupan sosial dan juga lingkungan sekitarnya. Di tengah-tengah pandemi covid-19 

ini bagi para petinggi adalah ancaman global yang sangat berbahaya, yang dapat 

menurunnya populasi manusia di Indonesia. Menurut Nurjanah (2020) bahwa 

Globalisasi yang semakin cepat dan terbuka ini bagaimanapun tetap harus diwaspadai 

dan diantisipasikan, karena globalisasi tidak dapat dihindari. Yang dapat dilakukan 

adalah menenumkan strategi bagimana agar bangsa ini mampu menemukan ritme dan 

alur yang mantap di dalam aliran globalisasi itu sendiri. 

Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden ‘Jokowi’ Joko Widodo mengumumkan 

kasus pertama (dan kedua) positif terinfeksi virus korona baru, atau terkena penyakit 

COVID-19, di Indonesia. Belakangan diketahui bahwa dua orang (perempuan berusia 

31 tahun dan ibunya berusia 64 tahun) mengetahui status mereka yang terinfeksi dari 

berita, dan bahwa Presiden mengumumkan hal tersebut kepada publik sebelum petugas 

kesehatan memberitahukan kepada mereka secara langsung. Insiden ini hanya salah satu 

kesalahan dari banyak langkah besar yang diambil pemerintah yang menimbulkan 

pertanyaan serius mengenai kemampuan menanggapi pandemik global ini. Meskipun 

fokus utama memang wajib ditujukan untuk merawat mereka yang sudah terinfeksi dan 

mencegah penyebaran lebih lanjut, penyelidikan yang komprehensif juga harus segera 

dilakukan di saat yang tepat untuk memeriksa kesalahan serius yang telah dibuat 

sehingga membahayakan kehidupan masyarakat. Indonesia harus lebih siap di masa 

depan (Almuttaqi, 2020). Masjid merupakan salah satu tempat berkumpulnya orang 

banyak pada setiap waktu minimal lima kali sehari di luar acara-acara lain seperti 
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pengajian umum dan lainnya melibtkan massa banyak. Dalam rangka mengantisipasi 

penyebaran covid-19 tersebut, keluarlah  maklumat KAPOLRI Nomor: Mak/2/III/2020 

tentang KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM 

PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) yang diantaranya  

melarang pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk 

seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lain yang sejenis, yang intinya melarang 

berkumpulnya orang-orang di masyarakat lebih dari sepeluh orang. Seiring dengan hal 

tersebut MUI mengeluarkan fatwahnya dengan no  14 tahun 2020 tentang 

PENYELENGGRAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADIWABAH COVID-19 

yang intinya anjuran sementara untuk beribadah di rumah atau beribadah di masjid 

dengan protokoler yang sesuai dengan petunjuk  kementerian kesehatan.  

Maklumat KAPOLRI  dan Fatwa MUI tersebut telah menyebabkan timbulnya 

berbagai persolan sebagai dampak perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap 

maklumat dan fatwa tersebut. Masih banyaknya masjid yang  menyelenggarakan 

peribadatan tidak menggunakan protokoler yang ditentukan oleh pemerintah; Ada 

masjid yang sudah menggunakan protokoler pemerintah tetapi dalam penerapannya 

diinterpretasi dan disikapi berbeda oleh para pengurus dan jamaah masjid sehingga  

telah  menyebabkan munculnya perbedaan pandangan antara jamaah dengan jamaah dan 

jamaah dengan pengurus takmir. Perbedaan pandangan tersebut telah berdampak 

dilanggarnya berbagai protokoler yang telah disepakati dalam rapat pengururus.  

Berdasarkan observasi sementara fenomena tersebut diantaranya disebabakan oleh 

rendahnya kompetensi komunikasi dari pengurus khususnya sehingga berdampak pada 

rendahnya strategi komunikasi yang digunakan. Kompetensi komunikasi tersebut 

menurut Hymes (1972) terdiri dari linguistics knowledge, interaction skill, dan cultural 

konolwdge, sementara jarak sosial sebagai implementasi dari jaga jarak untuk 

menghindari meluasnya pandemi telah menyebabkan hubungan sosial yang semakin 

renggang. Berdasarkan latarbelakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

“Bagaimana dampak Covid-19 terhadap hubungan sosial dan komunikasi Jamaah 

masjid? 

 

METODE PENELITIAN 

Metode kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi digunakan untuk 

mencapai tujuan penelitian. Data diperoleh melalui metode observasi pasrtisipasi dan 

wawancara dengan tenik rekam dan catat. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis 

secara diskriptif kualitatif dengan terori-teori sosiolinguistik dan pragmatik. 

 

Dampak Covid-19 terhadap Hubungan Sosial dan Komunikasi di Masjid 

Covid-19 telah membawa dampak yang luar bisa tehadap tatanan kehidupan di 

masyarakat, baik yang sifatnya konstruktif maupun destruktif, sehingga lahirlah istilah 

era new normal (era normal baru). New normal dalam konteks pandemi covid-19 

memiliki arti perubahan tatanan kehidupan terutama dalam hal perilaku untuk dapat 

beradaptasi sehingga tetap produktif dalam menjalankan aktivitas baik di bidang 
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ekonomi, pendidikan, maupun hal yang berkaitan dengan peribadatan tanpa 

mengesampingkan protokol kesehatan yang berlaku.  

Manusia adalah makhluk sosial, hubungan sosial dan interaksi sosial merupakan 

bagian integral dari peradaban manusia, tetapi, karena penyebaran pandemi virus yang 

cepat dan peningkatan langkah-langkah jarak sosial, jaringan hubungan ini sangat 

terpengaruh. Dari keberadaan manusia, koneksi dan hubungan sosial ini telah menjadi 

bagian integral dari cara hidup. Jadi, jika tidak ada hubungan yang bermakna dan 

mendalam, hal itu mengarah pada kondisi kecemasan yang menekan baik dalam tubuh 

maupun dalam pikiran. Kesepian, dorongan kecemasan, depresi, keadaan panik, 

gangguan mental, bahaya kesehatan, dan banyak masalah lain berdampak pada 

kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan (Almuttaqi, 2020).  

Jarak sosial melibatkan menjauhi orang-orang untuk menghindari penyebaran 

dan penangkapan virus. Ini adalah terminologi baru yang muncul yang berarti untuk 

menghindari keramaian. Hal ini telah memaksa orang untuk bekerja dari rumah, 

beribadah di rumah, dan menghindari pertemuan sosial serta berhubungan dengan 

orang-orang terdekat mereka. Eric Kleinberg, seorang sosiolog dari New York 

University, menyatakan bahwa “kami juga memasuki periode baru kepedihan sosial. 

Akan ada tingkat penderitaan sosial terkait dengan isolasi dan biaya jarak sosial yang 

sangat sedikit orang yang membahas ini (Singh, 2020). Penerpan jarak sosial (sosial 

distancing) dan menghindari keramaian telah berdampak terhadap hubungan sosial 

masyarakat, khususnya jamaah masjid. Para Jamaah tidak seperti biasanya begitu datang 

saling berjabat tangan dan sidikit membuka percakapan ringan terkait kabar, kondisi 

keluarga, dan sebagainya. Dengan bener yang tertera di depan masjid yang mengikat 

berbagai aturan jamaah seperti “Jaga jarak sesuai ketentuan, Selalu pakai masker, Tidak 

berjabat Tangan selama berada di Masjid”. Data tersebut telah berdampak terhadap 

perubahan hubungan sosial antarjamaah. Jarak sosial antara jamaah yang satu dengan 

jamaah yang lain telah menutup kemungkinan adanya komunikasi antarjamah di kanan 

kirinya; Begitu pula anjuran tidak berjabat tangan selama berada di dalam masjid telah 

menyebabkan jauhnya hubungan sosial antarjamaah; dan anjuran selalu mekakai masker 

juga sebagai simbul larangan orang untuk tidak berkomunikasi satu sama lain. Dengan 

demikian, dapat diakatakan bahwa data tersebut telah menyebabkan adanya hubungan 

sosial normal baru antarjamaah masjid. Hubungan sosial di era new normal telah 

berdampak pula pada perubahan pola dan strategi komunikasi yang digunakan oleh 

suatu kelompok masyarakat termasuk jamaah masjid.  

Sebelum peristiwa covid-19, penggunaan pola dan setrategi komunikasi dalam 

suatu masyarakat tutur cenderung dipengaruhi keseluruhan pola budaya termasuk 

pemberlakuan status dan kelas sosial, perbedaan umur, gender, serta peran dan jabatan 

seseorang. Hal ini seiring dengan pernyataan  Mulyana & Rakhmat ( 2003); Haryono 

(2015) bahwa perbedaan status dan kelas sosial bisa menyebabkan timbulnya 

kesenjangan dalam komunikasi, seperti orang-orang yang berstatus sosial berbeda sulit 

menyatakan opini secara bebas  dan terus terang dalam even diskusi dan perdebatan. 

Seseorang yang berstatus sosial lebih rendah harus menyatakan rasa hormat kepada 
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orang yang berstatus lebih tinggi. Namun demikian, di era new normal telah lahir 

fonomena baru yakni jarak sosial (sosial distancing) telah merubah pola komunikasi 

dari nada rendah menjadi nada lebih keras agar partisipan tutur dapat menerima tujuan 

tutur dengan baik. Bahkan ada perubahan pola komunikasi dari bahasa verbal ke non 

verbal, dan dari bahasa lisan ke bahasa tulisan berupa bener-bener yang dipasang dalam 

rangka pencegahan pandemi covid-19 dan penerapan era new normal. 

Penggunaan prinsip kesantunan (politeness principle) prinsip kerjasama 

(cooperative principle) sebagai bagian setrategi komunikasi perlu mendapat perhatian 

dalam proses komunikasi di Masjid. (Grice 1975: 47); Yule  1996: 36-37); Nadar (2009: 

24-25) menyatakan bahwa prinsip kerjasama (PK) itu memiliki pengertian sebagai 

berikut: Buatlah sumbangan percakapan anda sedemikian rupa sesuai yang dikehendaki, 

sesuai dengan perkembangan konteks atau situasi terjadinya percakapan, dan sesuai 

dengan maksud atau arah yang disepakati dalam percakapan yang anda ikuti. Data 

“Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir” sebagai bentuk penerapan 

prinsip kerjasma (cooperative principle) yang mengindikasikan informasi mudah 

dipahami oleh para jamaah. 

Dalam situasi pendemi covid-19 informasi tidak perlu bertele-tele seperlunya 

saja yang penting kejelasan dan kebenaran informasi yang disampaikan, harus 

memperhatikan konteks sistuasi dan terjadinya percakapan/informasi serta sesuai tujuan 

tuturnya sehingga tidak terjadi interpretasi yang salah dari para jamaah. Sebagaimana 

dijelaskan Grice (1975); Leech  (2014) yang merinci PK ke dalam 4 maksim 

(maxims/guidelines) yaitu, 1) Kualitas (Quality): Pastikan bahwa sumbangan 

percakapan  anda benar, khususnya jangan mengatakan apa yang dianggap anda salah; 

2) Jangan mengatakan sesuatu yang tidak didukung bukti yang cukup;  Kuantitas 

(Quantity): Buatlah sumbangan percakapan anda seinformatif mungkin sesuai yang 

diperlukan oleh partisipan tutur―jangan memberikan sumbangan percakapan yang 

bertele-tele dari pada yang diperlukan; 3) Hubungan/relevansi (Relation / Relevance): 

Buatlah percakapan anda relevan dengan konteks tuturan yang sedang dilakukan; 4) 

Cara (Manner): Bicaralah dengan jelas, dan khususnya, hindari kekaburan dan 

ketaksaan, serta  berbicaralah dengan singkat dan teratur. 

Keempat maksim tersebut menjelaskan apa yang harus dilakukan peserta 

percakapan, agar dia dapat berbicara secara efisien, rasional, dan dilandasi dengan 

kerjasama, artinya pembicara harus jujur, relevan, dan jelas dengan memberikan 

informasi secukupnya.  

Untuk itu, perlu model strategi komunikasi yang dapat dijadikan acuan dalam 

pencengahan covid-19 di Masjid-masjid di daerah Tapal Kuda, baik barupa verbal dan 

non verbal maupun sapanduk-spanduk, bener, dan media komunikasi lainnya. 
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Fishbond Diagram of Communication Strategie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Haryono and Wibisono, 2019)  

 

Model strategi komunikasi hasil temuan Haryono and Wibisono (2019) yang 

merupakan penjabaran dari kompetensi komunikatif yang terdiri dari pengetahuan 

bahasa, skil interaksi, dan pengetahuan kebuadayaan serta penerapan prinsip kerjasama 

dan prinsip kesantunan dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan system 

informasi pencegahan Covid-19 yang tentunya didasarkan pada temuan penelitian.  

Sebelum diterapkan draft model perlu diujicobakan pada beberapa masjid yang hasilnya 

berupa masukan dari berbagai pihak seperti pengurus Takmir Masjid, tokoh masyarakat, 

dan para kiai akan dijadikan sebagai bahan untuk peyempurnaan model. Setelah itu baru 

diadakan rekayasa sosial atas model yang telah dihasilkan berdasarkan hasil penelitian 

dan masukan tersebut. Rekayasa tersebut tentu harus dilakukan berdasarkan 

kesepakatan dengan pihak Takmir masjid dan pemerintah setempat. Dalam penerapan 

tersebut, selain diadakan pemasangan baner yang merupakan buntuk komunikasi verbal 

terhadap jamaah dalam rangka pencegahan covid-19 juga perlu dilakukan ToT bagi 

pengurus takmir Masjid berupa praktek kiat-kiat menjaga kesehatan dan protokoler 

sebelum masuk masjid sperti mencuci tangan yang benar dengan air mengalir, 

penggunaan masker yang benar, dan sterilisasi masjid. 
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SIMPULAN 

Virus corona (covid-19) telah merubah kontrsuksi hubungan sosial dari era lama 

(sebelum pandemi) manjadi era new normal yakni perubahan tatanan kehidupan untuk 

dapat beradaptasi sehingga tetap produktif dalam menjalankan aktivitas baik di bidang 

ekonomi, pendidikan, maupun hal yang berkaitan dengan peribadatan tanpa 

mengesampingkan protokol kesehatan yang berlaku. Situasi dan kondisi tersebut telah 

berdampak pada perubahan pola komunikasi yang digunakan para jamaah maupun 

Takmir Masjid sebagai akibat dari penerapan kode etik pencegahan pandemi covid-19. 

Oleh Karena itu, perlu model strategi komunikasi yang menagkomodasi kompetensi 

komunikatif (KK) dan prinsip kerjasama (PK) yang dapat diterapkan di era new normal. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pemahaman masyarakat tentang pencak silat 

buhun Singa Dorang di Kecamatan Pameungpeuk, Garut Selatan; (2) Mendeskripsikan nilai 
religius, kemanusiaan, dan pendidikan yang terkandung dalam pencak silat buhun Singa 

Dorang; (3) Mengetahui pola pewarisan pencak silat buhun Singa Dorang. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif yang bertujuan memahami 

berbagai masalah dan fenomena sosial setempat dari sudut pandang para partisipan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman masyarakat 

Pameungpeuk, Garut Selatan tentang pencak silat buhun Singa Dorang sangatlah beragam. 

Menurut penuturnya bahwa pencak silat buhun Singa Dorang telah ada sejak jaman 

pemberontakan DI/TII di Jawa Barat yang hanya diajarkan pada lingkup orang tertentu saja 

sesuai pilihan sang guru besar. Syarat-syarat masuknya dapat dikatakan unik dan berbeda 

dengan syarat masuk pada bela diri lainnya. Pada saat ditampilkan, pencak silat ini 
menggunakan alat musik sebagai pengiringnya. Gerakan-gerakan silat dalam pencak silat 

buhun Singa Dorang sangat sederhana dalam artian memiliki ciri dan bentuk yang khusus. 

Pencak silat buhun Singa Dorang memiliki ciri khas dalam berpakaian yaitu menggunakan 

warna yang serba hitam dari ikat kepala hingga sepatu hitam; (2)  dan Pola pewarisan 

pencak silat buhun Singa Dorang bersumber dari satu guru besar saja lalu diturunkan atau 

diwariskan kepada orang-orang yang ingin menekuni ilmu silat dan dianggap mampu 

menjadi muridnya.   

 

Kata kunci: Pencak silat, Silat buhun, Pameungpeuk, Singa Dorang, Pewarisan 

 

 

PENDAHULUAN 

  Pencak silat di tengah-tengah masyarakat Sunda sebetulnya sudah lama ada dan 

cukup populer. Bahkan sebelum populer istilah pencak silat masyarakat Sunda atau 

orang Sunda lebih mengenal istilah Maenpo, Kendang Penca, dan akhirnya menjadi 

Pencak Silat. Bahkan ada istilah Maenpo yang dijadikan salah satu pilar budaya 

sehingga menjadi salah satu unsur pembentuk karakter masyarakat di Cianjur, Jawa 

Barat. Pada awal perkembangannya, Maenpo atau pencak silat hanya ada di lingkungan 

terbatas, yakni kalangan Menak dan Pesantren (para santri). Para Bangsawan Sunda 

saat itu menguasai pencak silat bukan untuk menjadi seorang jawara tetapi hanya 

sebagai salah satu cara mengasah kemampuan rasa dalam memahami hubungan mereka 
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dengan Tuhan dan lingkungan sosialnya. Sementara itu, pencak silat di lingkungan 

Pesantren dijadikan sebagai sarana pelatihan pengendalian hawa nafsu bagi para santri. 

Namun, pada kenyataannya pencak silat lebih cepat berkembang di lingkungan 

Pesantren dibandingkan dengan kalangan para Menak Sunda di Jawa Barat (Yuniadi, 

Agus, dkk. 2018: 105-109). 

 Sejarah perjalanan Penca (pencak silat) di Indonesia dapat dipilah menjadi 

beberapa periode seperti yang diungkapkan oleh Notosoejitno (1989), Pertama adalah 

periode penyebaran Awal “Penca” di Jawa Barat. Dipelajari oleh kalangan tertentu yaitu 

kaum Bangsawan, dan lingkungan pondok Pesantren. Pewarisan pencak kaum 

Bangsawan relatif selektif dan tertutup, sedangkan di kalangan Pesantren lebih terbuka. 

Oleh karena itu, pencak silat lebih cepat berkembang di kalangan para santri yang ada di 

lingkungan Pesantren (Saleh, 1991; dan Wilson, 2002). Dan kemudian didukung oleh 

pernyataan Soewarno (1994) bahwa periode kedua adalah periode "Penca" di zaman 

Belanda yang diteliti berdasarkan literatur perkembangan Hindu kuno sampai periode 

Islam. Perkembangan penca dan penyebarannya cukup cepat hingga pelosok desa di 

Jawa Barat. Dan pada saat itu pencak digunakan oleh rakyat Indonesia sebagai alat 

untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda (Zuhri, 2001; dan Maryono, 2006: 54). 

Selanjutnya, Anderson (1972) mengatakan bahwa periode ketiga adalah periode 

"Penca" selama Pendudukan Jepang antara tahun 1942-1945. pada saat itu penca 

sebagai bela diri dan ilmu pengetahuan mendapat kesempatan untuk dikembangkan oleh 

pendudukan Jepang. Ini karena pemerintah pendudukan Jepang memiliki kepentingan 

menarik simpati rakyat Indonesia dan juga membutuhkan bantuan rakyat Indonesia 

untuk menghidupkan kembali gairah dalam pertempuran dalam menghadapi tentara 

sekutu (Benda, 1980; Wilson, 2002; dan Horton, 2016). Yang keempat menurut 

Notosoejitno (1989) adalah periode "Penca" di Masa Kemerdekaan Indonesia, Sejak 

1945 hingga saat ini. Selama perjuangan kemerdekaan Indonesia, 1945-1950, pencak 

digunakan sebagai alat untuk membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme. Selain itu, 

pencak digunakan sebagai alat untuk mendorong masyarakat dalam mencari unsur-

unsur warisan budaya yang terkandung dalam pencak untuk dipertahankan dan dapat 

dikembangkan. (Soewarno, 1994; Fadilakusumah, 1997; Wilson, 2002; dan Paetzold & 

Mason eds., 2016). 

Tradisi pencak silat di Indonesia ternyata mengalami berbagai macam cerita 

sejak jaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Namun, tidak kalah penting pula bahwa 

ada istilah buhun, khususnya dalam tradisi pencak silat di masyarakat Sunda. Secara 

etimologi bila disejajarkan dengan tradisi silat buhun dalam bahasa Sunda memiliki arti 

dan bermakna kuno, tradisional, atau tua (Sumantri dkk, 1985:109), hal tersebut biasaya 

berkaitan dengan cerita dan tradisi masa lalu pada jaman para raja di tanah Sunda. 

Miftahul Huda (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa silat buhun adalah 

pencak silat yang masih memegang teguh pakem leluhurnya dan apapun yang sudah di 

wariskan. Selain belajar bela diri pencak silat buhun juga mengajarkan nilai-nilai 

kemanusiaan dan Tuhannya, mengagungkan Nya, serta harus berbuat baik dengan 

sesama. Tujuan utamanya adalah mendidik sekaligus memperbaiki akhlak 



   E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL 

410 

 

menggunakan pencak silat agar anak menjadi soleh, yang dekat dengan Tuhannya, serta 

hormat kepada Ibu dan Bapak. Oleh karena itu, pada masyarakat Sunda istilah silat 

buhun atau silat pusaka tidak terlepas dari sejarah munculnya pencak silat di Jawa Barat, 

diciptakan sejak jaman kerajaan-kerajaan yang berdiri di tanah Sunda. Silat buhun 

masih sangat mempertahankan orisinalitasnya baik dari sisi gerakan maupun idealisme 

nenek moyang yang ada pada perguruan tersebut. Misalnya para pesilat buhun 

cenderung memiliki ciri khas menggunakan ikat kepala, alas kaki, dan kostum serba 

hitam. Mereka umumnya tidak tergiur dengan kompetisi yang bersifat pertandingan 

karena kemampuan silat yang mereka miliki digunakan murni untuk bertempur atau 

membela diri saja. Sebagai contoh adalah silat aliran Cimande, Cikalong, Sera, dan 

Maenpo yang dianggap aliran silat tertua. Pada tanggal 24 Januari 2014 ratusan 

pendekar Buhun dari berbagai paguron (perguruan) diundang berkumpul dalam acara 

pagelaran pencak silat buhun di kota Cimahi, Bandung. Berita tersebut 

menginformasikan kepada kita bahwa masih eksisnya para pesilat buhun di Jawa Barat. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menitikberatkan pada tradisi silat buhun 

Sunda terutama yang ada di wilayah Pameungpeuk, Garut Selatan dan Cikalong kulon, 

Cianjur. 
1 Salah satu wilayah yang masih mempertahankan silat buhun di Jawa Barat 

adalah Kecamatan Pameungpeuk, Garut Selatan. Wilayah ini dapat ditempuh 

menggunakan jalan darat dengan jarak 269 Kilometer dari Ibu Kota Jakarta. Kecamatan 

Pamengpeuk memiliki luas wilayah sekitar 4.175,90 km, terletak pada 107’40-107’45 

’BT dan 7’33-7’39 LS berbatasan dengan Kecamatan Cisompet, Cibalong, Cikelet dan 

Samudera Indonesia. Banyak aliran silat berkembang di daerah Pameungpeuk seperti 

aliran Garutan, Cikalong, dan Panglipur. Bagi masyarakat desa Mancagahar, 

Pameungpeuk, terdapat satu perguruan silat yang mereka yakini sebagai silat buhun 

daerah tersebut. Paguron Silat Singa Dorang diyakini merupakan aliran silat buhun asli 

dari Pameungpeuk. Dengan demikian, pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana 

tuturan silat buhun Singa Dorang di Pameungpeuk.  

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

etnografi. Sebagai kajian etnografi, analisis secara terus menerus dilakukan selama di 

lapangan. Analisis etnografi digunakan untuk mengakses lebih dalam terhadap berbagai 

domain yang dialamiahkan dan aktivitas karakteristik pelaku budaya yang diteliti 

(Morley, 1992: 186 dalam Gobo, 2008: 15). Metode tersebut digunakan untuk 

mengamati dan menganalisis tuturan pertunjukan pencak silat buhun Singa Dorang 

yang ada di Desa Mancagahar, Kecamatan Pameungpeuk, Garut Selatan dan Pencak 

silat buhun beraliran Cikalong yang ada di Cianjur. 
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 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah selain 

pengumpulan studi pustaka peneliti juga melakukan observasi lapangan dan wawancara 

dengan para pelaku tradisi. Adapun instrumen yang digunakan peneliti adalah 

menggunakan alat rekam, tulis, dan pedoman wawancara dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan bebas maupun terstruktur.  

Menurut Silverman (2004: 342-367) dalam “Postscript,” penelitian kualitatif 

mengutamakan fenomena yang terjadi di lapangan secara apa adanya. Meskipun 

demikian, data-data kuantitatif tidak dibuang sama sekali, terutama jika memang 

berhubungan dengan, misalnya, jumlah penduduk. Penekanan penelitian lapangan 

bukan berada pada jumlah informan yang banyak, melainkan kualitas informan yang 

sesuai dengan kualifikasinya terkait informasi mengenai fenomena yang menjadi pokok 

bahasan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hakikat Silat Buhun Singa Dorang di Pameungpeuk, Garut Selatan,  

Jawa Barat 

Wilayah kecamatan Pameungpeuk, Garut Selatan meliputi 8 Desa diantaranya 

Desa Pameungpeuk, Desa Paas, Desa Mancagahar, Desa Jatimulya, Desa Sirnabakti, 

Desa Mandalakasih, Desa Bojong dan Desa Bojong Kidul. Dermaga Santolo di Pantai 

Cilaut Eureun yang berjarak 7 kilometer dari pusat desa Pameungpeuk merupakan saksi 

sejarah penjajahan Hindia Belanda pada abad ke 19. Selain itu, Pameungpeuk juga  

menjadi saksi kelamnya peristiwa pemberontakan DI/TII pada tahun 1949. Latar 

belakang sejarah dan konflik kemanusiaan inilah yang menjadi salah satu pemicu 

berkembangnya pencak silat sebagai bagian dari wujud tradisi budaya masyarakatnya.   

Perguruan silat Singa Dorang adalah salah satu pemegang tradisi silat buhun 

yang didirikan oleh Engker Karyana sejak tahun 1960. Singa Dorang berada di wilayah 

Desa ancagahar, Pameungpeuk, Garut Selatan. Singa Dorang juga tidak pernah terlibat 

dalam berbagai acara pasanggiri yang ada di Pameungpeuk dan sekitarnya. Menurut 

Abah Engker Singa Dorang adalah silat buhun yang hanya dijadikan sebagai bentuk 

pertunjukan dan bela diri saja. Ia mengatakan bahwa Singa Dorang adalah sebuah 

kanuragan yang mematikan dan tidak bisa dipertandingkan.  

Abah Engker mengatakan bahwa pencak silat Singa Dorang merupakan pencak 

silat buhun yang asli lahir di Pameungpeuk. Menurutnya silat yang ia miliki tidak 

sekedar seni ibing silat akan tetapi beladiri yang mematikan dan membutuhkan orang 

yang tepat untuk menerima ilmunya. Sejarah nama Singa Dorang sendiri menurut Abah 

Engker adalah sosok Kyai yang pernah hadir dalam mimpinya yang petilasannya berada 

tidak jauh dari rumahnya. Sebelum mendirikan perguruan Singa Dorang, Abah Engker 

pernah menekuni seni Rudat yang merupakan seni pertunjukan khas Sunda dan sangat 

populer di tahun enam puluhan. Setelah ia bergabung dengan Pencak Silat Mancagahar 

(PSM) ia memutuskan untuk mengembangkan Pencak Silat Singa Dorang yang 

menekankan pada unsur bela diri pada jurus-jurusnya ketimbang pada seni 

pertunjukannya.    
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Perguruan Silat Singa Dorang yang dipimpin oleh Abah Engker tetap 

mempertahankan prinsipnya sebagai silat buhun yang memiliki ciri ketertutupan dalam 

pewarisan, sedangkan aliran Cikalong memiliki prinsip kebalikan dari Singa Dorang, 

bahwa perguruan mereka bersifat terbuka bagi siapa saja dan dari perguruan mana saja 

yang ingin belajar kepada mereka. Sementara itu, murid-murid Abah Engker yang nota 

bene menganggap dirinya sebagai generasi muda merasa perlu adanya regenerasi dan 

berusaha mencari cara agar tradisi silat buhun Singa Dorang yang beraliran 

Pameungpeuk tetap hidup, bertahan dan berkembang. Namun, guru besarnya tidak ingin 

tradisi pencak silat buhunnya berubah menjadi pencak silat yang dipertandingkan 

karena ajaran pencak silatnya tidak sesuai dengan aturan kompetisi yang ada dan tetap 

harus bertahan sebagai ilmu bela diri dan pertunjukan saja. 

B. Pola Pewarisan Silat Buhun Singa Dorang di Pameungpeuk, Garut Selatan, 

Jawa Barat 

Tidak sulit menemukan penduduk yang menguasai pencak silat di daerah ini 

bahkan tradisi pasanggiri atau kompetisi lokal pencak silat kerap diselenggarakan 

warga sebagai bentuk hiburan rakyat menyambut perayaan 17 Agustus ataupun acara 

nonformal lainnya. Gempita pasanggiri sebagai ajang kompetisi dan pertunjukan tidak 

serta merta tanpa masalah, mayoritas perguruan silat menyokong dana operasional 

padepokannya dengan swadaya. Satu padepokan silat, idealnya memiliki area latihan 

yang cukup luas dan lengkap dengan perlengkapan alat musik tradisional pengiring 

ibing silat atau tarian dalam bentuk gerakan silat. Meskipun kondisi tempat latihan yang 

kurang memadai tidak menyurutkan semangat para pesilat muda untuk berlatih ibing, 

halaman rumah sang guru atau penduduk yang tak luas pun kerap menjadi solusi. Selain 

itu, biaya operasional yang dibutuhkan perguruan silat untuk mengirim utusan ke 

pertandingan pasanggiri kerap menjadi masalah tersendiri sehingga keikutsertaannya 

banyak menemui kendala. Maka, setiap perguruan memiliki caranya sendiri agar masih 

tetap hidup dan bertahan demi sebuah tradisi.  

Dilingkungan kehidupan penca, terdapat tuturan yang erat kaitannya dengan 

tokoh penca dan peristiwa yang bersangkutan dengan tokoh itu serta aliran pencanya. 

Maka, Singa Dorang adalah salah satu hasil tuturan tradisi pencak silat buhun yang 

masih ada di Pameungpeuk dan tidak bisa lepas dari peran Abah Engker sebagai guru 

besarnya. Oleh karena itu, Singa Dorang adalah representasi Abah Engker sebagai 

pemegang aliran Pameungpeuk. Ia adalah pemegang otoritas penuh atas apa yang ada 

dan terjadi pada tradisi silat buhun Singa Dorang sebelum memperoleh murid yang ia 

anggap tepat untuk mewarisi ilmunya. Dengan kata lain bahwa Abah Engker adalah 

penutur utama dalam tradisi silat buhun beraliran Pameungpeuk dan berada di wilayah 

Pameungpeuk, Garut Selatan.  

Salah satu wilayah yang berdekatan dengan Pameungpeuk adalah Cianjur 

selatan. Kedua wilayah ini memiliki geografi yang sama yaitu adanya wilayah pantai 

dan pegunungan. Tradisi silat buhun yang berkembang di Cianjur adalah aliran 

Cikalong. Berbeda dengan Singa Dorang, tradisi silat buhun aliran Cikalong ini pertama 
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kali berkembang di wilayah pegunungan. Sedangkan Singa Dorang berkembang di 

wilayah pesisir Pameungpeuk saja.  Penutur utama aliran Cikalong adalah Raden Haji 

Ibrahim dan sudah memiliki beberapa pewaris utama. Namun, aliran ini berkembang 

tidak hanya di Cianjur saja tetapi juga di wilayah lainnya di luar Cianjur. Aliran 

Cikalong tidak menutup diri dalam berbagai pasanggiri dan pertunjukan dimana saja. 

Aliran ini pun tidak memilih-milih dalam mewariskan ilmunya, siapapun bisa belajar 

aliran ini. Oleh karena itu, aliran Cikalong tidak hanya berkembang di Cianjur selatan 

saja tetapi sudah berkembang di luar Cianjur.  

Keduanya memiliki strategi pemertahanan yang berbeda. Tradisi pencak silat 

buhun Cikalong ternyata lebih memilih sistem keterbukaan agar alirannya tetap eksis 

dengan cara mengikuti berbagai macam kompetisi dan pertunjukan. Sementara itu, 

tradisi pencak silat buhun Singa Dorang yang beraliran Pameungpeuk lebih memilih 

mempertahankan alirannya dengan cara terlibat dalam acara pertunjukan saja.  

  Pola pemertahanan yang dimiliki Singa Dorang dan Cikalong menampakkan 

adanya prinsip yang mendasar sebagai tradisi silat buhun di Jawa Barat. Namun, mereka 

harus tetap bertahan sebagai warisan leluhur dan aset bangsa. silat buhun Singa Dorang 

berpandangan bahwa hakikat silat adalah beladiri sehingga sangat selektif dalam 

menerima pesilat baru karena konsep yang mereka yakini. Sedangkan aliran Cikalong 

lebih luwes dalam melestarikan silat salah satunya selalu tampil dalam berbagai 

pertunjukan dan kompetisi. Perekrutannya cenderung terbuka bagi siapa saja dan dari 

kalangan mana saja. Hal ini menandai adanya upaya mempertahankan tradisi silat 

buhun diwilayahnya.   

 

SIMPULAN 

Pencak silat buhun Singa Dorang merupakan warisan budaya lokal masyarakat 

setempat. Tradisi pencak silat buhun Singa Dorang yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat pesisir yang agraris tetap bersinergi dengan tradisi masyarakatnya. 

Pemertahanan tetap terus berlangsung sampai saat ini. 
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Abstrak 

Tradisi lisan merupakan warisan budaya masyarakat dapat dikelola sebagai bagian dari 

industri pariwisata. Hal ini sudah disadari oleh masyarakat Petukangan, Jakarta Selatan 

yang mengembangkan wilayah mereka dengan menjadikannya sebagai destinasi wisata 

dengan nama Kampung Silat Petukangan (KSP). Sebagai destinasi wisata yang baru, kajian 

terhadap berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap KSP perlu 

dilakukan. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan observasi, 

catatan lapangan, wawancara, dan penelusuran dokumen (cetak, video, sumber internet) 

mengenai KSP. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu KSP memiliki kekuatan dan 

kekurangan yang terkait dengan keberadaan dirinya di mana kekuatan sangat potensial 

dikembangkan sedangkan kekurangan dapat diminamalisir seiring waktu. Ancaman yang 

dihadapi KSP sangatlah banyak dan beragam, dari destinasi wisata yang lebih dulu eksis 

maupun yang masih berkembang, dan juga dari destinasi wisata yang serupa. Peluang yang 

dimiliki KSP adalah adanya atensi dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. 

Berdasarkan kajian ini dapat disimpulkan penggunaan tradisi lisan Betawi yaitu silat Beksi, 

ondel-ondel, topeng blantek, musik betawi, dan lainnya pada KSP penting untuk 

mengembangkan kekuatan dan peluang serta menekan ancaman dan kelemahan. 

 

Kata kunci: Destinasi Wisata, SWOT, Kampung Silat Petukangan, tradisi lisan Betawi 

 

PENDAHULUAN 

Berwisata telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat modern. Bagi cukup banyak 

orang, wisata bukan lagi kemewahan, tetapi sudah menjadi agenda rutin. Tujuannya? 

Antara lain mengurangi stress, menambah pengalaman atau pengetahuan, dan lain-lain.  

Beberapa tempat wisata makin giat menawarkan keunikan masing-masing dengan 

menggabungkan konsep berwisata dengan unsur lain, misalnya saja menawarkan wisata 

dengan nuansa religi, wisata dengan unsur pendidikan, wisata dengan permainan, dan 

lain sebagainya.  

Hal ini merupakan tantangan bagi pengelola. Bagaimana mengelola tempat 

wisata sehingga memiliki keunikan yang membuatnya berbeda dari yang lain? Pada 

tulisan ini, fokus penelitian adalah kajian mengenai desa wisata di Kampung Silat 

Petukangan. Desa wisata merupakan suatu prakarsa masyarakat yang berada di wilayah 
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tertentu untuk mengembangkan diri khsusnya dengan pengelolaan tertentu secara 

bersama. Tujuannya, tentu saja untuk meningkatkan potensi diri serta memajukan 

ekonomi secara bersama-sama. 

Apa yang menjadi keunikan desa wisata ditentukan oleh modal masing-masing. 

Objek penelitian pada tulisan ini adalah Kampung Silat Petukangan yang berlokasi di 

Jakarta Selatan. Kampung Silat Petukangan dipilih karena pada saat ini, kampung 

tersebut masih dalam proses peresmian sebagai sebuah destinasi wisata sehingga 

membutuhkan kajian yang mendukung. Alasan lain ialah adanya keunikan Kampung 

Silat Petukangan yaitu menggabungkan sejarah, tradisi, dan lokasi. Keunikan tentu tidak 

dapat secara terus menerus dijadikan alasan untuk bertahan apalagi berkembang. Oleh 

karena itu, kajian mengenai kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang terhadap KSP 

perlu dilakukan. Dengan demikian, dapat dinyatakan penelitian mengenai KSP 

menggunakan SWOT perlu dilakukan terutama pada saat KSP sedang berjuang untuk 

mengukuhkan dirinya sebagai destinasi wisata melalui penggunaan tradisi lisan Betawi. 

Beberapa kajian mengenai desa wisata telah beberapa kali dilakukan oleh 

banyak peneliti, antara lain pada Desa Sambi Yogyakarta (Ariani, 2017), Desa Pulesari 

(Fitriana, 2017), Desa Wisata Jatimulyo Girimulo, Kulon Progo (Hidayah dan Rahayu, 

2017), Desa Ketenger Baturaden. Purwokerto (Martiarini, 2017), Desa Wirun, 

Sukoharjo (Murniati 2008), Desa Wisata di Kabupaten Bandung (Nuryanto dkk, 2012), 

Desa Wanurejo, Magelang (Pratiwi, 2017), Desa Wisata Limbasari (Putri, 2017).  

Penelitian-penelitian di disebutkann atas pada umumnya berupaya 

mengungkapkan pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat melalui 

ekonomi kreatif. Belum ada penelitian yang mengkaji upaya pembentukan desa wisata 

berbasis tradisi lisan dan berlokasi di kota besar. 

 

METODE  

Kajian mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dibuat oleh Albert 

Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 

1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 

500. Teori ini dikenal dengan nama SWOT. SWOT merupakan akronim dari Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, dan Threats yang merupakan kajian terhadap kekuatan dan 

kelemahan organisasi, peluang pertumbuhan dan perbaikan organisasi, dan ancaman 

secara realistis. Kajian ini dilakukan antara lain agar organisasi dapat bertahan dan 

berkembang. Kajian ini merupakan cara yang digunakan oleh suatu organisasi untuk 

melakukan perencanaan ke depan dengan berkaca dengan kondisi di saat ini.  

Terdapat dua faktor yang akan memengaruhi keempat komponen dasar pada analisis 

SWOT, yaitu: 

1. Faktor Internal (Strength dan Weakness) 

Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari dua poin yaitu 

kekuatan dan kelemahan. Keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian 

ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan demikian kekuatan 

internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik. 
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Adapun bagian bagian dari faktor internal itu sendiri, antara lain sumber daya yang 

dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal organisasi, serta 

pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya (baik yang berhasil maupun yang 

gagal). 

2. Faktor Eksternal (Opportunities dan Threats) 

Faktor ini berasal dari luar entitas, di mana faktor ini tidak secara langsung 

terlibat pada apa yang sedang diteliti dan terdiri dari dua poin yaitu ancaman dan 

peluang. Adanya peluang serta ancaman ini tentu saja akan memberikan data yang harus 

dimasukkan dalam jurnal penelitian sehingga menghasilkan strategi untuk 

menghadapinya. Beberapa poin yang termasuk pada faktor eksternal, antara lain tren, 

budaya, sosial politik, ideologi, maupun perekonomian, sumber-sumber permodalan, 

peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan 

lingkungan. (https://www.jurnal.id/id/blog/2017-manfaat-faktor-yang-memengaruhi-

dan-contoh-analisis-swot/#Faktor_yang_Memengaruhi_Analisis_SWOT). 

Dari situs https://searchcio.techtarget.com/definition/SWOT-analysis-strengths-

weaknesses-opportunities-and-threats-analysis diketahui:  

SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis) is a 

framework for identifying and analyzing the internal and external factors that can have 

an impact on the viability of a project, product, place, or person. SWOT analysis is most 

commonly used by business entities, but it is also used by nonprofit organizations and, 

to a lesser degree, individuals for personal assessment. Additionally, it can be used to 

assess initiatives, products or projects.  

Dari kutipan tersebut dapat diketahu bahwa analisis SWOT merupakan kerangka 

untuk meng identifikasi dan menganalisis factor internal dan eksternal yang memiliki 

pengaruh kuat terhadap kelangsungan hidup pyoyek, produk, tempat, dan person. 

Analisis tersebut dapat diterapkan bukan saja pada entitas bisnis namun juga oleh 

organisasi non-profit, dan pada derajat yang lebih rendah pada individu untuk penilaian 

personal. Bahkan, dapat juga digunakan untuk menilai inisiatif/prakarsa, produk, atau 

proyek. Dengan demikian, dapat dinyatakan analisis ini tepat digunakan untuk mengkaji 

pelaksanaan menjadikan KSP sebagai destinasi wisata. 

Objek penelitian ini adalah Yayasan Kampung Silat Petukangan berlokasi di 

Jalan Ciledug Raya No 46 RT 006/ RW 004 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan 

Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Yayasan ini membawahi Kampung Silat Petukangan 

yang kini sedang berupaya menjadi destinasi wisata budaya Betawi. Pada KSP kini 

telah dikembangkan beberapa jenis budaya Betawi sebagai modal pengembangan 

sebagai destinasi wisata. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kampung Silat Petukangan: Sejarahmu Dulu hingga Kini 

Tanah Betawi adalah tanah para jawara, terbukti dari beragam sekali aliran silat 

yang dimiliki oleh budaya Betawi. Salah satunya Silat Beksi yang berkembang di 

Petukangan, Jakarta Selatan. Secara singkat, nama Petukangan berawal dari sekitar awal 

abad 20 atau sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Beragam sekali tukang-tukang 

di daerah tersebut sehingga dikenal sebagai daerah Petukangan. Selanjutnya, daerah 

Petukangan masuk dalam Kecamatan Kebayoran Lama, Provinsi DKI Jakarta tahun 

1970-an.  

Awal hadirnya Silat Beksi di Petukangan berasal dari Kampung Dadap, 

Tangerang. Di sana, silat Bhe Sih dikreasikan oleh seorang Tionghoa bernama Lie 

Cheng Ok. Silat Bhe Sih awalnya disebarkan ke keturunannya saja, namun karena 

peristiwa perebutan irigasi yang dialaminya, akhirnya ia mengajarkan bela diri tersebut 

kepada orang pribumi yaitu Ki Marhali. Ki Marhali mengajarkannya kepada H. 

Godjalih dari Kampung Rawa Lindung, Petukangan. Setelah itu, Ki Marhali 

mengantarkan H. Godjalih ke Lie Cheng Ok untuk kemudian belajar lebih lanjut 

kepadanya. Barulah H. Godjalih menurunkan ilmu silatnya kepada kerabat dan kawan-

kawannya di Petukangan, yang hingga kini namanya dikenal sebagai guru besar Silat 

Beksi (Azmin, 2017: 79-80).  

Beberapa muridnya antara lain adalah H. Hasbullah, Kong Nur, Kong Simin dan 

Kong Mandor Minggu. Guru dan keempat muridnya tersebut kini disebut sebagai sanad 

silat Beksi di Petukangan. Silat bhe si yang berawal dari Lie Cheng Ok di Kampung 

Dadap mengalami kelahiran kembali atau proses kreasi baru yang disebut Beksi di 

Petukangan, Jakarta Selatan.  

Setelah tahun 2015, ketika silat Beksi masuk dalam WBTB yang dikelola 

Direktur Jenderal Kebudayaan, para praktisi Beksi bersumber dari lima tokoh besar 

Beksi secara nasab dan sanad berkumpul dan bermusyawarah agar Petukangan menjadi 

sebuah destinasi wisata baru sekaligus pertama bagi DKI Jakarta mengatasnamakan 

Kampung Silat, yaitu Kampung Silat Petukangan.  

Masyakarat Petukangan yang masih melestarikan budaya silat Beksi ingin 

mengembalikan murwah silat Beksi ke aslinya. Usaha-usaha dilakukan para pegiat seni 

tradisi Betawi di Petukangan dipelopori oleh Abdul Azis, Nasir Mupid, Agus Riyanto, 

Pauzi dan Jajang Suryana mulai nampak pada 2016 ketika berhasil menyelenggarakan 

Festival Silat Betawi tingkat kota tahun 2016 didukung langsung oleh Suku Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Selatan. Pada 2018 geliat kembali muncul ke 

permukaan dengan diselenggarakannya Dialog Budaya dengan tema “Pergerakan Silat 

Beksi di Kampung Petukangan” menggandeng Forum Sastra Alenia diselenggarakan 

secara swadaya. Sepanjang tahun 2018 melakukan riset tentang Silat Beksi Petukangan 

jalur nasab dan sanad. Sanggar Seni Budaya Fajar Ibnu Sena intesif melakukan audiensi 

kepada Pemprov DKI Jakarta, Komisi B DKI Jakarta dan Walikota Jakarta Selatan. 

Audiensi pertama kali kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta pada 21 Desember 2018.  

Pada 17 Januari 2019 dilaksanakn audiensi mengenai pembentukan Kampung Silat 
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Petukangan dengan Bapak Walikota Jakarta Selatan. Menurutnya, perlu kajian 

mendalam lagi jika Kampung Petukangan ingin dijadikan destinasi wisata budaya. Hal 

tersebut tidak membuat putus asa para pegiat Kampung Silat Petukangan, justru 

semakin menambah semangat dan inovasi demi mewujudkan Kampung Silat 

Petukangan yang sebenarnya (Rido, 2019: 65-68).  

Pada 18 Maret 2019 undangan untuk hadir audiensi mengenai Kampung Silat 

Petukangan bersama Pemprov DKI Jakarta di Balaikota DKI Jakarta akhirnya 

terlaksana. Semua audiensi baik kelurahan setempat, Kecamatan Pesanggrahan dan 

yang telah disebutkan sebelumnya sangat mendukung pembentukan Kampung Silat 

Petukangan, namun itu semua memerlukan proses panjang dan kerjasama baik antara 

masyarakat sebagai pendukung budaya bersangkutan dengan pemerintah. Kini, destinasi 

wisata budaya Kampung Silat Petukangan telah masuk dalam RAPBD (Rancangan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) DKI Jakarta tahun 2020 (Rido, 2019: 65-68).  

Refleksi Diri Kampung Silat Petukangan 

Sebagai sebuah yayasan, Kampung Silat Petukangan memerlukan analisis 

terhadap dirinya. Analisis yang dilakukan yaitu analisis mengenai apa saja yang 

menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang mereka miliki. Berikut ini 

akan dibahas satu persatu. 

Kekuatan 

Sepak terjang Kampung Silat Petukangan telah berlangsung beberapa tahun 

belakangan hingga akhirnya legalitas yayasan didapat pada 19 November 2019 (Rido, 

2019: 45). Hal ini merupakan keuntungan karena dengan adanya legalitas formal 

sebagai sebuah yayasan, maka upaya yang dilakukan oleh yayasan menjadi resmi di 

mata hukum. Kelebihan KSP pun terlihat dari berbagai kegiatan yang mereka lakukan 

selama ini. Misalnya saja (1) latihan silat Beksi secara rutin termasuk 

menyelenggarakan pertandingan dan ritual silat, (2) workshop/diklat  seni tradisi Betawi 

yaitu seni musik, sastra, teater, dan seni rupa (3) kegiatan sosial keagamaan berupa 

majelis taklim, napak tilas, dan santunan, (4) kegiatan berbasis ekonomi, budaya, dan 

promosi seperti bazzar, pameran, gebyar budaya, serta media sosial. 

Kelemahan    

Meskipun lokasi KSP strategis di perkotaan Jakarta dengan akses transportasi 

yang cukup mudah dan beragam, KSP hingga saat ini berada di lokasi tanah yang 

dimiliki pemerintah. Lokasi itu pun masih berbagi dengan RPTRA dan taman kota. Hal 

ini dapat menjadi kelemahan apabila KSP tidak kunjung memiliki surat ketetapan dari 

Pemda DKI. Oleh karena itu, peresmian KSP dari pihak pemda perlu segera dilakukan 

demi eksistensi KSP itu sendiri.  

KSP sebenarnya memiliki dua tempat yang berada di luar lokasi RPTRA dan 

taman kota tersebut. Namun, tempat pertama yang berlokasi cukup dekat dengan 

RPTRA, berukuran kecil sehingga hanya bisa dimanfaatkan sebagai kantor yayasan. 

Lokasi kedua yang dimiliki KSP adalah sebidang tanah yang berada di Bogor. Tanah ini 

merupakan hibah dari donator. Jika dilihat dari sudut pandang aset, ini tentu 

menguntungkan. Akan tetapi, jika melihat kebermanfaatan lahan tersebut pada saat ini, 
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belum dapat memberikan manfaat untuk digunakan karena lokasinya yang cukup jauh 

dan ukurannya yang cukup kecil.  

Kelemahan lain yang dimiliki oleh KSP adalah pengelola bukanlah SDM yang 

profesional dalam artian bukan dikelola oleh orang-orang dengan latar pendidikan yang 

sesuai, misalnya pariwisata. Sebagian besar anggota di Yayasan KSP merupakan pesilat 

Beksi atau pekerja seni Betawi. Oleh karena itu, KSP masih perlu menambah kekuatan 

SDMnya agar bisa mewujudkan KSP sebagai destinasi wisata. Kelemahan ini pun bisa 

ditanggulangi dengan adanya bimbingan dari Pemda, dinas pariwisata, dan universitas 

berupa pelatihan dan pengawasan.   

Ancaman  

Tantangan yang dimiliki KSP terutama berasal dari persaingan dari destinasi 

wisata yang ada di Jakarta, yaitu:  

Persaingan destinasi wisata yang lebih dulu ada 

Destinasi wisata bagi masyarakat Jakarta dapat dikatakan berlimpah. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa destinasi wisata yang bermodal tebal juga memiliki daya tarik yang 

kuat bagi masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta yang modern, juga memiliki 

kecenderungan berwisata pada tempat-tempat seperti pusat perbelajaan (mal) atau pusat 

permainan modern (time zone, dufan).  

Untuk destinasi wisata berbasis alam, cukup banyak di Jakarta, misalnya saja 

pantai, mangrove, taman, dan lainnya. Yang tidak bisa dikalahkan adalah wisata kuliner, 

sebuah jenis wisata yang tak pernah pudar pesonanya. Beragam kreasi dan inovasi 

wisata kuliner tengah terus digalakkan baik berupa makanan tradisional maupun 

makanan internasional. 

Kemudian, ada wisata olah raga, seperti senayan atau pusat kebugaran.  Sport 

tourism memang telah menjadi trend. Meskipun kota Jakarta tidak banyak memiliki 

lokasi untuk olah raga ekstrim, namun wisata olah raga pemicu adrenalin mulai 

dikembangkan. Misalnya saja pada wilayah laut/kepulauan Jakarta; wisata snorkeling, 

ski air, dan sejenisnya merupakan daya tarik.  Tak jauh dari Jakarta pun cukup mudah 

ditemukan lokasi wisata olahraga rekreasi yang menawarkan berbagai aktivitas yang 

menarik seperti flying fox dan lain-lain. Jenis wisata yang juga kian digemari dan dapat 

menjadi ancaman serius adalah wisata edukasi misalnya museum, taman edukasi, dan 

seterusnya. 

Persaingan juga hadir dari destinasi wisata lain yang menggunakan kebudayaan 

Betawi 

Pada saat ini, ada beberapa destinasi wisata yang berbasis budaya Betawi yang juga 

didukung oleh Pemda, misalnya saja Setu Babakan, yang merupakan kawasan wisata 

dengan lokasi yang luas, prasarana lengkap, dan varian destinasi berbasis budaya 

Betawi yang cukup beragam.  

Persaingan dari kampung silat lain: 

Seiring dengan semakin sadarnya masyarakat Betawi terhadap silat sebagai identitas 

dirinya, muncullah destinasi wisata yang berawal dari perkumpulan atau sanggar. 

Misalnya saja pada kampung silat Jampang di Bogor, Rumah Pitung di Marunda, dan 
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yang juga masih dalam proses persiapan yaitu kampung silat rawabelong sebagai rumah 

dari perguruan silat Cingkrik. 

Peluang 

KSP berpotensi mengembangkan diri dengan melakukan kerja sama dengan 

pihak di luar KSP. Beberapa kerja sama dan dukungan yang telah dirintis oleh KSP 

antara lain dukungan dari pemerintah yang kian menguat, kerja sama dengan berbagai 

organisasi/sanggar/universitas, dukungan dari orang Betawi dan masyarakat, serta 

melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kegiatan. 

Keunggulan KSP yang berbasis budaya lokal Betawi merupakan potensi yang 

bisa terus dikembangkan. Antara lain melalui variasi jenis wisata yang bisa ditawarkan. 

Kini kegiatan wisata budaya yang tersedia di KSP adalah latihan silat Beksi, workshop 

topeng blantek, pembuatan ondel-ondel, napak tilas, wisata delman, dan musik Betawi. 

Masih banyak peluang menambah tradisi Betawi lain misalnya tari Betawi, lenong, 

komedi Betawi, dan lainnya. 

 

SIMPULAN 

Dengan demikian, KSP memiliki potensi yang tinggi jika dilihat dari kekuatan 

dan peluang yang telah dimiliki. Meskipun demikian, kekurangan mestilah diperkecil 

dengan makin memperbaiki diri dari aspek legalitas, SDM, dan organisasi. Ancaman 

dari pihak lain pun dapat dimiminalisir dengan cara konsisten menawarkan tradisi lisan 

Betawi sebagai ciri utama KSP dengan ditambah inovasi dan kreativitas serta promosi 

yang gencar melalui media yang sudah ada.  

Dari penelitian terhadap KSP, terlihat bahwa: 

1. KSP perlu lebih menegaskan posisi dan mengembangkan kerja sama dengan 

berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta 

2. KSP perlu meningkatkan kualitas SDM dan tata organisasi agar lebih 

profesional 

3. Varian wisata berbasis tradisi lisan yang ada dapat terus ditambah dan 

dikembangkan  

4. KSP sebaiknya bukan hanya dijadikan destinasi wisata, namun menjadi destinasi 

wisata dan edukasi Budaya Betawi. 

5. Meningkatkan potensi masyarakat sekitar berbasis industri kreatif dan budaya 

Betawi, khususnya pewarisan terhadap generasi berikutnya agar dapat menjaga 

kelestarian Kampung Silat Petukangan. 

Kini, tinggal bagaimana pengelolaan berjalan dengan baik agar dapat bermanfaat 

bagi banyak orang. Apabila telah terlaksana, maka marwah budaya Betawi akan terus 

terangkat.  
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Abstrak 

       Mantra adalah bentuk sastra kuno dan merupakan salah satu warisan budaya bangsa 

Indonesia. Ia dipandang sama dengan doa sakral yang berisi rangkaian kata yang memiliki 

kekuatan gaib untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mantra digunakan untuk berbagai 

tujuan, seperti menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, melancarkan rezeki, dan untuk 

memperoleh jodoh. Mantra pengasihan adalah salah satu jenis mantra yang fungsinya untuk 

menjerat perhatian serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dari orang yang akan 

dicintainya.  Dalam masyarakat kita ada ungkapan “cinta ditolak dukun bertindak.”  Ini 

membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sangat lekat dengan ilmu gaib atau ilmu pelet 

yang disebut ilmu pengasihan yang dapat digunakan untuk mencapai keinginan menjalin 

asmara dengan  orang yang dicintainya apabila jalan normal tidak dapat ditempuhnya. 

Fenomena semacam ini dipandang wajar oleh masyarakat kita. Artikel ilmiah ini 

merupakan luaran hasil penelitian di kabupaten Banyuwangi yang berangkat dari 

pertanyaan penelitian: 1) fitur kebahasaan  macam apa yang dapat diungkap dalam mantra 

pengasihan tersebut, 2) bagaimana cara kerja mantra tersebut sehingga dapat 

membangkitkan gairah bercinta, dan 3) mengapa mantra ini masih eksis di masyarakat 

Banyuwangi khusunya. Metodologi: data penelitian ini berupa wacana atau teks mantra 

pengasihan. Penggalian data dilakukan melalui studi lapangan dengan melakukan 

pengamatan dan wawancara langsung dengan informan yaitu si korban dan juga si dukun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur kebahasaan dalam mantara pengasihan adalah 1) 

menggunakan bahasa Jawa atau Arab, 2, dapat menimbulkan daya magis apabila dibarengi 

dengan laku mistis, dan 3, sudah membudaya dan  dipandang sebagai kebutuhan hidup oleh 

masyarakat Banyuwangi. 

 

Kata kunci: mantra pengasihan, daya magis-laku magis, budaya lokal 

 

PENDAHULUAN 

Sebagai sebuah negara yang penuh dengan warisan budaya, Indonesia memiliki 

keanekaragaman budaya dan berbagai macam ilmu yang merupakan warisan para leluhur 

bangsa Indonesia. Salah satu di antara warisan budaya dan ilmu tersebut adalah mantra. 

Banyak versi pengertian mantra. Ada yang menyatakan bahwa mantra sama dengan doa 

yang berisi rangkaian kata yang memiliki kekuatan gaib untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan manusia. Mantra juga dimaknai sebagai doa sakral kesukuan yang 
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mengandung magi dan kekuatan gaib yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk meraih 

sesuatu yang diinginkan sang pemantra (Saputra, 2007). Mantra juga disebut sebagai 

media komunikasi yang menggunakan unsur bahasa dengan mahkluk gaib agar 

memenuhi keinginan manusia yang mengucapkan mantra. 

Berdasarkan fungsinya, mantra digunakan untuk mencapai  berbagai  tujuan, 

seperti: menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, melancarkan rezeki, memperoleh 

dan mempertahankan jabatan, dan memperoleh jodoh (Daud, 2010). Salah satu jenis 

mantra yang sampai saat ini masih diminati orang adalah mantra pengasihan atau ilmu 

pelet. Mantra Pengasihan adalah salah satu ilmu spiritual yang tujuannya untuk menjerat 

perhatian serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang orang yang dicintainya 

(Saputra, 2007).  

Tindak  perilaku  masyarakat mempraktikkan mantra pengasihan untuk meraih 

cinta wanita/pria yang menjadi pujaan hatinya dengan media gaib atau kekuatan magis 

telah lama dikenal masyarakat Indonesia. Setiap orang tentu sangat familiar dengan 

ungkapan ‘cinta ditolak dukun bertindak’. Ungkapan ini menggambarkan betapa 

lekatnya masyarakat Indonesia dengan ilmu gaib yang disebut ilmu pengasihan atau 

ilmu pelet yang dapat digunakan untuk mencapai keinginan menjalin asmara dengan 

orang yang dicintainya apabila jalan normal tidak dapat ditempuhnya. Sampai saat ini, 

praktik penggunaan mantra pengasihan  disinyalir masih eksis di masyarakat Indonesia. 

Fenomena praktik perdukunan untuk dapat menjalin asmara dengan pria/wanita yang 

dicintainya tercermin dalam lagu-lagu dangdut yang sangat populer di tengah 

masyarakat Indonesia bahkan sampai ke manca negara. Siapa yang tidak kenal lagu 

dangdut yang berjudul ‘Mbah Dukun Baca Mantra’ yang dipopulerkan oleh Alam. Mari 

kita perhatian potongan lagu ‘Mbah Dukun Baca Mantra’ oleh Alam (yang bernama 

asli Are Lion Angkara Malam) di bawah ini. 

 

“Mbah dukun tolong juga saya,  yang sedang mabuk cinta ... sama si Lela anak 

kepala desa yang membuat aku tergila-gila, agar si Lela semakin cinta padaku ... 

Semoga cinta kami abadi selamanya ...” 

Di samping itu, siapa yang tidak terkesima jika mendengar lagu Nella Kharisma yang 

berjudul ‘Jaran Goyang’ yang juga memperkuat fenomena praktik penerapan ilmu 

pengasihan sebagaimana terungkap dalam cuplikan lagunya di bawah ini. 

“Jurus yang sangat ampuh, teruji terpercaya tanpa anjuran dokter, tanpa harus 

muter-muter cukup siji solusinya, pergi ke mbah dukun saja. Langsung sambat, 

“Mbah, saya putus cinta”. Kalau tidak berhasil, pakai jurus yang kedua Semar 

mesem namanya, jaran goyang jodohnya. Cen rodok ndagel syarate, penting di 

lakoni wae, Ndang di cubo, mesthi kasil terbukti kasiate ...” 

Lirik lagu pada kedua kutipan di atas secara gamblang merefleksikan bahwa 

masih ada masyarakat Indonesia yang mempraktikkan ilmu pengasihan sebagai media 

untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang yang didambakannya karena 

cintanya ditolak atau bertepuk sebelah tangan. Praktik mistik (menggunakan kekuatan 
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gaib untuk mencapai tujuan yang diinginkan) pada masyarakat Indonesia juga 

tercerimin pada film atau sinitron-sinitron dengan tema percintaan yang bernafaskan 

mistis. 

Sebagai suatu ilmu warisan leluhur, mantra (ilmu pengasihan) dipraktikkan oleh 

berbagai masyarakat (suku bangsa) di seluruh wilayah Indonesia, atau praktik 

pengamalan ilmu pengasihan dapat ditemukan di setiap daerah karena ilmu ini bersifat 

kedaerahan. Sifat kedaerahan mantra dapat dilihat dari bahasa yang digunakan dalam 

mantra. Pada umumnya mantra menggunakan bahasa daerah, seperti: bahasa Jawa, 

bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Bali, bahasa Using dan sebagainya (Saputra, 2007). 

Di samping itu, ilmu pengasihan sebagai suatu jenis wacana mistis diyakini mempunyai 

beberapa jenis, varian, dan struktur, dan keberadaannya dipicu oleh latar belakang sosial-

budaya suatu etnis yang diwariskan secara turun temurun oleh para leluhur sehingga 

mantra merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. 

Praktik pengamalan mantra tidak dapat dilepaskan dari penggunaan bahasa dalam 

perspektif sosial budaya. Badrudin (2018) mengatakan bahwa realitas interaksi sosial 

yang menggunakan bahasa (interaksi kebahasaan) dapat terjadi dalam semua ruang 

sosial dan pranata budaya. Salah satu ruang tersebut adalah penggunaan bahasa dalam 

wacana mistis (gaib) yang pengamalannya tidak dapat dipisahkan dari fitur-fitur 

kebahasaan, dan faktor sosial-budaya yang diyakini oleh masyarakat yang 

bersangkutan.  

Mengacu pada kajian latar belakang tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian 

untuk membuktikan bahwa praktik pemujaan mantra pengasihan diyakini masih 

dilakukan (eksis) di kabupaten Banyuwangi. Mengingat mantra selalu melibatkan bahasa 

dan budaya kerena keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan (Sukarno, 

2010 dan 2015), praktik pemujaan mantra pengasihan sebagai suatu wacana dapat dikaji 

secara lintas disiplin (interdisipliner) yang melibatkan studi kebahasaan, dan kajian 

sosial-budaya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana 

praktik menjerat cinta dengan media mantra pengasihan dapat diungkap baik dari fitur-

fitur kebahasaan yang digunakan, laku magis yang dipraktikkan, dan faktor sosial budaya 

yang mendorong masyarakat mengamalkan mantra pengasihan. Secara rinci, pertanyaan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. (1)  Fitur-fitur kebahasaan apa saja yang dapat 

diungkap dalam mantra pengasihan yang masih eksis di Kabupaten Banyuwangi? (2) 

Bagaimana cara kerja (laku magis atau praktik diskursif) mantra pengasihan sehingga 

dapat menimbulkan daya gaib untuk membangkitkan gairah bercinta? (3) Mengapa 

praktik memuja mantra pengasihan untuk meraih cinta masih eksis di Kabupaten 

Banyuwangi? 

           Bahasa merupakan refleksi budaya, dan salah satu bentuk ungkapan bahasa 

sebagai produk kebudayaan ialah penggunaan mantra dalam kehidupan masyarakat 

(Aswad, Nurhayaty, dan Said, 2018). Mantra lahir dari masyarakat sebagai perwujudan 

atas keyakinan atau kepercayaan masyarakat tradisional memandang bahwa mantra 

bersatu dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pawang atau dukun yang 

ingin menyembuhkan penyakit misalnya, akan melakukannya dengan membacakan 
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mantra. Berbagai kegiatan dalam pembacaan mantra dilakukan oleh dukun atau pawang 

dari masyarakat tradisional itu sendiri, terutama yang berhubungan dengan adat, tradisi 

dan budayanya. 

           Ada beberapa jenis mantra. Saputra (2007:8) dan Masruri (2010) menyatakan 

bahwa mantra yang biasa dipraktikkan di Banyuwangi (terutama masyarakat Osing) 

dapat digolongkan menjadi empat macam magi, yaitu mantra bermagi putih, mantra 

bermagi kuning, mantra bermagi merah, dan mantra bermagi hitam). Perbedaan jenis 

magi ini dikaitkan dengan fungsi mantra itu sendiri. Mantra bermagi putih adalah 

mantra-mantra yang berfungsi untuk tujuan pengobatan. Mantra bermagi kuning dan 

merah adalah mantra-mantra yang berfungsi untuk menarik perhatian orang agar orang 

tersebut menaruh rasa simpati, senang, bahkan dapat juga tergila-gila pada orang yang 

mengirimkan mantra. Yang membedakan mantra bermagi kuning bersifat lebih halus 

dan bertujuan baik, seperti mantra penglarisan, mantra untuk meraih pangkat/jabatan, 

dan mantra pengasihan untuk meraih cinta seseorang yang diinginkan untuk menjadi 

istri atau suaminya, sedangkan mantra bermagi merah juga mantra pengasihan untuk 

merebut cinta seseorang (si target) tetapi bersifat lebih kasar dan daya tariknya lebih 

dahsyat begitupula dengan akibat yang ditimbulkannya. Mantra jenis ini sering 

dilakukan sebagai bentuk balas dendam seseorang karena dirinya mendapatkan hinaan 

atau diremehkan oleh pihak si target.  Selanjutnya, mantra bermagi hitam adalah jenis-

jenis mantra yang bersifat distruktif seperti membuat orang menjadi sakit, terganggu 

jiwanya, bahkan sampai membuat orang mati.  

           Secara garis besar, mantra pengasihan di Banyuwangi juga dibedakan menjadi 

dua, yakni mantra pengasihan yang bersifat distruktif disebut dengan sihir (di tempat 

lain disebut dengan teluh atau santet), dan mantra pengasihan yang bersifat non-

distruktif disebut santet (di tempat lain sering disebut pelet, guna-guna, atau 

pengasihan). 

          Dalam wacana mantra, terutama pada tataran praktik wacana mantra (discourse 

practice) selalu melibatkan setidaknya dua pihak. Yang pertama adalah pihak yang 

menggunakan jasa mantra pengasihan untuk merebut cinta kasih seseorang yang akan 

dijadikan pasangan hidupnya (kekasih, atau bahkan istri atau suami) dalam hidupnya. 

Pihak yang pertama ini dapat disebut si Subjek (Saputra, 2007:324) yaitu pelaku yang 

secara langsung menggunakan sendiri mantra pengasihan ataupun orang yang meminta 

bantuan jasa dukun untuk memantrai orang yang dijadikan targetnya. Kedua adalah 

pihak yang dijadikan sasaran atau target atas mantra yang dilepaskan. Pihak ini bersifat 

pasif karena tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa dirinya dijadikan sasaran. Oleh 

karena itu, pihak kedua ini disebut sebagai si Objek (Saputra, 2007:325), yakni pihak 

yang jiwanya akan dipengaruhi oleh daya magis mantra yang dikirimkan oleh si Subjek. 

         Untuk membangkitkan daya magis, diperlukan beberapa laku magis untuk 

mengundang kekuatan-kekuatan magis mantra pengasihan. Laku magis dapat berupa 

berpuasa (tidak makan dan tidak minum secara total) atau hanya makan jenis makanan 

tertentu (misalnya puasa mutih) selama beberapa hari, dan melakukan melikan (tidak 

tidur selama sehari semalam atau 24 jam penuh). Bahkan ada juga yang melakukan 
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puasa ngebleng (tidak makan, tidak minum dan tidak keluar dari dalam kamar selama 

kurun waktu tertentu) 

METODE  

          Penelitian ini adalah penelitian kualitatif  yang mana data penelitiannya  berupa 

wacana atau teks mantra pengasihan dan segala aspek yang berkaitan dengan upaya 

menjerat perhatian, kasih sayang dan perasaan cinta lawan jenis yang diincarnya melalui 

media memuja mantra (pengasihan). Data dikumpulkan dari Kabupaten Banyuwangi, 

khususnya di dua kecamatan yaitu Kecamatan Gelagah dan Kecamatan Licin. 

Penjaringan data dilakukan melalui studi lapangan dengan melakukan pengamatan, dan 

wawancara yang mendalam dengan melibatkan peneliti secara langsung ke dalam 

lingkungan interaksi sosial yang berkaitan dengan praktik ritual mantra pengasihan. 

Informan penelitian ini mencakup: (1) pemantra (dukun pengasihan, dan orang-orang 

yang (pernah) mengamalkan mantra pengasihan), (2) orang yang pernah menjadi target 

(korban) mantra pengasihan, dan (3) orang yang dipandang mengetahui (mengusai) 

mantra pengasihan. Selama interakasi dengan para informan, dilakukan perekaman 

suara dan pengidentifikasian konteks dan sarana, serta tatacara dalam mempraktikkan 

mantra pengasihan.  

        Setelah terkumpul, dilakukan seleksi dan klasifikasi data berdasarkan jenis dan 

varian mantra pengasihan yang masih eksis di Banyuwangi yang menjadi objek 

penelitian ini. Analisis data hasil penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis 

wacana kritis model Fairclough (2010) yang dilakukan melalui tiga tahapan atau tiga 

dimensi, yaitu: analisis teks (analisis kebahasaan), interpretasi praktik diskusif (laku 

magis), dan praksis sosial budaya. Pada tataran analisis teks akan diungkap fitur-fitur 

kebahasaan yang terdapat dalam mantra pengasihan. Unsur-unsur kebahasaan tersebut 

dapat berupa jenis bahasa yang digunakan, pilihan kosa kata dan interpretasi makna 

yang terkandung di dalamnya, konstruksi kalimat yang digunakan (struktur kalimat 

yang dipilih), gaya bahasa dan daya persuasi, serta struktur (generik) wacana yang 

produksi dan direproduksi dalam wacana mantra pengasihan.  

         Langkah analisis berikutnya adalah menafsirkan dan menguraikan praktik 

diskursif yang dilakukan oleh para pelaku mantra (pemantra) atau tatacara yang 

dilakukan oleh pemantra dalam mempraktikkan laku mistis untuk membangkitkan daya 

magis (gaib) guna menjerat cinta orang yang menjadi targetnya, orang yang dimantra, 

atau orang yang menjadi korban mantra pengasihan.  

          Tahapan akhir pada analisis ini ialah menguraikan faktor sosial-budaya pada 

masyarakat Banyuwangi. Kondisi sosial dapat berkaitan dengan masalah pendidikan 

atau pengetahuan, perekonomian, dan pengalaman-pengalaman mereka dalam 

menggapai cinta dengan orang yang diinginkannya. Permasalahan sosial tersebut juga 

sangat erat kaitannya dengan pengetahuan dan pengalaman budaya yang mereka peroleh 

secara turun temurun dari leluhurnya. Dalam hal ini, berkaitan dengan budaya tentang 

kepercayaan yang berkaitan dengan dunia gaib, kekuatan gaib, atau kekuatan 

supranatural yang mereka percayai sejak lahir hingga dewasa. Faktor-faktor tersebut 
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dapat merupakan pemicu orang mempraktikkan hal-hal yang berbau mistis seperti 

pengamalan mantra pengasihan dalam rangka menggapai cinta.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penilitian ini bertujuan untuk mengungkap penggunaan mantra pengasihan 

terutama di daerah Banyuwangi. Dua kecamatan dijadikan wilayah pengumpulan data, 

yakni kecamatan Glagah dan Kecamatan Licin. Data penelitian dihimpun dari hasil 

pengamatan langsung dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pelaku 

mantra (pemantra atau dukun pengasihan), orang yang pernah kena mantra, dan pihak 

lain yang banyak mengetahui tentang mantra pengasihan. Dari hasil pengamatan dan 

wawancara, didapat beberapa jenis nama mantra pengasihan yang dapat dikelompokkan 

berdasarkan jenis maginya sebagai berikut.  

Tabel 1. Jenis-jenis Mantra 

No. Nama Mantra Pengasihan  Jenis Magi  

1. Lintrik (kartu) Merah/Kuning  

2. Semar Mesem Kuning 

3. Sirlah  Kuning 

4. Jaran Goyang  Merah 

5. Puter Giling Merah 

 

Mantra pengasihan jenis lintrik 

Bagi masyarakat Jawa (Banyuwagi), mantra pengasihan Lintrik merupakan jenis 

pengasihan yang sudah  sering didengarnya. Media yang digunakan dalam pengamalan 

ilmu pelet ini adalah sebuah kartu lintrik atau orang biasa menyebutnya dengan kartu 

domino Belanda. Seseorang yang ingin melakukan pelet pada orang yang disukai (yang 

dijadikan target) biasanya menyerahkan foto orang tersebut kepada dukun Lintrik. 

Selanjutnya, sang dukun atau orang yang menguasai ilmu ini akan melakukan pelet 

menggunakan kartu Lintrik pada target peletnya. Dampak yang diakibatkan oleh ilmu 

ini sangat luar biasa, orang yang terkena ilmu ini akan tergila-gila kepada si pemesan 

mantra. Jika sang korban pelet tidak bertemu dengan orang yang melakukan pelet, maka 

pikirannya akan terus menerus merasa gelisah, stres bahkan hingga demam. Dan yang 

lebih gila lagi, jangkauan pelet ilmu ini bisa sampai ke luar negeri. Sangat sering terjadi 

di Jawa bila ada kasus perceraian dan perselingkuhan maka akan langsung dihubungkan 

dengan penggunaan pelet Lintrik 

 



SASTRA LISAN DAN HUMANIORA: FITUR BAHASA DALAM MANTRA PENGASIHAN  

429 

 

Mantra pengasihan semar mesem  

Mantra pengasihan ini mengambil nama yang ada dari salah satu tokoh 

punokawan di dalam cerita perwayangan. Semar sendiri adalah tokoh yang sakti 

mandraguna, oleh karena itu nama semar disematkan dalam mantra ini. Mantra Semar 

Mesem merupakan pelet yang praktis karena pengguna mantra ini hanya tinggal 

mengamalkan mantra khusus yang berbahasa Jawa secara rutin. Orang yang terkena 

mantra pengasihan jenis ini akan merasakan cinta yang tiba-tiba muncul dalam dirinya 

kepada sang pengamal mantra. 

 

Mantra pengasihan jaran goyang  

Orang mungkin tidak asing dengan kata “jaran goyang”. Di Bali, pelet ini 

dikenal juga dengan sebutan “jaran nguyang”. Ajian mantra pengasihan ini menjadi 

viral karena dipopulerkan melalui nyayian (lagu dangdut) oleh Nella Kharisma, dan 

mantra ini juga difilmkan dengan judul ‘Jaran Goyang’ yang diperankan oleh Cut 

Mryska dan kawan-kawan. Untuk dapat menggunakannya, pengguna mantra ini harus 

melakukan tirkat (laku misitis) seperti berpuasa dan beberapa ritual khusus lainhya. Di 

dalam ritualnya, pengguna ajian ini diharuskan untuk membaca lafal mantranya sambil 

membayangkan orang yang hendak dituju. Efek yang ditimbulkan mantra pengasihan 

jens ini bisa membuat orang yang dituju sampai menjadi gila karena terus menerus 

memikirkan si pengirim mantra. 

 

Puter giling  

Mantra jenis ini sering digunakan orang untuk mengembalikan pasangan yang 

mengalami keretakan agar dapat kembali kisah cinta dan asmaranya romantis seperti 

sedia kala. Ada pula yang mengatakan bahwa mantra puter giling juga dapat digunakan 

untuk menarik pelanggan dalam usaha perdangangan. Cara kerja mantra ini, sperti 

Namanya, dengan cara memutargilingkan sukma target (orang yang dituju), sehingga 

rasa sayang dan rindu yang dulu pernah ada akan tumbuh kembali. Efek yang 

ditimbulkan mantra pengasihan puter giling dianggap sangat kuat. Oleh karena itu, 

sangat disarankan agar pelaku menikahi si target, jika tidak si target dapat menjadi gila 

karena dampak ajian ini susah untuk disembuhkan. 

 

Pembahasan 

Analisis data pada penelitian ini dimulai dengan analisis teks, dilanjutkan 

dengan analis pengungkapan daya magis (konstruksi dan reproduksi teks atau discourse 

practice), dan pengungkapan faktor sosial-budaya yang memungkinkan praktik wacana 

mantra pengasihan eksis. 
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Analisis Teks (Analisis Kebahasaan) Wacana Mantra 

Berkaitan dengan analisis kebahasaan, beberapa hal yang dibahas dalam artikel 

ini mencakup: a. Jenis (fitur) bahasa, b. Unsur-unsur yang digunakan dalam struktur 

(generik) wacana mantra pengasihan (MP), c. gaya bahasa, dan pililhan kata (diksi). 

Masing- masing fitur kebahasaan yang terelekfesikan pada mantra Semar Mesem (SM) 

diungkap pada bahasan di bawah ini. 

 

Jenis bahasa dalam mantra pengasihan  

         Pada umumnya mantra bersifat kedaerahan yang dicirikan dengan penggunaan 

bahasa daerah (lihat Badrudin 2018, Syarifuddin, 2008, dan Saputra, 2007). 

Sebagaimana terlihat pada teks mantra SM, bahasa yang digunakan juga bahasa daerah, 

yaitu bahasa Jawa dialek Osing (ada juga yang menyebut bahasa Using). Di samping 

bahasa daerah (bahasa Osing), dalam mantra tersebut juga digunakan bahasa Arab, 

terjadi campur kode atau code mixing. Dengan kata lain, mantra pengasihan pada 

umumnya menggunakan dua bahasa (walaupun yang dominan adalah bahasa Jawa 

dialek Osing). Penggunaan bahasa Arab dalam mantra tersebut dapat ditafsirkan bahwa 

masyrakat Banyuwangi (khususnya suku Osing) kebanyakan memeluk agama Islam 

atau telah terpengaruh Agama Islam. Kemungkinan lain penggunaan bahasa Arab dalam 

mantra tersebut untuk menimbulkan daya persuasi atau sugesti terhadap pemantranya 

karena yang dia lakukan dilandasi dengan ajaran agama (karena teks tersebut dimulai 

dan diakhiri dengan lafal-lafal yang biasa diucapkan dalam agama Islam).  

 

Struktur teks wacana mantra pengasihan  

Fitur kebahasaan kedua yang dapat diidentifikasi dan diungkap dalam wacana 

mantra adalah struktur teks. Menurut Halliday and Hasan (1989:53) bahwa suatu 

struktur terbentuk dari unsur-unsur teks yang membangun suatu kesatuan. Berkaitan 

dengan unsur-unsur mantra yang digunakan, dalam wacana mantra pengasihan dapat 

diidentifikasi enam unsur. Keenam unsur tersebut ialah (1) nama mantra, (2) bacaan 

pembuka, (3) niat, (4) penggambaran, (5) tujuan penggunaan mantra, dan (6) penutup. 

 Unsur pertama, yakni nama mantra, digunakan sebagai identitas mantra 

pengasihan yang membedakan dengan jenis mantra pengasihan lainnya. Mantra 

pengasihan Lintrik berbeda dengan mantra-mantra pengasihan yang lainnya karena 

mantra pengasihan ini menggunakan media kartu (seperti kartu domino). Begitu pula, 

mantra-mantra pengasihan lainnya, misalnya Semar Mesem, dan Sabuk Mangir juga 

memiliki ciri yang berbeda, setidaknya lirik-lirik yang digunakan dan medianya bisa 

berbeda-beda. Unsur nama ini juga dikenal dengan istilah judul mantra (Saputra, 2007). 

Unsur kedua adalah bacaan pembuka yang umumnya digunakan bacaan basmallah 

(Bahasa Arab) yang bermakna ‘Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

dan Pemurah’. Bacaan pembuka ini, selanjutnya diikuti oleh unsur ketiga yaitu niat 

penggunaan mantra. Unsur ini ditandai dengan bacaan ‘niat ingsun’ (saya berniat) 

kemudian dilanjutkan dengan penyebutan nama mantra yang akan digunakan (misalnya 

‘Sabuk Mangir’). Unsur keempat adalah unsur penggambaran. Yang digambarkan 
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dapat tentang keindahan fisik si pemantra, maupun deskripsi kehebatan mantra yang 

digunakan. Mari kita perhatikan contoh di bawah ini. 

 

Tabel 2. Penggambaran Keindahan Fisik Atau Kehebatan Mantra 

Deskripsi keindahan fisik Kehebatan mantra yang digunakan 

Lungguh isun 

lungguhe nabi 

Adam 

Duduk saya seperti 

duduknya Nabi 

Adam 

Sun sabetake gunung 

gugur 

Saya cambukkan 

gunung jadi hancur 

Badaningsun    

badane nabi 

Muhammad 

Badannya 

sepertinya 

badannya Nabi 

Muhammad 

Sun sabetake lemah 

bangka 

Saya cambukkan 

tanah, tanah jadi 

tandus 

Suaraningsun      

suarane Nabi 

Daud 

Suaranya saya 

seperti suara Nabi 

Daud 

Sun sabetake segera 

asat 

Saya cambukkan 

laut, laut jadi 

kering 

Cahyaningsun 

cahyaning Nabi 

Yusuf 

Wajah saya 

bagaikan wajah 

Nabi Yusuf 

Sun sabetake ombak 

sirep 

Saya cambukkan 

ombak, ombak jadi 

tenang 

  Sun sabetake atine 

Jebeng bayine … 

Saya cambukkan 

hati jabang 

bayinya … 

  Kadhung edan sing 

edan 

Kalau edan tidak 

edan 

  Kadhung gendheng 

sing gendheng 

Kalau sinthing 

tidak shinting 

  Aja mari-mari Tidak akan dapat 

sembuh 

  Kadhung sing isun 

hang nambani 

Kala bukan saya 

yang 

mengobatinya 

 

Unsur kelima adalah unsur tujuan penggunaan mantra, yakni membuat 

orang yang dituju (si target) menjadi jatuh cita kepada si pemantra. Unsur ini 

diungapkan dengan cara meminta agar makhluk halus yang diundang melalui mantra 

yang diucapkan akan memenuhi kehendak si pemantra. Ungkapan-ungkapan tujuan 
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tersebut direalisasikan dengan bacaan seperti “Teka welas, teka asih jebeng bayine …, 

Asiho marang jabang bayi ingsun”, atau dengan ungkapan “Sih-asih saking kersane 

Gusti Allah” , atau dengan ungkapan ‘Diwanekake tunduk, manut, lulut …”.      

Unsur keenam (terkahir) pada mantra pengasihan adalah penutup, yang 

kebanyakan ditutup dengan ungkapan berbahasa Arab atau dengan ungkapan bahasa 

Jawa dan bahasa Arab. Ungkapan-ungkapan tersebut antra lain: “La: ilaha illahlah 

Muhammadur rasulillah” atau “Allahumma sholli ala muhammad, Allahumma sholli ala 

sayyidina muhammad”, atau “Kun fayakun saking kersaning gusti Alloh” .  

Keenam unsur tersebut terorganisir dalam suatu tatanan struktur yang terdiri 

atas tiga bagian, yaitu bagian pembuka (opening part) yang mencakup unsur judul, 

bagian  utama (main part) yang mencakup unsur niat,  persuasi, dan tujuan , dan bagian 

penutup (closing part) yakni bagian yang menandai bahwa wancana mantra tersebut 

berkahir.  

 

Gaya bahasa yang digunakan dalam wacana mantra pengasihan 

Pilihan gaya bahasa yang digunakan pada wacana mantra pengasihan juga dapat 

ditafsirkan untuk dapat membangkitkan perasaan cinta dan kasih sayang si target 

terhadap orang yang mengguna-gunainya. Jenis-jenis gaya bahasa yang dapat 

ditemukan dalam wacana mantra antara lain metafora, simile, dan repetisi.  Metafora 

adalah pemakaian kata atau frasa bukan berdasarkan makna yang sebenarnya, 

melainkan sebagai lukisan atas dasar persamaan atau perbandingan (KBBI, 2011).  Oleh 

karena itu, metafora merupakan gaya bahasa yang mengindikasikan suatu konsep 

dengan konsep lain yang digunakan untuk merefleksikan sesuatu hal yang dirasakan, 

dipikirkan atau dialami oleh penulis atas suatu peristiwa atau kejadian (Sukarno, 2017). 

Metafor merupakan suatu proses linguistik yang melibatkan transfer makna antara dua 

wilayah konseptual, yaitu wilayah sumber dan wilayah target. Dengan demikian, konsep 

wilayah target hanya dapat dipahami melalui transfer makna dari wilayah sumber. 

Menurut fungsinya, metafora dapat difungsikan sebagai suatu pencitraan, yakni 

mencitrakan seseorang atau dirinya dengan orang lain, yakni dengan cara menyamakan 

dirinya dengan diri orang lain baik dalam hal fisik, perilaku, tampilan, maupun hal-hal 

lainnya.  

Pemakaian frasa “Sabuk Mangir”, “Semar Mesem”, maupun “Jaran Goyang” 

sebagi penamaan mantra pengasihan dapat dipahami sebagai ungkapan metaforis karena 

mereka tidak mengacu pada makna literal. Ungkapan metaforis pada wacana 

pengasihan Sabuk Mangir dapat dilihat pada penggunaan kata ‘sabuk’, seperti terlihat 

pada data di bawah ini.  

Niat isun matek aji  Sabuk Mangir 

(Saya berniat menggunakan mantra Sabuk Mangir) 

 

Penggunaan kata Sabuk dalam mantra Sabuk Mangir hanya dapat dipahami 

dengan mengacupada makna literal sabuk (ikat pinggang) sebagai wilayah sumber 
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(makna). Secara literal sabuk atau ikat pinggang adalah suatu perangkat pakaian yang 

dikenakan seseorang untuk mengikat celana terhadap badan agar celana tersebut tetap 

terikat dengan baik, tidak kendor dan bahkan lepas dari badan si pemakai.  Sebagaimana 

terlihat pada unsur pembuka dalam mantra Sabuk Mangir, si pemantra memulai 

mantranya dengan mengucapkan ‘Niat isun matek aji Sabuk Mangir’. Kalimat ini dapat 

disederhanakan menjadi dua kalimat sederhana, sebagai berikut ‘Niat isun matek aji, 

dan ajiku adalah Sabuk Mangir’. Klausa yang berbunyi “Ajianku adalah Sabuk Mangir” 

merupakan ungkapan metaforis karena kata sabuk dalam frase Sabuk Mangir  tidak 

merujuk kepada makna literal atau harafiah, yakni ikat pinggang untuk mengikat pakian 

(celana) agar tidak lepas. Dalam metafora ini, yang ditransfer adalah fungsi ikat 

pinggang. Dengan kata lain, fungsi mantra pengasihan (yang digunakan) serupa dengan 

fungsi ikat pinggang. Dengan mengacu ke sumber makna (harafiah), ‘sabuk’ dalam 

mantra Sabuk Mangir dapat diinterpreasikan sebagai suatu alat untuk mengikat cinta 

kasih seseorang (yang menjadi targetnya) agar cintanya tidak luntur atau berpaling pada 

orang lain. Sedangkan, kata Mangir menunjuk kepada nama salah satu desa di 

Banyuwangi tempat mantra ini (diperkirakan) berasal (Saputra, 2007).  

Gaya Bahasa berikutnya yang dapat diidentifikasi dalam mantra pengasihan 

adalah simile. Jenis gaya bahasa ini dalam mantra pengasihan ditandai dengan bentuk 

perbandingan yang menggunakan kata pembanding koyo (seperti) secara tidak langsung 

yang bertujuan untuk membandingkan keadaan fisik diri sang pemantra dengan orang-

orang yang sudah terkenal kebagusannya (para Nabi). Mari kita perhatikan data di 

bawah ini.   

     Badanisun (koyo) badanane Nabi Muhammad.   

          (Tubuh saya seperti tubuh Nabi Muhammad) 

 Lungguhisun  (koyo) lungguhe Nabi Adam. 

(Cara duduk saya seperti cara duduk Nabi Adam) 

 Cahyaningsun (koyo) cahyaning Nabi Yusuf. 

(Ketampanan wajah saya seperti wajah Nabi Yusuf) 

 Suaraningsun (koyo) suarane Nabi Daud. 

(Kemerduan suara saya seperti suara Nabi Daud)  

 

Pada data di atas, pemantra selalu membuat perbandingan antara kesempurnaan 

dirinya (badan, cara duduk, ketampanan, dan suaranya) dengan orang-orang yang sudah 

terkenal kebagusannya (yakni para nabi). Misalnya, semua orang (Muslim) mengetahui 

bahwa Nabi Yususf adalah salah satu nabi yang sangat tampan, sampai-sampai istri 

pembesar Mesir pada saat itu (Siti Zulaikah) sempat terpesona dan tergoda dengan 

ketampanan wajah Nabi Yusuf. Tujuan perbandingan ini tidak lain hanyalah untuk 

mendramatisir dan menyugesti diri si target bahwa dia (si pemantra) adalah orang yang 

pantas dan layak untuk dicintai.   
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Analisis Praktik Kewacanaan (Interpretasi) Daya Magis Mantra    

Laku mistis dan daya magis mantra pengasihan 

Mantra pengasihan dimaknai sebagai doa sakral kesukuan yang mengandung 

magi dan kekuatan gaib yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk meraih sesuatu yang 

diinginkan sang pemantra (Saputra, 2007). Mantra juga disebut sebagai media 

komunikasi yang menggunakan unsur bahasa dengan mahkluk gaib agar memenuhi 

keinginan manusia yang mengucapkan mantra. Oleh karena itu, keberhasilan atau 

kemanjuran mantra hanya apabila dilakukan dengan laku-laku tertentu, yang disebut laku 

mistis (tirakatan). Tanpa laku mistis si pembaca mantra tidak akan mampu memanggil 

roh halus (makhluk gahib) yang akan mengubah pikiran dan perasaan si target untuk 

menaruh hati dan perhatiannya kepada si pengirim mantra dan menjadi jatuh cinta 

bahkan tergila-gila kepada si pemantra.  

Laku mistis adalah proses ritual yang diadakan untuk mendapatkan kekuatan gaib 

(Saputra, 2007:xxiii).  Dalam konteks tradisi (kejawen), dilakukan dengan cara berpuasa 

(yang berbeda dengan cara berpuasa dalam Islam, misalnya berpuasa sehari semalam 

tanpa tidur atau puasa pati gini (tanpa cahaya yang meneranginya) dan sebagainya), 

bersemedi, atau lek-lekan (tidak tidak tidur selama beberapa hari). Semua laku mistik ini 

pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai konsentrasi tingkat tinggi yng pada 

akhirnya dapat menghasilkan tenaga gaib atau superpower.  Dengan kekuatan itu, si 

pemantra dapat memperoleh tenaga gaib yang dapat menguasai alam pikir dan tingkah 

laku si target agar menurut dan memenuhi kehendak si pemantra.    

 

Laku mistis dengan media tertentu    

          Di samping laku mistis, cara kerja mantra pengasihan ada juga yang 

membutuhkan media atau sarana tertentu untuk mengirimkan daya magis mantra 

tersebut. Sarana atau media yang diperlukan dapat berupa foto, pakaian, rambut, kukku 

si target, boneka yag diasumsikan sebagai si target, atau benda-benda lain yang dapat 

menghantarkan daya magis kepada si target, misalnya rokok (asap rokok), parfum (bau 

parfum), makanan, buah-buahan, air minum, dan benda-benda lainnya yang dapat 

dengan mudah bersentuhan dengan si target (misalnya uang). Melalui sarana-sarana 

inilah daya magis mantra pengasihan akan dihantarkan sampai kepada si target dan akan 

bekerja untuk memengaruhi si korban seperti yang dikehendaki oleh si pengrim mantra 

(pemantra).  

Sistem kerja yang digunakan dalam mantra pengasihan (pelet) dapat 

dianalogikan dengan memasukkan sebuah zat asing ke dalam tubuh si target, dan zat 

asing yang masuk tersebut sama sekali tidak disadari oleh si target. Ketika mantra mulai 

dialunkan pada waktu tengah malam kepada orang yang dituju (si target), daya magis 

atau getaran-getaran energi gaib tersebut akan masuk ke organ pikiran si target. 

Getaran-getaran ini disebut dengan daya gaib karena energi ini memiliki kekuatan daya 

yang dapat memengaruhi pikiran seseorang, dan energi itu ditimbulkan oleh makhluk 

gaib (jin, khodam, setan, dll.) 
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Keberhasilan daya gaib yang ditimbulkan sangat tergantung pada daya tahan 

orang yang dituju atau yang dipelet. Setiap manusia memiliki antibodi yang dapt 

menangkal benda-benda asing yang akan masuk ke dalamn tubuhnya. Jika antibodi 

seseorang kuat atau kebal, ia akan mampu melawan atau menangkal zat asing tersebut. 

Dengan demikian, mantra atau pelet yang dikirimkan akan sulit masuk, atau pengiriman 

mantra mengalami kegagalan, dan bahkan mantra yang dikirimkan dapat balik 

menyerang si pengirim mantra sebab antibodi pada tubuh si target lebih kuat dari pada 

getaran energi gaib yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Sebaliknya, jika antibodi si 

target lemah, getaran energi gaib yang dikirim oleh si pemantra akan mudah masuk ke 

dalam tubuh si korban atau orang yang dituju, dan begitu energi gaib masuk ke tubuh si 

korban energi tersebut akan segera bekerja untuk memengaruhi pikiran dan persaan si 

target, dan daya gaib yang sudah terlanjur masuk serta menyerang korban akan sulit 

untuk dihilangkan. Jika hal ini terjadi, target akan terus teringat kepada si pemelet, 

timbul rasa ingin bertemu, kasmaran, dan semakin lama semakin tidak tertahankan, 

sehingga rasa ingin bertemu dengan pengirim mantra akan terus bergejolak. Bila 

perasaan-perasaan tersebut tidak terpenuhi (tidak dapat dipenuhi), daya magis ini dapat 

mengakibatkan si korban gila.         

Di samping sarana atau media yang diperlukan, waktu pembacaan mantra 

pengasihan juga diyakini berpengaruh pada kekuatan getaran energi (daya gaib) yang 

ditimbulkan. Waktu yang tepat untuk membanca mantra adalah mulai terbenamnya 

matahari, dan diperkirakan setelah lewat tengah malam daya getaran energi mantra 

pengasihan ini semakin menguat. Namun ada pula, mantra pengasihan yang bisa bekerja 

kapan saja terutama apabila energi pelet tersebut dikirim melalui media atau sarana, 

seperti makanan, minuman, bebauan, atau benda-benda lain yang dapat menyentuh 

tubuh si target dan energi tersebut akan masuk ke dalam tubuhnya.  

Daya magis yang dibangkitkan oleh mantra pengasihan juga memiliki dampak 

yang bervariasi. Dengan demikian, hasil mantra yang dikirmkam kepada si target juga 

berbeda-beda tergantung pada jenis mantra pengasihan yang diamalkan, dan daya tahan 

(antibody) si target. Ada jenis mantra pengasihan yang perlu waktu lama untuk melihat 

hasilnya (terutama jenis mantra pengasihan yang bersifat halus, seperti Sabuk Mangir, 

Semar Mesem) tetapi ada pula jenis mantra pengasihan yang bersifat kasar, dan cara 

kerjanya cepat, atau hasilnya dapat cepat terlihat, misalnya mantra pengasihan Jaran 

Goyang. Selain itu, dampak kerja mantra pengasihan juga tergantung pada kondisi 

kejiwaan si korban. Jika target dalam keadaan galau, sering melamun, pikiran sering 

kosong, atau sedang datang bulan (jika perempuan), daya magis (energi) mantra 

pengasihan yang dikirimkan oleh pemantra akan lebih mudah masuk kepada korban, 

dan dia akan segera menunjukkan reaksinya.   

 

Faktor Sosial Budaya Mayarakat Banyuwangi   

Masyarakat Banyuwangi mayoritas suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang 

religius. Sebagaian besar dari mereka memeluk agama Islam, atau disebut orang 

Muslim. Sebagai orang Muslim, mereka meyakini adanya hal yang gaib, hal yang tidak 
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selalu kasat mata. Keyakinan atas hal yang gaib bagi orang Muslim tercermin dalam al-

Quran surat Al-Baqarah ayat tiga  “allaziina yuk minuuna bi-ghoibi” (mereka yang 

beriman kepada yang gaib). Dengan demikian, seorang Muslim tentu meyakini adanya 

hal-hal yang bersifat tidak kasat mata, seperti adanya malaikat, jin, setan, dan makhluk 

halus lainnya. Makluk halus, semisal jin, memang dapat melakukan suatu pekerjaan 

yang diminta oleh manusia (tentu dengan imbalan tertentu). Untuk dapat berkomunikasi 

dengan makhluk halus, orang perlu menjalani laku mistis (tirakat), seperti berpuasa. 

Berkaitan dengan berpuasa, orang Jawa mengenal beberapa jenis puasa dalam ilmu 

Kejawen, seperti puasa mutih (hanya makan nasi), puasa ngrowot (hanya makanan 

buah-buahan), puasa ngebleng (tidak makan dan minum untuk beberapa hari). Laku 

puasa juga sering diikuti dengan laku tirakatan lainnya, seperti tidak tidur (melekan).  

Komunikasi dengan makhluk halus (gaib) juga diperlukan sarana atau media, seperti 

bebauan (parfum, bunga, bakar kemenyan), makanan minuman (sesajen), dan lain 

sebagainya. 

 Selain itu, orang Jawa juga meyakini keberadaan kekuatan makhluk halus, 

seperti percaya pada animisme, dinamisme, maupun totisme (Herniti, 2012). Animisme 

adalah kepercayaan terhadap roh yang mendiami semua benda.  Agar tidak digangu 

oleh roh jahat, mereka memberikan sesaji kepada roh-roh tersebut. Dinamisme adalah 

kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat 

memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan 

hidup.  Kekuatan gaib itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, 

pohon besar, dan lain-lain. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib tersebut, 

mereka melakukan upacara pemberian sesaji, atau ritual lainnya. 

           Pandangan masyarakat Banyuawangi terhadap mantra pengasihan terutama 

masyarakat Osing (berdasarkan hasil wawancara kami) menyatakan bahwa praktik 

berwacana mantra pengasihan merupakan hal yang biasa. Salah satu target (korban) dari 

mantra pengasihan menuturkan bahwa dulu dia merasa tidak senang dengan orang yang 

(sekarang) menjadi suaimnya. Perjodohan mereka didukung oleh orang tua si target. 

Oleh karena itu, atas dukungan dan persetujuan orang tua si target, sang calon suami 

melakukan praktik mantra pengasihan untuk menaklukan hati si target. Singkat ceritera, 

wanita tadi (si target) jatuh hati pada lelaki yang memantrainya. Mereka, kemudian 

menikah.  

 Dengan adanya beberapa pasangan yang terjalin karena mantra pengasihan, 

masyarakat Banyuwangi (terutama suku Osing) memandang bahwa mantra pengasihan 

merupakan suatu hal yang biasa dan bahkan ada yang merasa bahwa mantra pengasihan 

merupakan suatu kebutuhan, yakni sebagai media untuk berupaya dalam mencari dan 

memperoleh jodohnya. Oleh karena itu, praktik kewacanaan mantra pengasihan sampai 

sekarang masih terus berjalan karena didukung oleh keyakianan masyarakat atas 

kebutuhan mantra pengasihan tersebut.  
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SIMPULAN  

    Dalam praktik wacana mantra pengasihan, ada tiga hal yang dapat diungkap, 

yaitu: analisis teks (analisis kebahasaan) wacana mantra, analisis praktik kewacanaan 

(interpretasi) daya magis mantra, dan faktor sosial budaya. 

   Dalam artikel ini Fitur kebahasaan yang dipilih dan digunakan dalam mantra 

pengasihan yang digunakan di Banyuwangi meliputi jenis bahasa yaitu Bahasa Jawa 

dan Arab, karena masyarakat Banyuwangi banyak yang  beragama Islam. Fitur 

kebahasaan berikutnya adalah struktur teks wacana mantra pengasihan yang unsur-

unsurnya teroganisasi dalam dalam tiga bagian yang merupakan suatu kesatuan yang 

utuh, yaitu: bagian pembuka, bagian utama, dan bagian penutup. Terakhir, fitur 

kebahasaan yang dapat diungkap dalam wacana mantra adalah penggunaan gaya bahasa 

(figurative language), yang mencakup metafora, simile, dan repitisi.      

     Hal kedua yang dikaji dalam wacana mantra adalah pembahasan laku mistis 

untuk mengungkap daya magis yang ditimbulkan oleh wacana mantra. Suatu mantra 

pengasihan hanya dapat menimbulkan daya magis (supra natural) apabila dibarengi 

dengan laku mistis, yaitu suatu tindakan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus 

agar si pemantra mampu memproleh daya gaib untuk menguasai dan mengubah alam 

pikir serta perasaan si target agar mencintai si pengirim mantra. Supaya tenaga gaib 

tersebut dapat menjangkau si target, sering diperlukan sarana atau media berupa 

makanan, minuman, bebauan, dan benda-benda lain yang dapat bersentuhan langsung 

dengan si target. Keberhasilan getaran daya gaib yang ditimbulkan oleh mantra 

pengasihan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kondisi kejiwaan dan daya tangkal 

(anti bodi) si target. Jika, si target selalu dalam kondisi yang sadar, dan fokus mengingat 

Tuhan, dia akan memiliki kemampuan daya tangkal (kebal) terhadap serangan mantra. 

Jadi, mantra pengasihan tidak mudah masuk dan menyerangnya.  

Selanjutnya, hal terakhir yang dicapai dalam penelitian ini berkaitan dengan 

kondisi sosial budaya masayarakat Banyuwangi terhadap wacana mantra pengasihan. 

Pada umumnya, masyarakat Banyuwangi berpandangan bahwa mantra merupakan suatu 

kebutuhan dalam kehidupan mereka. Hal ini tercermin dari berbagai warisan budaya 

yang di dalamnya melibatkan mantra-mantra, seperti pertunjukan tarian seblang, dan 

kebo-keboan pada acara ider desa. Di samping itu, masyarakat juga masih meyaki 

terhadap roh-roh penguasa daerah (danyang, dan makhluk halus lainnya) yang dapat 

diundang dang disuruh melakukan sesuatu termasuk mengubah perasaan dan pikiran 

manusia. Keyakinan masyarakat seperti ini yang tetap mendukung tumbuh suburnya 

praktik berwacana mantra (pengasihan) di Banyuwangi. Dari hasil wawancara dengan 

masyarakat di Banyuwangi dapat disimpulkan bahwa selama kita yakin dan percaya 

akan khasiat mantra pengasihan maka hasilnya akan positif sesuai dengan keinginan si 

pembaca mantra. Sebaliknya, kalau kita tidak yakin akan mantra yang kita amalkan atau 

kita laksanankan untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka tidak ada gunanya 

membacakan mantra tersebut tanpa diyakini dengan sepenuh hati. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna kajian semiotik kultural 

dalam mantra Ritual Hodo, masyarakat Desa Pariopo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten 

Situbondo. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan menggunakan 

teori analisis semiotik yakni teori mitologi Roland Barthes. Data bersumber dari tuturan 

mantra ritual Hodo. Metode yang dipakai dalam mengumpulan data adalah metode simak 

dan wawancara dengan teknik rekam dan catat. Data yang terkumpul kemudian dinalisis 

secara kualitatif. Analisis data yang pertama dilakukan dengan tahap penerjemahan. Pada 

tahap ini, peneliti menterjemahkan bentuk mantra ke dalam bahasa Indonesia. Setelah 

selesai, dilakukan analisis lanjutan menggunakan teknik analisis  data semiotika Roland 

Barthes, yaitu signifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk dan makna denotasi dan 

makna konotasi. Terdapat 18 makna denotasi di dalam mantra Ritual Hodo dan delapan 

makna konotasi. Makna konotasi yang diterima sebagai sesuatu yang normal dan alami oleh 

masyarakat disebut dengan mitos. 

 

Kata kunci: semiotik kultural, tuturan ritual, ritual hodo 

 

PENDAHULUAN 

Berbagai tradisi dan budaya di Indonesia yang sangat menarik untuk diulas lebih 

dalam. Budaya adalah suatu pola hidup yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat dan diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya dapat berupa hasil cipta, 

rasa dan karsa manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi pengetahuan 

kebudayaan, bentuk keyakinan, kesenian, dan adat istiadat yang tumbuh dalam 

masyarakat. Bisa dikatakan budaya memiliki hubungan yang sangat lekat dengan 

masyarakat. 

Salah satu budayanya juga ada di Desa Pariopo, Kecamatan Asembagus, 

Kabupaten Situbondo. Desa Pariopo adalah salah satu daerah yang kondisi wilayahnya 

tandus dan kering. Desa Pariopo terletak lebih kurang lima kilometer dari pusat 

Kecamatan Asembagus dengan wilayah perbukitan. Masyarakat yang mendiami Desa 

Pariopo sebagian besar berasal dari suku Madura dan beragama Islam. Mereka 

mailto:meidyanaphia@gmail.com
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menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Mayoritas 

masyarakat yang tinggal di Padukuhan tersebut berprofesi sebagai petani. Walaupun 

daerah Pariopo ini merupakan daerah agraris, namun kegiatan pertanian di daerah ini 

tidak selalu berjalan dengan baik. Hal itu dikarenakan Desa Pariopo memiliki curah 

hujan rendah, maka tidak heran jika kemarau bisa terjadi sepanjang tahun. Sebagai 

daerah agraris yang sangat bergantung dengan mengandalkan hujan dalam 

kelangsungan hidupnya, masyarakat Desa Pariopo masih mempertahankan tradisi 

budaya warisan leluhur yang dipercaya dapat menurunkan hujan dan memberi 

kesuburan untuk tanah pertaniannya. Tradisi tersebut adalah Ritual Hodo. Ritual Hodo 

rutin dilaksanakan sekitar bulan September-Oktober setiap tahun. 

Bentuk Ritual Hodo terdiri dari kumpulan beberapa jenis seni tradisi antara lain 

seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni resitasi. Dalam Ritual Hodo, terdapat mantra 

atau dalam masyarakat Desa Pariopo disebut dengan tembhȃng pamojhi yang digunakan 

sebagai alat dalam ritual tersebut. Salah satu contohnya tembhȃng pamojhi yaitu 

“pamojhina soccè kalaben atè sepotè”. Pada tembhȃng pamojhi terdapat makna denotasi 

dan konotasi. Makna denotasi tembhȃng pamojhi tersebut yaitu ”atè sepotè” (hati yang 

putih) mendenotasikan hati putih yang dimiliki oleh manusia. Makna konotasinya 

adalah ”atè sepotè” bermakna hati yang tulus dalam melakukan pamojhian. Jika makna 

konotasi tersebut dimasukkan maka arti dari tembhȃng pamojhi di atas adalah pemujaan 

suci dengan hati yang tulus. Jika pamojhian dilakukan dengan hati yang tulus, maka 

ritual juga akan berjalan dengan mulus. 

Barthes (dalam Barker, 2016:74) mengatakan bahwa denotasi adalah level 

makna deskriptif dan literal yang secara virtual dimiliki semua anggota suatu 

kebudayaan. Sedangkan makna konotasi adalah makna yang terbentuk dengan 

mengaitkan penanda dengan aspek-aspek kultural. Biasanya konotasi juga identik 

dengan operasi ideologi yang awam disebut mitos. Menurut Barthes (dalam Vera, 

2014:28) mitos adalah sistem semiologi, berupa sistem tanda yang dimaknai 

masyarakat. Namun, mitos juga erat kaitannya dengan sejarah dan kepercayaan 

masyarakat, yang harus juga diyakini kebenarannya. 

Membahas mengenai konsep tanda, maka tidak akan lepas dengan makna. Tanda 

akan menandakan sesuatu diluar dirinya sendiri dan makna adalah hubungan anta ide 

dalam suatu tanda. Makna denotatif dan konotatif adalah makna yang akan dikaji dalam 

penelitian ini. Karena semantik merupakan suatu model pengetahuan yang menelaah 

lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan antara makna 

yang satu dengan yang lain serta pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat, maka 

penelitian ini juga akan melibatkan ilmu semantik. Menurut Parera (2004:41) pengertian 

semantik juga ada kaitannya dengan semiotik karena keduanya meliputi makna dalam 

komunikasi antarmanusia. Semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna 

dalam linguistik, sedangkan semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda-

tanda. Makna yang yang dikaji dalam penelitian ini adalah makna dari unsur bahasa, 

meliputi morfem, kata, atau kalimat. Unsur bahasa berupa kata juga awam disebut 

dengan lambang. Pateda (2010:25) mengatakan bahwa lambang dalam semiotik juga 
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disebut dengan tanda. Dari pernyatan di atas sangatlah jelas hubungan antara semantik 

dan semiotik. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan semiotik kultural. 

Pendekatan ini digunakan sebab dapat menelaah sistem tanda yang berlaku dalam 

kebudayaan masyarakat untuk membedah keunikan dan makna yang terkandung dalam 

kebudayaan tersebut. Rumusan masalah yang peneliti pilih berdasarkan pernyataan di 

atas adalah bagaimana bentuk dan makna yang terkandung dalam mantra Ritual Hodo, 

Desa Pariopo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. 

 

METODE  

Jenis penelitian ini adalah adalah deskriptif kualitatif karena data yang 

digunakan tidak berbentuk angka. Dalam mengkaji makna tanda-tanda pada mantra 

Ritual Hodo masyarakat Pariopo, penelitian ini menggunakan metode analisis semiotik 

yakni teori mitologi Roland Barthes. Teori mitologi Barthes menjelaskan tentang dua 

sistem signifikasi, yakni denotasi dan konotasi. Tahap pertama, hubungan antara 

penanda (signifier) dengan petanda (signified) disebut dengan denotasi, yaitu makna 

yang sebenarnya dari tanda. Tahap kedua, digunakan istilah konotasi, yaitu makna 

subjektif yang berhubungan dengan isi yang terkandung di dalam tanda tersebut. Jadi, 

tanda pada sistem pertama (penanda dan petanda) yang membentuk makna denotatif 

menjadi penanda pada urutan kedua yaitu makna mitologis konotatif. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data lisan. Data diperoleh dari tuturan 

mantra Ritual Hodo. Sumber data dalam penilitian ini adalah masyarakat Desa Paripo, 

Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Instrument dalam penelitian ini 

berbentuk pertanyaan untuk wawancara. Wawancara tersebut diharapkan dapat 

memperoleh mantra pada Ritual Hodo. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan wawancara dengan 

teknik simak bebas libat cakap. Metode simak dilakukan dengan mendengarkan dengan 

baik-baik semua hal yang diucapkan oleh penutur. Motode wawancara dilakukan 

dengan mewawancarai masyarakat Desa Pariopo berdasarkan daftar pertanyaan yang 

telah disiapkan. Teknik yang digunakan pada saat pengumpulan data adalah teknik 

rekam dan teknik catat. 

Data yang terkumpul kemudian dinalisis secara kualitatif. Analisis data yang 

pertama dilakukan dengan tahap penerjemahan. Pada tahap ini, peneliti menterjemahkan 

bentuk mantra ke dalam bahasa Indonesia. Setelah selesai, dilakukan analisis lanjutan 

menggunakan teknik analisis  data semiotika Roland Barthes, yaitu signifikasi. Pertama, 

adanya hubungan penanda (signifier) dan petanda (signified) yang menghasilkan makna 

denotasi. Kedua, makna denotasi tersebut menghasilkan makna konotasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Seperti yang telah ditulis pada rumusan masalah di atas bahwa mantra Ritual 

Hodo pada penelitian ini adalah bentuk dan makna yang terkandung dalam mantra 
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Ritual Hodo masyarakat Desa Pariopo. Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan 

berdasarkan analisis semiotika Roland Barthes. 

 

Bentuk Mantra Berupa Tembhȃng Pamojhi Ritual Hodo Masyarakat Pariopo 

1. Tembhȃng Pamojhi Bagian Pertama 

 

Bissmillahirrohmanirrahim 

(Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dam Maha Penyayang) 

Tembhȃng pamojhi kaule 

(Tembang pemujaan saya) 

Pamojhina soccè kalaben atè sepotè 

(Pemujaan yang suci dengan hati putih) 

Kaangghuy ngadhèp Ajunan Gusti 

(Digunakan untuk menghadap Engkau ya Tuhan) 

Son nak poto abididen Nabi Adam 

(Untuk semua anak cucu Nabi Adam) 

Wèkasane Nabi Muhammad 

(Meneruskan Nabi Muhammad) 

Sèngkok jenneng alif, alif iku popocogi 

(Akulah zat yang tunggal, zat tunggal itulah) 

Sang Pangocap sapa liwepa 

(mengabulkan sapa yang Dia kehendaki) 

Sèngkok mahlukka Allah 

(saya adalah makhluk Allah) 

Mandi-mandi-mandi e diye 

(mandi-mandi-mandilah di sini) 

Sendit Jibril cangking malaikat 

(dari malaikat Jibril) 

Ondhem dhȃteng-ondhem dhȃteng-ondhem dhȃteng 

(awan datang-awan datang-awan datang) 

Mara gegger-mara gegger 

(turunlah-turunlah) 

 

2. Tembhȃng Pamojhi Bagian Kedua 

Dangdangkep sèrè kakep 

(daun sirih yang bertepi-tepi) 

Mon majid mara ngocap 

(jikalau orang mati berbicara) 

Mon manossa mara nyanggikep 

(jikalau manusia maka diam) 

Somor bȃndung talagȃ petteng 

(sumur bendungan telaga hitam) 

Sabuhoni moge ondhèm 

(berharap semoga mendung datang) 

Petteng dhȃteng-petteng dhȃteng 

(mendung datang-mendung datang) 
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Malaikat papat tekka 

(malaikat mohon datangkan hujan) 

Tekka dhȃteng-tekka dhȃteng 

(kabulkanlah-kabulkanlah) 

Saksèna para wali 

(saksinya para wali) 

Wawalina Nabi Muhammad 

(para wali Nabi Muhammad) 

 

 

Makna Mantra Ritual Hodo Masyarakat Pariopo 

Dalam mantra Ritual Hodo masyarakat Pariopo terdapat makna denotasi dan 

makna konotasi yang bagi sebagian masyarakat suku Madura utamnya generasi mudah 

tidak pernah memperhatikan hal tersebut. Makna denotasi adalah makna sebenarnya 

dari sebuah teks atau dikatakan makna eksplisit. Mkana konotasi adalah makna yang 

tersembunyi dalam sebuah teks atau dikatakan makna implisit yaitu makna terdalam 

dari teks. Sesuai dengan kajian penelitian ini yaitu semiotik, maka makna yang 

dimaksud adalah makna dari tanda-tanda yang terdapat dalam mantra Ritual Hodo 

masyarakat Pariopo. 

 

A. Makna Denotasi Mantra Ritual Hodo Masyarakat Pariopo 

1. Tembhȃng pamojhi kaule 

‘Mantra pemujaan saya’ 

 tembhȃng artinya ‘mantra’ mendenotasikan mantra yang dibaca oleh 

masyarakan Desa Pariopo saat melakukan upacara Ritual Hodo. 

 pamoji artinya ‘pemujaan’ mendenotasikan sebuah kegiatan yang dilakukan 

saat upacara Ritual Hodo. 

 kaule artinya ‘saya’ mendenotasikan kata ganti kepemilikan orang pertama. 

2. Kaangghuy ngadhèp Ajunan Gusti 

‘Guna menghadap Engkau Ya Tuhan’ 

 kaangghuy artinya ‘guna’ mendenotasikan kata guna atau untuk yang 

merupakan konjungsi. 

 ngadhèp artinya ‘menghadap’ mendenotasikan  kata kerja menghadap. 

 Ajunan Gusti artinya ‘Tuhan’ mendenotasikan Allah, Tuhan pencipta alam 

dan seisinya. 

3. Wèkasane Nabi Muhammad 

‘meneruskan Nabi Muhammad’ 

 wèkasane artinya ‘meneruskan’ mendenotasikan kata kerja terus. 

 Nabi Muhammad artinya Nabi kita. Nabi akhir Zaman. 

4. Sèngkok jenneng alif, alif iku popocogi 

‘Akulah zat yang tunggal, zat tunggal itulah’ 

 sèngkok artinya ‘saya’ mendenotasikan kata pemilikan bentuk pertama. 
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 jenneng alif artinya ‘zat yang tunggal’ mendenotasikan hanya ada satu benda 

atau sesuatu. 

5. Sang Pangocap sapa liwepa 

‘Mengabulkan sapa yang Dia kehendaki’ 

 Sang Pangocap artinya ‘sang maha pengucap’ mendenoasikan tuhan maha 

pengucap yang dapat mengabulkan doa apa yang dikehendakinya untuk 

dikabulkan. 

6. Sèngkok mahlukka Allah 

‘Aku adalah makhluk Allah’ 

 sèngkok artinya ‘saya’ mendenotasikan kata pemilikan bentuk pertama. 

 mahlukka artinya ‘makhluk’ mendenotasikan makhluk Tuhan yaitu manusia 

7. Sendit Jibril cangking malaikat 

‘Dari malaikat Jibril’ 

 sendit Jibril cangking malaikat artinya ‘dari malaikat Jibril’ mendenotasikan 

semua riski dari Tuhan disampaikan melalui malaikat Jibril 

8. Dangdangkep sèrè kakep 

‘Daun sirih yang bertepi-tepi’ 

 Dangdangkep sèrè kakep atinya ‘daun sirih yang bertepi-tepi’ 

mendenotasikan nama daun dari tumbuhan sirih. 

9. Malaikat papat tekka 

‘Malaikat mohon datangkan hujan’ 

 papat tekka artinya ‘mohon datangkan’ mendenotasikan permohonan agar 

keinginan dapat dikabulkan. 

10. Tekka dhȃteng-tekka dhȃteng 

‘Kabulkanlah..kabulkanlah’ 

 tekka dhȃteng artinya ‘kabulkanlah’ mendenotasikan sebuah keinginan untuk 

segera dikabulkan suatu permohonan. 

11. Saksèna para wali 

‘Saksinya para wali’ 

 saksèna artinya ‘saksinya’ mendenotasikan objek yaitu saksi. 

 

B. Makna Konotasi Mantra Ritual Hodo Masyarakat Pariopo 

12. Pamojhina soccè kalaben atè sepotè 

‘Pemujaan yang suci dengan hati yang putih’ 

 atè sepotè artinya ‘hati yang berwarna putih’ mengkonotasikan sebuah hati 

yang bersih atau tulus. Jadi ritual harus dilaksanakan dengan hati yang tulus.  

13. Son nak poto abididen Nabi Adam 

‘Untuk semua anak cucu Nabi Adam’ 

 nak poto abididen Nabi Adam atinya ‘anak cucu Nabi Adam’ 

mengkonotasikan manusia. 

14. Ondhem dhȃteng-ondhem dhȃteng-ondhem dhȃteng 
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‘awan datang, awan datang, awan datang’ 

 ondhem dhȃteng artinya ‘awan datang’ mengkonotasikan bahwa awan datang 

yang dimaksud adalah mendung agar segera turun hujan. 

15. Mara gegger-mara gegger 

‘Ayo jatuh, ayo jatuh’ 

 mara gegger artinya ‘ayo jatuh’ mengkonotasikan agar hujan segera turun. 

16. Mon majid mara ngocap 

‘Kalau orang mati berbicaralah’ 

Mantra di atas mengkonotasikan bahwa orang mati yang dimaksud adalah roh 

nenek moyang yang didatangkan untuk menbantu turunnya hujan. Menurut 

pandangan masyarakat Pariopo. Ritual ini juga meminta pertolongan kepada roh 

nenek moyang. 

17. Mon manossa mara nyanggikep 

‘Kalau manusia tak berbicara’ 

Mantra di atas mengkonotasikan bahwa manusia harus melakukan ritual tersebut 

dengan hikmad. 

18. Somor bȃndung talagȃ petteng 

‘Sumur bendungan telaga hitam’ 

Mantra di atas mengkonotasikan agar datangnya awan mendung hitamnya 

diharapkan seperti hitamnya sumur bendungan dan telaga hitam agar turunnya 

hujan sangat deras. 

19. Petteng dhȃteng-petteng dhȃteng 

‘Gelap datang, gelap datang’ 

Mantra di atas mengkonotasikan agar hujan segera datang, karena tanda-tanda 

hujan adalah awan yang gelap. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan data dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mantra 

dalam Ritual Hodo masyarakat Pariopo memiliki bentuk dan makna dalam setiap 

tandayang terdapat di dalamnya. Hasil dalam penelitian ini yaitu, ditemukannya bentuk 

mantra Ritual Hodo yang terdiri atas frasa nominal, frasa verbal, dan frasa adjektival. 

Sedangkan makna yang terkandung di dalam mantra Ritual Hodo masyarakat Pariopo 

berupa makna denotasi dan dan makna konotasi. Terdapat 18 makna denotasi di dalam 

mantra Ritual Hodo dan delapan makna konotasi. Makna konotasi yang diterima 

sebagai sesuatu yang normal dan alami oleh masyarakat disebut dengan mitos. Seperti 

yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mitos menurut pandangan Barthes adalah 

mitos bukan dalam arti umum, melainkan sebuah bahasa yang menyampaikan tuturan 

dalam makna konotasi. 
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Abstrak   
Dalam masyarakat lisan, mitos menjadi sarana komunikasi antargenerasi yang berbeda 

zaman. Komunikasi mitis itu terkait hal yang penting dan sakral. Komunikasi mitis tidak 

berjalan dengan baik karena generasi terbaru cenderung mengganggap mitos sebagai cerita 

fiktif dan tidak sakral. Kecenderungan tersebut mengakibatkan penafsiran mitos menjadi 

kurang kritis sehingga dangkal. Kajian ini bertujuan menafsirkan mitos “manuhara” secara 

kritis. Penelitian dilakukan dengan pendekatan etnografi dan menganalisis data secara 

analisis wacana kritis. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam budaya Nusantara, manuhara 

merujuk kepada “manusia pohon ara”. Manuhara memiliki dasanama Raja Kera Putih, Resi 

Mayangkara, Raja Kera Anoman, Batara Candra, dan Resi Birguh. Resi Birguh adalah satu-

satunya manusia dan umatnya yang selamat dari bencana air bah di dunia. Dalam kitab suci 

Kristen dan Islam, manusia yang selamat dari bencana air bah dikenal sebagai Raja Nuh. 

Raja Nuh menandai kekuasaannya dalam nama wilayah, bangunan candi, gua, dan menjadi 

wira cerita wayang di Nusantara pada tahun Nisan. Wilayah geografis, candi, batu purba, 

dan kesenian terkait manuhara potensial untuk diberdayakan sebagai industri wisata 

unggulan di Indonesia.  

 

Kata kunci: mitos Manuhara, identitas persona, hegemoni kuasa, industri wisata 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam masyarakat lisan mitos merupakan sarana komunikasi dari zaman ke 

zaman antargenerasi. Dalam kondisi itu mitos menyatukan pemikiran generasi terdahulu 

dengan gerasi berikutnya sebagai tindak agregatif (Ong, 1983:38-42). Komunikasi mitis 

itu terkait dengan hal yang penting dan sakral dalam membangun kehidupan komunitas.  

Komunikasi melalui mitos sering tidak berjalan dengan baik karena generasi 

terbaru cenderung mengganggap mitos sebagai cerita fiktif dan tidak sakral. 

Kecenderungan tersebut mengakibatkan penafsiran mitos menjadi dangkal dan tidak 

mengungkap hal yang fundamental. Akibatnya, kandungan informasi dalam mitos tidak 

bisa dipahami dengan baik dan salah infomasi. Dalam kondisi demikian itu mitos 

menjadi semakin kurang bermakna, disepelekan, atau dilupakan.  

mailto:sukatman.unej@gmail.com


   E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL 

448 

 

Kajian ini bertujuan menafsirkan kisah suci manuhara secara kritis. Dengan 

kajian kritis diharapkan dapat mengungkap muatan informasi yang esensial dalam mitos 

manuhara. Penafsiran cerita suci secara kritis dan proporsional perlu dilakukan dalam 

rangka mendidik generasi muda untuk selalu berpikir logis dan positif.  

Hasil kajian ini diharapkan bermanfaat bagi rekonstruksi kebudayaan Nusantara 

purba dan penguatan industri wisata di Indonesia berbasis tradisi. Rekonstruksi 

kebudayaan perlu dilakukan dalam rangka penguatan jatidiri bangsa dan membangun 

rasa bangga sebagai bangsa yang berbudaya tinggi. Penguatan industri wisata di 

Indonesia perlu dilakukan dalam rangka membangun ketahanan ekonomi dan 

kebudayaan seperti yang dilakukan Australia (Yiannakis, Yiannakis, dan Davies, 2012). 

Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut maka kajian ini perlu dilakukan. 

Sejarah, legenda, mitos, dan dongeng merupakan sebuah rangkaian transformasi 

persepsi manusia terhadap fakta.  Masa lalu manusia dikenal sebagai sejarah. Sejarah 

yang besar menjadi suatu legenda, yang menjadi cerita dari zaman ke zaman. Legenda 

akan dipersepsi sebagai sejarah ketika manusia masih mampu mengingat faktanya, 

ketika memori itu belum terkena atrisi bahasa (Park, 2018:1-10), dan ketika masih ada 

generasi yang mampu memerankan fungsi konservatifnya (Ong, 1983:38-42) untuk 

melestarikan tradisinya. Legenda akan berubah menjadi mitos apabila telah berganti-

ganti zaman, tidak cukup bukti dari suatu cerita, dan generasi terbaru tidak meyakini 

bahwa cerita itu benar adanya (Sukatman, 2019:709). Ketika manusia tidak yakin cerita 

suci ada buktinya, maka mitos bergeser menjadi cerita imajinatif. Dalam perspektif ilmu 

sastra proses itu disebut “mitosisasi” yang memunculkan genre cerita lisan seperti mite 

atau  cerita imajinatif seperti dongeng. Dalam perspektif ilmu sejarah proses ini dikenal 

sebagai dehistorisasi.  

Kajian ini mengikuti pemikiran bahwa mitos memiliki muatan sejarah (Eliade, 

1967), walaupun tidak semua mitos seperti itu. Keyakinan adanya unsur sejarah dalam 

mitos didasarkan pada fungsi mitos untuk melestarikan nilai budaya bagi masyarakat 

lisan (Sailor, 2007:15-23). Pada zaman kuna mitos digunakan sebagai media penyampai 

sejarah antargenerasi lintas zaman. Dalam konteks itu mitos mengemban fungsi 

konsevatif (Ong, 1983) yakni melestarikan nilai tradisi suatu kolektif. Dalam tradisi 

lisan Jawa pelestarian nilai sejarah dirumuskan dalam “sengakalan” (Daliman, 2012; 

Sastrawan, 2016). Tradisi serupa juga berkembang dalam masyarakat Urdu (Farooqi,  

2003). 

Terdapat dua pemikiran yang saling menegasikan terkait mitos dan realitas. 

Pendapat pertama, berpikir bahwa fakta budaya diciptakan berdasasarkan mitos. 

Menurut faham ini mitos ada terlebih dahulu kemudian berpengaruh terhadap perilaku 

manusia dalam berkarya. Misalnya, nama Gunung Arjuna dan segala situs yang ada 

dibangun oleh dinasti Mataram kuna berdasarkan mitologi Hindu dari India seperti 

tafsir oleh sebagian sejarawan Indonesia. 

Pendapat kedua, fakta ada terlebih dahulu kemudian menjadi legenda. Legenda 

yang sangat tua bergeser menjadi mitos karena bukti hilang oleh bencana alam atau 

dirusak manusia. Menurut faham ini mitos muncul karena adanya legenda, dan legenda 
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muncul dari fakta yang fenomenal. Misalnya, Gajah Mada adalah mahapatih dari 

kerajaan Majapahit. Karena tokoh ini fenomenal namanya menjadi legenda dalam 

sejarah Nusantara. Setelah 10.000 tahun lagi nama Gajah Mada hanya dianggap mitos 

oleh generasi saat itu apabila bukti-bukti hilang atau rusak. 

Penelitian ini mengambil posisi bahwa kedua pemikiran itu benar tetapi 

keduanya berlaku secara kondisional sesuai konteksnya. Pada dua pemikiran itu 

terdapat kemungkinan bahwa dalam mitos terdapat nilai budaya dan fakta-fakta dari 

masa lampau yang terpendam. Beranalogi dari pemikiran tersebut maka mitos 

Manuhara memuat nilai budaya dan sejarah purba. Oleh karena itu, mitos manuhara 

layak diteliti sebagai objek kajian tradisi lisan dan sejarah. 

 

METODE  

Penelitian ini bertujuan menggali kebudayaan yang terdapat dalam mitos 

manuhara dengan pendekatan etnografi kritis (Lather dalam Atkinson, dkk., 2001:482-

488). Kajian dilakukan dengan memahami fakta berdasarkan sudut pandang masyarakat 

setempat, menjaga authentisitas pemikiran, mengungkap makna filosofis secara 

representatif, dan menafsirkan makna mendalam sesuai kesepakatan di lapangan. 

Pemilihan rancangan etnografi kritis ini dipilih untuk mendeskripsikan jatidiri 

Manuhara secara mendalam, menemukan tafsir baru dari budaya purba, dan perlu 

perspektif kritis dalam memahami mitos di Indonesia.  Atas dasar kebutuhan tersebut 

rancangan etnografi kritis ini digunakan untuk melaksanakan kajian ini.  

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi 

partisipasif, wawancara bebas-mendalam, dan pemanfaatan dokumen. Data penelitian 

berupa tuturan masyarakat tentang manuhara, cerita rakyat, cerita wayang, nama-nama 

wilayah, nama bangunan kuna Indonesia terkait manuhara, dan kisah manuhara dalam 

kitab suci Hindu, Kristen, dan Islam. Kajian manuhara ini berada pada konteks budaya 

Indonesia purba zaman Nisan (Pra-Solon). Dalam melakukan wawancara dan observasi 

partisipasif, peneliti menggunakan instrumen pemandu wawancara bebas mendalam dan 

panduan observasi partisipasif.  

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis (van Dijk, 

1993). Untuk memaparkan identitas persona Manuhara dilakukan analisis struktur 

mikro dengan fokus (a) jatidiri manuhara, (b) asal-usul nama wilayah,  dan (c) asal-usul 

nama bangunan kuna. Analisis struktur makro difokuskan kepada ideologi sosiopolitik 

yang mencakup (a) deklarasi pendirian negara, (b) waktu pendirian negara, (c) akuisisi 

wilayah, (d) monumen kekuasaan, dan (e) jaringan kekuasaan, yang terdapat dalam 

mitos Manuhara. 

Dalam menganalisis data, peneliti ini menggunakan instrumen berupa panduan 

analisis identitas persona, hegemoni kuasa, dan hubungan Manuhara dengan Indonesia. 

Instrumen pemandu analisis identitas persona mencakup aspek identitas persona, simbol 

persona, dan dasanama. Instrumen pemandu analisis hegemoni kuasa mencakup 

komponen pendirian negara, wilayah negara, dan jaringan kuasa. Instrumen pemandu 

analisis tema kultural digunakan untuk menemukan kaitan manuhara dengan Indonesia. 
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Penggunaan instrumen pemandu ini sesuai saran Spradley (1980) dengan modifikasi 

seperlunya. Untuk validasi data dan hasil, peneliti melakukan cek ulang ke lapangan, 

berkonsultasi dengan pelaku budaya, dan berdiskusi dengan ahli budaya Jawa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Manuhara merupakan nama lain dari raja kera yang mitologinya berkembang di 

Nusantara. Manuhara membangun kekuasaannya dengan mendirikan dinasti Nisan, 

menandai wilayahnya dengan pohon ara dan tanaman simbolik lainnya, serta 

memberdayakan dasanama sebagai strategi pengembangan budaya. Sebagai seorang 

resi, Manuhara membangun tempat suci sebagai sarana peribadatan berupa gua, batu 

purba berukir, dan candi. Nama wilayah, candi, gua pertapaan, dan batu prasasti purba 

itu menjadi ciri kebudayaan Nisan. Berikut ini dipaparkan identitas persona Resi 

Manuhara, hegemoni kuasa, jaringan kuasa, dan implikasi mitos Manuhara bagi 

pengembangan wisata budaya di Indonesia. 

  

Identitas Persona Resi Manuhara  

Secara etimologis nama “manuhara” berasal dari manu dan hara. Manu artinya 

orang. Dalam bahasa Sansekerta manu artinya manusia. Dalam bahasa Jawa kuna kata 

manu terkait dengan bentuk manungsa. Dalam bahasa indo-Eropa (Inggris) kata manu 

terkait dengan bentuk man. Kata hara berkerut menjadi bentuk ara. Ara adalah jenis 

tanaman ara-araan (ficus) yang memiliki 850 spesies, misalnya loa, beringin, prih 

(pohon body), dan sejenisnya. Dengan demikian manuhara artinya manusia pohon ara.  

Dalam dunia satwa dan lingkungan, manusia pohon ara bisa diartikan manusia 

kera, karena buah ara menjadi makanan favorit kera. Dalam mitologi Hindu-Jawa, 

manusia kera terhubung dengan Raja Anoman. Dalam khasanah nomenklatur wilayah di 

Jawa, manuhara adalah nama bukit yang dikenal sebagai bukit manuhara yang telah 

berubah nama menjadi Bukit Menoreh di Magelang Jawa Tengah. Perubahan nama itu 

terjadi karena adanya prinsip kemudahan pengucapan (Anderson, 2000). Dengan 

demikian, bukit Menoreh berarti bukit milik Manuhara. 

Buah ara (tin) disebutkan dalam Al Qur’an Surat Attin (95:1) “Demi buah Tin 

dan buah Zaitun”. Buah tin (ficus) biasa hidup di daerah tropis. Sebagian besar ahli 

tafsir sepakat bahwa buah tin merupakan tempat tinggal Nabi Nuh As (Maghfirah, 

2006).  Nabi Nuh As dan pengikutnya merupakan satu-satunya raja yang selamat dari 

bencana air bah yang membanjiri dunia menurut  Al Qur’an dan Al Kitab. Menurut teks 

Hindu kuna di India manusia yang selamat dari bencana air bah dikenal sebagai Resi 

Birguh. Dalam wayang Jawa, Resi Birguh  disebut Batara Yama Adipati sebagai putra 

angkat Raja Batara Siwa. Dengan demikian, Manuhara, Resi Birguh, dan Batara Yama 

Adipati adalah Nabi Nuh.  

Menurut kitab suci yang diimani oleh berbagai bangsa di dunia manusia bermula 

dari Adam. Menurut Al Kitab dalam Kitab Kajadian Ayat 5 semua bangsa berasal dari 

Adam.  Adam mencapai umur 930 tahun, ia berputra Set atau Sys. Set mencapai umur 

912 tahun, ia berputra Enos.  Enos mencapai umur 905 tahun, ia berputra Kenan. Kenan 
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mencapai umur 910 tahun, ia berputra Mahalaleel. Mahalaleel mencapai umur 895 

tahun, ia berputra Yared. Yared mencapai umur 962 tahun, ia berputra Henokh. Henokh 

mencapai umur 365 tahun, ia berputra Metusalah. Metusalah mencapai usia 969 tahun, 

ia berputra Lamekh.  Lamekh mencapai usia 777 tahun, ketika berusia 182 tahun 

berputra lelaki bernama Nuh, dan saudara perempuannya. Setelah Nuh berusia 500 

tahun ia berputra Sem, Ham, dan Yafet.  

Nabi Nuh As dan umatnya selamat dari bencana air bah dengan menaiki kapal 

besar yang dibuatnya atas petunjuk Tuhan. Rombongan itu berlayar dengan membawa 

semua jenis binatang berjodoh-jodoh agar tidak punah. Setelah air bah surut Nabi Nuh 

As, pengikut, dan sejumlah binatang yang menyertaikan selamat, seperti dikisahkan 

dalam Al Qur’an Surat Nuh Ayat 1-28 (Maghfirah, 2006). Dalam Al Kitab pada 

Perjanjian Lama dalam Kejadian Ayat 5-9 (Lembaga AL Kitab Indonesia, 2008:5-9) 

nama Nuh disebut sebagai hamba Tuhan yang patuh kepada Allah. Banyak rakyat Raja 

Nuh hancur karena tidak bijak dan tidak mengikuti ajakan Raja Nuh.  

Ketika Nuh membuka tutup kapalnya, permukaan air di bumi surut.  Pendaratan 

itu hari ketujuh, bulan tujuh. Pada tanggal 1 bulan 10 tampak puncak gunung, kapal 

Nuh mendarat di Gunung Ararat. Setelah lewat 40 hari Nuh membuka tingkap kapal 

dan melepaskan merpati tetapi tidak ada tempat hinggap, sehingga merpati kembali ke 

kapal dan hinggap di tangan Nuh. Setelah menunggu 7 hari lagi merpati dilepas dan 

membawa pulang daun zaitun segar. Kemudian, 7 hari lagi merpati dilepas tidak 

kembali, pertanda bumi mulai mengering. Tanggal 1 bulan 1 tahun 601 muka bumi 

mulai mengering. Tanggal 2 bulan 7 601 bumi sudah mengering. Kemudian, Nuh 

beserta istri, anak-anak, dan menantunya keluar dari kapal setelah Allah memerintahkan 

untuk turun. Kemungkinan tahun yang dimaksud Al Kitab adalah tahun 601 Nisan. Jika 

tahun itu 601 Nisan berarti Nuh turun dari kapal di puncak Gunung Ararat di Turki 

tahun 9999 - 601 + 9999 – 78  = 19.319 SM.   

Dalam tradisi Jawa kuna setiap orang memiliki nama-nama lain. Nama-nama 

yang beragam tetapi merujuk pada orang yang sama disebut dasanama (Winter, 1875:1-

72; Padmasusastra, 1897:1-76). Resi Manuhara memiliki sejumlah dasanama seperti 

berikut.  (a) Raja Kera Putih atau Raja Anoman menurut cerita “Anoman Obong” dalam 

versi Ramayana. (b) Resi Mayangkara atau Resi Kapiworo menurut versi wayang 

purwa. (c) Ajaniputra menurut versi tembang Jawa. (d) Batara Yama Adipati atau Resi 

Pecat Nyawa menurut wayang purwa. (f) Resi Burguh menurut wayang Jawa. 

Dasanama digunakan oleh dinasti Nisan sebagai strategi pengembangan kebudayaan 

Nusantara pada zaman Nisan. 

Dalam budaya Jawa Resi Burguh dikenal sebagai Resi Burung Hantu. Burung 

hantu maksudnya burung yang seram dan menakutkan. Burung hantu dikenal sebagai 

burung “tuhu” atau “tuwu”.  Kata “tuhu” atau “nuhu” dalam bahasa Jawa artinya patuh. 

Dalam konteks kenabian, Raja Nuh adalah raja yang “nuhu” (patuh) kepada perintah 

Tuhan. Misalnya, patuh untuk membuat kapal besar karena akan ada bencana air bah, 

walaupun hal itu ditertawakan rakyatnya. 
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Hegemoni Kekuasaan Resi Manuhara  

Untuk mengukuhkan kekuasaannya Resi Manuhara mendirikan negara, 

menandai wilayah, dan membangun tempat suci sebagai tempat peribadatan sekaligus 

monumen kekuasaan. Istilah Nisan merupakan nama dinasti, nama tahun, dan nama 

budaya kubur yang berkembang pada zaman itu. Bukti nama dan aksara Nisan terdapat 

pada batu Nisan purba di situs megalitikum Bondowoso. Batu tersebut sekarang 

disimpan di kompleks megalitikum Pekauman Bondowoso Jawa Timur. 

Negeri Nisan didirikan tahun 1 Nisan.  Tahun 1 Nisan setara dengan 9999 Nisan 

+ 9999 Sura/Solon – 78 Masehi = 19.920 SM atau ± 20.000 SM.  Setelah tahun Nisan 

habis (tahun 9999) berganti tahun Sura atau waktu Solon menurut penanggalan bangsa 

Athena (Sagstetter, 2013). Waktu Solon habis (9999 tahun) berlanjut ke tahun Saka. 

Tahun Saka hampir bersamaan dengan penanggalan tahun Masehi dengan selisih 78 

tahun (Sukatman dan Taufiq, 2017) sehingga padanan dalam tahun Masehi perlu 

dikurangi 78. Tahun 1 Saka setara dengan 79 Masehi. Penanda waktu sejarah ini 

ditemukan dari analisis “sengkalan” (Daliman, 2012). Sampai zaman Mataram Islam 

budaya “sengkalan” masih dilestarikan dalam membangun keraton (Heryanto, 2010). 

Misalnya adanya unsur “sengkalan” dalam bangunan keraton Yogyakarta. 

Tafsir awal berdirinya negara Nisan itu selaras dengan “janturan” wayang purwa 

di Jawa:  “Peni raja peni, guru bakal, guru dadi” yang merupakan kronogram “Peni 

raja peni (1) guru bakal (1) guru dadi (1)”. Kronogram itu memuat penanda waktu 

tanggal 1, bulan 1, tahun 1 atau 1-1-1 Nisan. Kronogram itu mengabarkan bahwa pada 

saat itu ada raja Nisan (“raja poh kweni”) sebagai awal mula pendirian (“guru bakal”), 

dan awal jadinya negara (“guru dadi”). Pengulangan kata “peni” menandakan bahwa 

kata “peni” itu dipentingkan. Dalam bahasa Jawa kata “peni” berarti impian atau 

kebanggaan. Kata “peni” juga berarti “poh kuweni” yaitu sejenis mangga oval besar 

yang getahnya tajam dan seratnya halus. Daun mangga kuweni tulang daunnya memuat 

simbol Nisana sehingga daun buah peni dimaksudkan sebagai simbol bangsa Nisan. 

Untuk menandai awal berdirinya negara, dinasti Nisan membangun prasasti 

purba. Sisi-sisi batu persegi berdiri dengan lubang seperti saluran di tengah di baca /na/, 

apabila ditambah tanda bulatan  di atasnya sebagai simbol bunyi /i/ akan berbuyi /ni/.  

Di bahwahnya lubang tepat terdapat gambar mata dan manik-maniknya, simbol itu 

dibaca /sa/. Kemudian, garis sisi kanan dan kiri batu bersambung garis gambar mata sisi 

bawah membentuk garis seperti huruf M, itu dibaca /na/. Tiga bunyi itu digabung 

menjadi bunyi /nisana/ dibaca dari atas ke bawah. Jika diperhatikan huruf Na pada 

bagian bawah prasasti diberi tanda coret. Tanda itu berarti huruf Na mati, sehingga 

secara utuh dibaca Nisan. 
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Gambar 1. Batu Pendirian Negara era Dinasti Nisan 

di Situs Nangkaan Bondowoso  Jawa Timur 

Sumber: Dokumen Peneliti 

 

Secara keseluruhan bangunan ini memuat kronogram “Sela Nisan (1) jumeneng 

(1) ing siti (1)” yang menandai waktu tanggal 1, bulan 1, tahun 1 Nisan. Kronogram ini 

mengabarkan bahwa Raja Nisan berdiri sebagai raja atau naik takhta pada 1-1-1 Nisan. 

Tahun 1 Nisan setara dengan 9999 Nisan + 9999 Sura/Solon – 78 Masehi = 19.920 SM 

atau ± 20.000 SM. Tafsir bahwa  batu tersebut sebagai batu pendirian, selaras dengan 

nama daerah Nangkakan. Nangkak atau “nongkok” artinya berdiri, sehingga Nangkakan 

artinya tempat pendirian, yang dalam hal ini adalah pendirian negara era dinasti Nisan.  

 
Gambar 2. Sketsa Aksara Nisan di Batu Purba Nangkaan 

di Bondowoso Jawa Timur 

 

Dalam membangun kekuasaannya Resi Manuhara menandai wilayah 

kekuasaanya dengan pohon ara. Pohon ara menjadi pohon suci bagi dinasti Nisan. 

Dalam Al Qur’an Surat Attin (95:1) buah ara disebut sebagai buah tin. Di Indonesia 

nama tempat  dengan inisial lo/ara terdapat di (a) desa Lojejer di Bondowoso, (b) desa 

Ngelo di Malang, (c) daerah Loceret di Nganjuk Jawa Timur, (c) Pulau Madu Ara atau 

Madura di Jawa Timur, (d) Bukit Manu hara atau Menoreh di Magelang, (e) Gunung 

Ara di Pulau Komdo NTT, (f) desa Payang Ara di Gunung Timang Kabupaten Barito 

Utara, Kalimantan Tengah, (g) desa Sungai Ara di Palalawan Riau, (h) Teluk Ara di 

Sumatra Utara, (i) desa Ara di Bulukumba Sulawesi Selatan,  dan (j) Laut Arafuru (Ara-

Faru) di Papua. Juga terdapat nama daerah Sungai Ara di Pulo Pinang, Malaysia. 
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Beringin satu marga dengan pohon ara. Pohonnya tinggi dan teduh, ketika 

buahnya jatuh tidak melukai orang yang berteduh karena kecil. Beringin memberi 

makan bagi sejumlah binatang, menyuburkan tanah, menyerap air hujan, dan menjadi 

sumber air bagi kehidupan. Beringin sebagai simbol kebijaksanaan sehingga ditanam di 

halaman istana dinasti Nisan. Di Nusantara ditemukan nama wilayah (a) Wringin di 

Bondowoso, (b) Ringintelu di Bangorejo Banyuwangi, (c) desa Ringin Contong di 

Jombang, (d) daerah Ringin Bandulan di Blitar, (e) Ringinpitu di Tulungagung, (f) 

dusun Ringin Lawang di Trowulan Mojokerto, (g) desa Wringinjajar Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak Jawa Tengah, (h) Daerah Jatiwaringin di Tangerang 

Banten, (i) desa Waringin di Majalengka Jawa Barat, dan (j) daerah Kotawaringin di 

Kalimantan Tengah. 

Dinasti Nisan juga menandai wilayahnya dengan sejumlah tanaman.  Tanaman 

tersebut berupa jati, waru, pisang, duren, bayur, rambutan, salak, sawo, manggis, salam, 

palasa/ploso, kosambi, gondang, barunei/wuni, mangga, sirih, dan pohon lain dengan 

motif tulang daun sama. Tulang daun sejumlah tanaman itu berbentuk konfigurasi 

aksara Jawa proto berbunyi Nisana. Sejumlah tanaman tersebut menjadi simbol dinasti 

Nisan. Karena terbatasnya ruang penulisan, pembahasan nama wilayah dengan unsur 

tanaman dibatasi pada jati, waru, pisang, dan mangga. 

 
 

Gambar 3 Tulang Daun Mangga 

Bermotif Aksara “Nisana” 

 

Terdapat nama wilayah dengan inisial jati, waru, pisang dan poh (mangga) di 

Pulau Jawa. Tanaman ini juga menjadi penanda wilayah dinasti Nisan. Nama daerah 

dengan inisial jati misalnya nama (a) desa Sumberjati ada di Blitar, Jawa Timur, (b) 

daerah Jatinangor di Sumedang,  (c) daerah Jatibarang di Indrawu Jawa Barat, (d) 

daerah Keramatjati di Jakarta. Nama desa dengan inisial waru ada di (a) daerah Waru di 

Sidoarjo dan Baruharjo di Durenan Trenggalek Jawa Timur, (b) desa Waru Gunung di 

Rembang, Jawa Tengah, dan (c) desa Waru di Parung Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  

Nama wilayah dengan inisial pisang/gedang terdapat di (a) desa Pisang di 

Nganjuk, (b) daerah Gedangan di Malang, (c) desa Pisang Saba di Cirebon, (d) 

Kampung Pagedangan di Tangerang, (e) daerah Montong (“bunga pisang”) di Tuban,  

dan (f) desa Pisang Kecamatan Penegahan Lampung Selatan, Sumatra. Nama daerah 

dengan inisial poh (mangga, pelem, pakel) ada di (a) Pantai Popoh desa Popoh 
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Tulungagung, (b) daerah Pogalan (Poh Tegalan) di Trenggalek, (c) daerah Pakel dan 

Pelem di Tulungagung, (d) daerah Kedungmonggo di Malang, (e) desa Pelem di Pare 

Kediri, (f) desa Pelem di Bojonegoro, (g) daerah Pohjentrek di Pasuruan, (h) desa  

Karangpelem di Sragen, (i) daerah Mangga Dua di Jakarta. 

Untuk memperkuat ketahanan negara Resi Manuhara membangun tempat 

peribadatan. Bangungan suci itu berfungsi untuk mempersatukan anggota kolektifnya 

(Ong, 1983) yang sefaham.  Nama bangunan dengan kata kunci serupa dan dibangun 

dengan gaya kognitif sama (Semino, 2002) menjadi indikasi bahwa bangunan itu berdiri 

pada zaman dan oleh tokoh yang sama. Dalam pandangan sosiolinguistik, penggunaan 

bahasa pada nama bangunan itu mencerminkan masyarakatnya (Chaika, 1982). 

Misalnya dinasti Raja Kera pada zaman Nisan membuat bangunan dengan kata kunci 

dasanamanya yakni Mayangkoro, Raja Dares, Dewa Candra, dan Resi Yama Adipati.  

Sebagai Resi Mayangkoro ia ditandai bangunan kuna dan kebudayaan Indonesia 

sebagai berikut. (a) Guo Mayangkoro di Alaspurwo Banyuwangi, Jawa Timur. (b) 

Bangunan Candi Kethek daerah Cetho Jenawi di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah. 

(c) Patung kepala kera pada Bukit Solor dusun Tenggian desa Solor lereng Gunung Ijen,  

Bondowoso Jawa Timur. 

Sebagai Resi Dares ia ditandai bangunan seperti berikut. (a) Prasasti Dares desa 

Gumelem di Susukan, Banjarnegara. (b) Candi Deres desa Purwoasri di Gumukmas, 

Jember. Nama Candi Deres diduga kuat berasal dari Candi Dares yang telah berubah 

karena pergeseran pelafalan bahasa. (c) Candi Tepas di Pagerwojo Blitar dengan relief 

wajah burung hantu pada bagian depan.  (d) Bukit Patirana kawasan lereng Gunung 

Argopura di Bondowoso bergambar wajah burung hantu.  (e) Gua hantu di Ugimba di 

Gunung Jaya Wijaya, Papua.  

Resi Manuhara memulai hitungan penanggalan baru berdasarkan peredaran 

bulan dengan titik awal Gunung Ijen sehingga ia disebut Batara Candra. Bukti itu 

bernama situs Kawah Bulat Sabit di Gunung Ijen. Situs Kawah Bulan Sabit memuat 

kronogram “Wulan (1) Sa Abit (1) ing Ijen (1)” bernilai tanggal 1, bulan 1, tahun 1 

Nisan. Kronogram ini memuat pesan bahwa hitungan penanggalan baru berdasarkan 

peredaran bulan dengan patokan Gunung Ijen telah mulai sejak tanggal 1, bulan 1, tahun 

1 Nisan.  

Sebagai Batara Candra ia ditandai bangunan situs Kawah Bulan Sabit di Gunung 

Ijen, situs Gunung Purnama di Bondowoso, dan situs Tanah Wulan di Maesan 

Bondowoso, Jawa Timur. Di Papua ia ditandai situs Tutari kawasan Bukit Tutari di 

Gunung Cycloop, Jayapura. Pada situs Tutari terdapat gambar matahari, kura-kura, 

manusia kera, lingkaran, manusia ikan, sarang burung, kadal, ular, dan tikus tanah. 

Gambar matahari merupakan simbol Raja Nur Cahya dan Kura-kura simbol Raja Batara 

Wisnu dari dinasti Cahaya pada tahun Surya. Gambar manusia kera merupakan simbol 

“manusia pohon ara” sebagai perintis dinasti Nisan. Gambar lingkaran (bulan) sebagai 

simbol Batari Tara Wulan, istri Raja Kera. Binatang lainnya merupakan simbol para raja 

keturunan Resi Manuhara dari dinasti Nisan.  
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Dalam wayang purwa, Resi Yama Adipati digambarkan sebagai Raksasa Kera 

Putih bermahkota kulit kerang sehingga disebut Raja Kerang. Raja Kerang artinya raja 

yang negerinya kaya kerang. Sebagai Raja Kerang ia ditandai nama wilayah sebagai 

berikut. (a) Situs Taman Krocok di Bondowoso. Krocok/kroco adalah jenis kerang air 

tawar berukuran kecil dan panjang. (b) Daerah Gumuk Kerang di Sumbersari, Jember. 

(c) Patung purba Resi Yama bermahkota kulit kerang di Bukit Tanah Merah desa 

Kayumas, Situbondo. (d) Batu Kerang bukit Nglanggeran di Gunung Kidul, 

Yogyakarta. (e) Bukit kerang Kawal Darat di Bintan, Kepulauan Riau. (f) Bukit kerang 

dusun Pangkalan di Aceh Tamiang. (g) Kota Kupang di NTT. Kupang/remis merupakan 

kerang kecil hidup di laut. (h) Daerah Bukit Kerang di Gunung Srobu Jayapura Papua 

berupa tumpukan kulit kerang berbentuk simbol Nisana.  

 

Jaringan Kekuasaan Resi Manuhara 

Jaringan kekuasaan Resi Manuhara mencakup Jawa, Sumatra, Kalimantan, 

Sulawesi, Nusatenggara, Maluku, Papua, dan Pulau Pinang Malaysia. Jaringan 

kekuasaan itu ditandai nama wilayah berinisial tumbuhan ara, ringin, waru, jati, kata 

mayang, birguh, dan wulan atau nama lokal yang artinya sama. Kata “mayang” berasal 

dari akar kata maya yang artinya samar/menyamar. Kata ini terkait dengan nama Resi 

Mayangkara artinya resi yang menghalau kejahatan (angkara) dengan menyamar. Kata 

“burguh” merujuk kepada “burung hantu” yang dipersepsi sebagai burung yang 

menakutkan atau seram. Dalam bahasa Jawa birguh/burguh dikenal sebagai tuhu, bence 

atau dares. Burung hantu juga disebut “burung kera” karena wajahnya menyerupai kera 

sebagai simbol Resi Manuhara.  

Jaringan kekuasaan Resi Manuhara di Jawa meliputi kelurahan Kreyongan (kera 

hyangan) Kecamatan Gebang, desa Mayang Kecamatan Mayang, Gunung Mayang di 

Mumbulsari, Pantai Mayangan di Gumukmas, Pantai Payangan di Ambulu, dan desa 

Keranjingan (pintu masuk istana Raja Kera) Kecamatan Keranjingan di Jember. Desa 

Mayangan di Jogoroto Jombang, Pantai Mayangan Kota Probolinggo, dan Pantai 

Mayangkara di Gresik. Gua Mayakoro di Banyuwangi dan Pulau Madura di Jawa 

Timur. Dusun Dares desa Gumelem Kecamatan Susukan di Banjarnegara, Candi 

Kethek di Karang Anyar, dan Bukit Menoreh Jawa Tengah.  Kemudian, desa Mayangan 

Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang, daerah Jatibarang Kabupaten Indrawu di 

Jawa Barat, dan daerah Keramatjati di Jakarta. Dengan demikian, jaringan kekuasaan 

Resi Manuhara merata seluruh Jawa dan sebagai pusatnya Nusantara.  

Wilayah geografis jaringan kekuasaan Resi Manuhara meliputi Nusantara seperti 

berikut. (a) Sebagai Batara Candra dan Batari Tara Wulan, ia ditandai situs “Batu 

Batari” (Tutari) di Bukit Tutari Gunung Cycloop, Jayapura. Juga terdapat nama laut 

Arafuru di Papua. (b) Pulau Seram atau Pulau “Burung Hantu” di Maluku. (c) Gunung 

Ara di Pulau Komodo di Nusatenggara. (d) Kampung Ara, Pantai Losari, dan desa Ara 

di Bulukumba Sulawesi Selatan. (e) Borneo, Barunei (Brunei), kampung Payang Ara di 

Barito Utara, Pantai Pasir Mayang di Kalimantan Timur, dan Pantai Pasir Mayang di 

Kayong Utara, Kalimantan Barat. (f) Raja Nuh dan istrinya dikenal sebagai Batara 
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Soma dan Batari Tara Wulan, yang ditandai nama wilayah Soma-Tara atau Sumatra 

dan Trowulan di Jawa. Juga terdapat Teluk Ara di Sumatra Utara, Pantai Mayang di 

Binjai, dan desa Sungai Ara di Riau. (g) Kampung Sungai Ara di Pulo Pinang, 

Malaysia. Wilayah geografis tersebut membuktikan bahwa dinasti Nisan berkuasa di 

Nusantara purba zaman Nisan. Penandaan wilayah tersebut merupakan proses 

kolonisasi (Ashcroft, Griffith, and Tiffin, 1998:47) yakni akuisisi wilayah atas nama 

Resi Manuhara yang ditandai pohon ara, waru, jati, mangga, dan dasanamanya.  

Di wilayah Nusantara pohon ara  difungsikan sebagai (a) simbol periode 

penanggalan zaman Nisan, (b) identitas dinasti Nisan, (c) nama teritorial kekuasaan, (d) 

tanaman suci di lingkungan kerajaan/peribadatan, dan (e) tanaman penyangga perairan  

bagi  tatalingkungan. Selain pohon ara juga digunakan sejumlah pohon simbolik yang 

tulang daunnya membentuk konfigurasi aksara Nisana, seperti beringin, waru, dan jati. 

Dalam kasus ini nama wilayah menjadi cermin peristiwa sosiohistoris seperti yang 

terdapat di penjuru dunia (Room, 1977). Misalnya di Inggris (Ekwall, 1960), di 

Amerika dan Canada (Harder, 1976), dan hal yang sama juga berlaku dalam budaya 

Indonesia. 

Dinasti Nisan menata lingkungan dengan menanam pohon ara, beringin, waru, 

poh, gadung, dan sejumlah pohon simbolik lainnya.  Pohon simbolik itu menjadi titik 

temu jaringan kekuasaan dinasti Nisan. Jaringan itu dibangun secara internal Jawa dan  

antarpulau di Nusantara. Sejatinya, pada tahun 1 Nisan sudah ada negara Indonesia 

purba yang didirikan Nabi Nuh As. Bukti-bukti tersebut menguatkan bahwa dinasti 

Nisan telah membangun ketahanan negara melalui jaringan kebudayaan di Nusantara.  

Sejumlah bangunan purba di Nusantara sangat kuat dengan identitas manuhara. 

Misalnya (a) Gua Mayangkoro, (b) Candi Kethek, (c) batu “Kepala Kera” di Bukit 

Solor, (d) Candi Sewu dengan penjaga “Patung Raksasa Bermahkota Kulit Kerang 

Putih”, (e) bangunan “Bukit Kerang” di penjuru Nusantara, (f) Prasasti “Kulit Kerang” 

pada Candi Sukuh, (g) Candi Tepas berelief wajah burung hantu,  (h) Prasasti Dares, (i) 

situs Batu Nisana pada kompleks megalitikum Bondowoso, dan (j) Bukit Patirana di 

Gunung Argopuro yang menggambarkan wajah burung hantu.  Bangunan tersebut 

didirikan untuk memperkuat identitas dan jaringan kekuasaan dinasti Nisan era Resi 

Manuhara. Dalam konteks ini mitos berfungsi sebagai media pelestari nilai sejarah dan 

aturan berperilaku (Eliade, 1967). Bangungan candi purba dan gua pertapaan didirikan 

untuk melestarikan nilai kehidupan religi. Hal itu merupakan bukti kepatuhan atau sikap 

“nuhu” Resi Manuhara kepada Tuhan.  

Bangunan purba terkait mitologi manuhara bukan dibangun zaman Mataram 

kuna. Generasi Mataram kuna hanya melakukan rehabilitasi karena aus oleh zaman atau 

terkena bencana alam. Untuk itu perlu dilakukan “isotop layer testing” pada bangunan 

purba tersebut, agar mendapat kepastian. Perlu dilakukan penelitian secara intensif 

terhadap situs tersebut, mengingat bangunan purba itu adalah lambang harga diri dan 

lambang peradaban besar bangsa Indonesia pada zaman purba.  
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SIMPULAN 

Resi Manuhara memiliki dasanama sebagai Raja Kera Putih, Resi Mayangkara, 

Raja Kera Anoman, Resi Birguh, dan Batara Candra. Dalam budaya Hindu, Resi Birguh 

adalah satu-satunya manusia dan umatnya yang selamat dari bencana air bah di dunia. 

Dalam kitab suci Kristen dan Islam, manusia yang selamat dari bencana air bah dikenal 

sebagai Raja Nuh. Ia juga disebut Dewa Candra atau Batara Soma karena memulai 

hitungan penanggalan baru berdasarkan peredaran bulan dengan titik awal Gunung Ijen. 

Raja Nuh disimbolkan dengan pohon ara sehingga disebut “manusia pohon ara” 

(manuhara).  

Manuhara membangun kekuasaannya dengan mendirikan negara, menandai 

wilayah, membangun candi, dan gua pertapaan. Manuhara berkuasa di Nusantara sejak 

tahun 1 Nisan yang ditandai budaya kubur batu nisan. Nama besarnya menjadi tokoh 

cerita wayang Nusantara. Wilayah Bondowoso dan sekitarnya (yang kaya megalitikum)  

diduga kuat sebagai pusat kebudayaan Nisan era Raja Nuh. Budaya megalitikum 

tersebut perlu diteliti secara serius dari sisi mitologi, antropologi, dan arkeologi. Perlu 

memberdayakan kitab suci dari berbagai agama untuk membuka misteri Nusantara 

purba yang terjadi stagnasi. 

Perlu pembuatan narasi budaya yang benar terhadap situs purba agar tidak 

menimbulkan pemikiran negatif seperti klenik, pesugihan, kemusyrikan, dan pola pikir 

yang tidak kritis dan tidak religius. Narasi budaya yang benar diharapkan dapat 

membuat generasi muda berpikir positif dan bangga terhadap budaya bangsanya. Perlu 

dikembangkan industri wisata terkait dengan Resi Manuhara di Indonesia. 
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Abstrak 

Sebuah arca dengan kepala terpenggal dan bata abang ditemukan di bawah Pohon Asoka 

yang terletak di Desa Sukoreno sekitar tahun 2006. Situs tersebar dan tertimbun oleh 

pemukiman warga sehingga keadaannya sudah tidak insitu. Oleh sebab itu, penelitian ini 

dilakukan menggunakan pendekatan folklor untuk mengetahui cerita dan mitos yang 

melingkupi situs. Objek penelitian ini merupakan folklor sebagian lisan. Data berupa data 

lisan dan material (artifak). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian yang diperkuat dengan studi 

perbandingan fisiologis, bentuk dan karakteristik patung yang dipenggal dan batu bata 

merah (Situs Sukoreno) dengan arca-arca peninggalan Majapahit di Trowulan, ditemukan 

memiliki karakteristik fisiologis (bentuk dan model) yang mirip dengan Mahakala. Situs 

Sukoreno berhubungan dengan Kerajaan Majapahit Timur. Mitos masyarakat, arca kepala 

terpenggal dibuat oleh orang zaman dahulu dengan kekuatan magis dari para dewa. 

Masyarakat menyebutnya (arca) Patung Mbah Reco. Penelitian ini dilakukan untuk 

menelusuri identitas sejarah budaya lokal sekaligus memelihara cagar budaya nasional. 

Melalui bukti kesejarahan, manusia dapat mengambil nilai dan mengenali siapa jati dirinya. 

Artikel ini menyajikan deskripsi bentuk dan mitos yang melingkupi Situs Sukoreno sebagai 

wujud historiografi serta upaya konservasi melalui bidang akademis. 

 

Kata kunci: Situs Sukoreno, Folklor, Kerajaan Majapahit Timur. 

 

PENDAHULUAN 

Jember merupakan daerah di Timur Jawa yang menyimpan banyak cerita 

kesejarahan (historisitas) yang belum terpecahkan. Salah satu misteri cerita sejarah 

Jember ialah cerita wilayah tigang juru. Jember merupakan salah satu wilayah yang 

pernah dikuasai Majapahit. Ini dibuktikan dari beragam situs yang ditemukan, 

khususnya wilayah Jember selatan, mulai daerah Kendeng Lembu Banyuwangi hingga 

Serampon, Puger Kucur sampai ke barat konon merupakan daerah yang pernah dilewati 

oleh Raden Wijaya.  

Sebuah situs berupa bata abang dan arca dengan kepala terpenggal ditemukan di 

Desa Sukoreno. Sejak dipindahkannya arca tersebut di Balai penyelamatan Cagar 

Budaya (BPCB) Kabupaten Jember pada 1990-an, belum ada data penelitian mengenai 

mailto:fitrinuramurti@gmail.com
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Situs Sukoreno tersebut di BPCB. Hal tersebut menandakan bahwa sudah lebih dari 20 

tahun sejak diletakkannya arcadi BPCB Jember belum ada upaya pemerintah untuk 

meneliti situs tersebut.  

Bata yang ditemukan di Situs Sukoreno ini tersebar di banyak pemukiman dan 

ditengarai telah tertindih rumah warga. Hal ini menyulitkan peneliti untuk dapat 

melakukan penelusuran mendalam mengenai situs bata abang di Sukoreno. Hingga saat 

ini belum diketahui identitas peradaban yang pernah ada di Desa Sukoreno. Hanya 

ditemukan beberapa bata abang yang ditumpuk warga dalam satu lokasi. Sebagai 

sebuah karya budaya masa lampau, situs ini memerlukan perhatian mendalam dan 

sangat penting untuk dipelajari.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 

Budaya, Bab I pasal 1 menjelaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat 

kebendaan yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar 

budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang 

perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 

Berdasarkan undang-undang tersebut, Situs Sukoreno sangat penting untuk dikonservasi 

sebagai bagian dari warisan budaya dan aset negara yang perlu dilestarikan. Hal ini 

penting untuk mengungkap narasi kebudayaan yang melingkupinya.  

Banyak yang perlu diungkap untuk dapat memahami Situs Sukoreno. Tidak 

hanya pada bentuk situs, melainkan juga mitos yang hidup di masyarakat Sukoreno. Hal 

ini dilakukan karena berdasarkan keadaan situs, tidak lagi dimungkinkan menggunakan 

pendekatan kesejarahan (artefak) secara insitu. Hal ini disebabkan letak artefak telah 

berubah sehingga konteksnya sulit dipertahankan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode folklor dengan tujuan mengungkap narasi yang 

melingkupinya.  Selanjutnya, pengidentifikasian Situs Sukoreno baik bentuk dan mitos 

akan membantu penelitian yang lebih mendalam dan berkelanjutan terhadap Situs 

Sukoreno. 

 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif etnografi dengan pendekatan 

folklor. Tahap pertama penelitian ini adalah pengumpulan data yang berhubungan 

dengan Situs Sukoreno  melalui metode wawancara mendalam, observasi, dan studi 

literatur. Observasi dilakukan di Desa Sukoreno, BPCB Jember, BPJB Jawa Timur 

(Trowulan), dan Museum Blambangan (Banyuwangi). Wawancara dilakukan dengan 

informan yakni pemangku adat (Bapak Widodo, 45 tahun) dan Bapak Sucipto (47 

tahun), Bapak Sukidi/Kembut (saksi/juru kunci, 80 tahun), Ibu Supini (Istri Bapak 

Sukidi, 67 tahun) , Bapak Jari (Ketua RW, 50 tahun) , Bapak Cipto (37 tahun)  dan 

beberapa warga Desa Sukoreno. Wawancara juga dilakukan dengan ahli sejarah Jember 

yaitu Bapak Zainulloh, S.Pd (45 tahun), Bapak Didik, SS (Jurpel BPCB Jatim 

Trowulan, 47 tahun), Bapak Hariri (Kepala Unit Pelayanan BPCB Jatim, 39 tahun), 

Riski (Jurpel BPCB Jember, 28 tahun), Bayu Jurpel (Museum Blambangan, 32 tahun).  
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Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yakni sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer adalah cerita, penjelasan-penjelasan lisan 

warga Sukoreno dan ahli sejarah, serta catatan hasil observasi. Data sekunder 

merupakan data pendukung yang bersumber dari studi literatur. 

Tahap berikutnya adalah klasifikasi dan analisis data. Klasifikasi data dilakukan 

dengan cara membuat instrument wawancara, observasi, studi literatur, dan memilih 

serta memilah data secara heuristik. Analisis data dilakukan dengan studi komparasi dan 

kritik heuristic mengenai bentuk dan mitos artifak Situs Sukoreno. Data diolah dengan 

metode kritik sumber yakni menyaring sumber yang didapatkan secara kritis sehingga 

menghasilkan sumber pilihan, baik materi sumber maupun substansi sumber. 

Triangulasi dilakukan untuk menemukan validitas data, baik dari sumber (informan 

yang tepat), ahli (ahli folklor dan ahli sejarah), maupun metode penelitian.  Pada tahap 

analisis data, intepretasi dilakukan sebagai bagian dari analisis dan sintesis. Data dan 

fakta yang lepas satu sama lain dirangkaikan dan dimasukkan ke dalam keseluruhan 

konteks yang melingkupinya, sehingga menghasilkan kesatuan yang utuh dan selaras. 

Penarikan simpulan dilakukan secara deduktif.  

Tahap terakhir ialah historiografi. Historiografi sebelumnya telah dipublikasikan 

dalam Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) 

dengan judul “Sukoreno Site: The Lost Classic Civilization”. Artikel ini 

didisseminasikan kembali dengan fokus yang lebih kecil dan detil mengenai bentuk dan 

mitos Situs Sukoreno. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari Program Kreativitas Mahasiswa 

(PKM) 5 bidang 2019 dengan judul “Penelusuran Situs Sukoreno Kabupaten Jember 

sebagai Upaya Konservasi Aset Budaya Nasional”. Penelitian ini dilakukan selama 

Februari-Agustus 2019 dengan sumber dana: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan  Pendidikan Tinggi 2019 Nomor 

827/SPK/KM.02.01/2019 Tanggal 18 April 2019. Pada bagian selanjutnya dijelaskan 

secara detil temuan-temuan penelitian.  

 

Mitos Penamaan Sukoreno 

Foklor merupakan bentuk majemuk yang berasal dari dua kata dasar yaitu folk 

dan lore. Folk merupakan kolektif yang memiliki tradisi dan diwariskan dari generasi ke 

generasi berikutnya. Lore adalah sebagian tradisi yang diwariskan secara turun-temurun 

secara lisan melalui contoh yang disertai gerak isyarat, alat bantu mengingat. Foklor 

adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, 

Menurut Danandjaja (1984:2), foklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang 

tersebar dan diwariskan secara turun temurun secara tradisional dalam bentuk lisan 

maupun disertai alat bantu pengingat lainnya. Salah satu bentuk foklor ialah mitos.  

Mitos adalah cerita yang bersifat simbolik dan suci tentang kisah zaman dahulu 

yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan masyarakat 
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tertentu. Menurut Sukatman (2011:10), mitos di Indonesia disebarkan dan turunkan 

dalam bentuk hibrida (berpadu) dengan bentuk tradisi yang lain yang sangat beragam 

dan tidak dalam bentuk mite (dongeng kepercayaan) saja. Menurut Kartodirdjo (1992), 

“Mitos adalah prototipe sejarah, yaitu peralihan dari alam non sejarah ke alam sejarah”. 

Dalam hal ini kehidupan dikuasai alam mitos, bahkan penulisan sejarah dikuasai mitos. 

Pada zaman dahulu mitos digunakan untuk membuat masa lampau bermakna meskipun 

dalam mitos tidak ada unsur waktu, tidak ada masalah kronologi dan tidak ada masalah 

awal dan akhir. Contohnya yaitu cerita Babad Tawangalun, Babad Bayu, dan lain 

sebagainya. Kisah-kisah tersebut dikemas dengan unsur mitos, tetapi bersinggungan 

dengan fakta-fakta sejarah. Begitu pula dengan mitos Situs Sukoreno dalam penelitian 

ini. 

Situs Sukoreno terletak di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten 

Jember, Jawa Timur. Situs ini juga dikenal dengan Situs Gumuk Lengar. Berdasarkan 

hasil wawancara Bapak Sukidi (80) diperoleh informasi bahwa Gumuk Lengar 

merupakan nama asli Desa Sukoreno sebelum diganti dengan nama Sukoreno 

(Wawancara, 18/2/2019). Belum ada ulasan maupun penelitian yang menyatakan makna 

kata lengar dalam konteks ini. Namun, menurut Widodo (45)--pemuka Hindu di Desa 

Sukoreno--kata lengar berasal dari bahasa Bali yang berarti botak/gundul (Wawancara, 

18/2/2019). Botak atau gundul ini diasumsikan sebagai sebuah bukit padas yang sering 

didatangi orang untuk menggali padas.1  

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan kepala desa dan pemangku adat, 

nama sukoreno diambil dari nama pohon Asoka yang konon dulu banyak tumbuh di 

daerah tersebut.. Kata Suko atau “suka” memiliki arti perasaan senang, sedangkan Rena 

(Jawa: reno) atau warna (werno) yang diartikan berwarna-warni. Dari arti kata tersebut 

dapat ditarik sebuah pemaknaan bahwa nama Sukoreno memiliki arti perasaan senang, 

bahagia yang tumpah ruah dan berwarna-warni (beragam). Nama ini selanjutnya secara 

filosofis ditetapkan sebagai nama baru bagi Gumuk Lengar.  

Pohon Asoka merupakan pohon yang tumbuh hingga lebih tiga meter dan 

memiliki tiga warna bunga dalam satu pohon: kuning, jingga, dan merah. Nama ini 

disepakati oleh masyarakat Desa Sukoreno karena mampu melambangkan kondisi 

keberagaman masyarakatnya. Masyarakat Sukoreno memiliki beragam agama dan 

kebudayaan desa yang sangat mereka jaga dan hormati. Keberagaman keyakinan (Islam, 

Kristen, Katolik, Hindu dan aliran Kepercayaan Shapta Dharma/Kejawen) yang hidup 

dalam masyarakat Sukoreno direpresentasikan melalui nama Desa Sukoreno yang 

                                                
1 Tanah Padas merupakan jenis tanah yang amat padat di karenakan mineral di dalamnya 

dikeluarkan oleh air yang terdapat di lapisan tanah atasnya sehingga kandungan tanah telah 

hilang dan sisanya terdiri dari lapukan batuan induk, 
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berarti kedamaian dan kebahagiaan di tengah perbedaan hingga pada 2018 Bupati 

Jember menetapkan desa ini sebagai Desa Pancasila dan Indonesia kecil.2 

Asal-usul penamaan desa ini sebenarnya merupakan jejak kebudayaan yang 

dapat ditelusuri melalui disiplin folklor. Jejak atau sisa kebudayaan dapat tertinggal 

pada nama sungai, nama daerah, dan sebagainya yang melekat di masyarakat baik 

secara sadar maupun berada di memori bawah sadar. Melalui nama Sukoreno ini dapat 

kita tarik latar kebudayaan yang melingkupinya. Desa Sukoreno dapat dicurigai sebgai 

kawasan penting di era Hindu-Budha karena daerah tersebut banyak ditumbuhi pohon 

Asoka. Mengenai pohon asoka akan dijelaskan secara tersendiri pada subbagian hasil 

dan pembahasan. Oleh sebab itu, tesis terkait penamaan ini berhubungan dengan temuan 

selanjutnya yakni batu abang, pohon asoka, dan arca kepala terpenggal yang akan 

dijelaskan selanjutnya. 

Sukidi (80) seorang warga desa asli menyampaikan bahwa terdapat beberapa 

arca di Desa Sukoreno yakni enam arca sapi dan dua arca berupa patung. Pada zaman 

Jepang (tidak jelas tahunnya), arca sapi dibawa ke Desa Kencong dan tersisa satu arca 

dengan kepala terpenggal (selanjutnya dalam makalah ini disebut arca kepala 

terpenggal) (Wawancara, 3/4/2019). Arca kepala terpenggal dibawa ke Dinas 

Pendidikan, namun tidak ada data tertulis yang menyertainya. Berdasarkan temuan 

tersebut, dapat diasumsikan bahwa Desa Sukoreno bisa jadi adalah kawasan/situs 

sejarah klasik (Hindu-Budha).  

Zaenullah (2015) menuliskan dalam bukunya, istilah “klasik” pertama kali 

digunakan oleh N. G. Kroom yang merujuk pada perdaban agama Hindu-Budha di 

Nusantara. Hal ini diperkuat juga dari lokasi situs yang berdekatan dengan situs-situs 

klasik yang berada di Jember Selatan yakni Kutha Bhara, Kutha Kedhawung. Asumsi  

ini diperkuat juga oleh dekatnya jarak Situs Sukoreno dengan Candi Deres, Situs Jati 

Agung, dan Padomasan. Dalam bukunya “Menelusuri Jejak Sejarah Jember Kuno”, 

Zaenulloh (2015) memasukkan temuan Situs Sukoreno sebagai bagian peninggalan 

Kerajaan Majapahit di kawasan Tigang Juru. Akan tetapi, hal ini masih belum dapat 

dikatakan mendalam, karna rentang waktu peradaban klasik memiliki jejak sejarah 

dengan beragam kerajaan bercorak Hindu-Budha. 

  “Tigang Juru merupakan wilayah Anonim yang menunjuk pada daerah timur 

Lumajang termasuk Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi” (Zaenullah, 2015). 

Tigang Juru ditafsirkan sebagai tiga kepemimpinan daerah pada tiga penjuru/mata 

angin. Mansur Hidayat manyatakan bahwa pemimpin kepala ini merupakan kepala yang 

diberi mandat untuk menjaga wilayah kecil dari suatu kerajaan. Istilah juru artinya 

wilayah bawahan/negara bagian dari lumajang, meliputi Patukangan, Blambangan dan 

Madura. Tigang juru  timbul dari hasil perjanjian sigar semangka antara Arya Wiraraja 

                                                
2 Baca: Desa Sukoreno Didapuk Menjadi Desa Pancasila, post on 17 Maret 2018, Suara 

Indonesianews.com 
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dan Raden Wijaya. Disebutkan bahwa setelah Arya Wiraraja membantu Raden Wijaya 

ketika Raden Wijaya ke Madura dengan dua belas anak buahnya dan disambut dengan 

baik oleh Arya Wiraraja. Dia kemudian berikrar bahwa jika suatu saat dia menjadi raja, 

maka dia akan membagi kerajaannya separuh-separuh yang nantinya Raden Wijaya 

akan mendapatkan wilayah majapahit kulon/barat dan yang timur akan diberikan kepada 

Arya Wiraraja sebagai balas budi kerajaannya (Lamajang) ditambah area wilayah tigang 

juru, kemungkinan area Tigang Juru merupakan timur Lamajang termasuk Jember, 

Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Memang banyak asumsi menyebutkan bahwa 

wilayah tigang juru hingga ke Madura. Ada juga yang berasumsi wilayah Tigang Juru 

hingga ke Bali. Hal ini kemuadian menjadikan Situs Sukoreno memang perlu diteliti 

lebih lanjut terkait dengan situs-situs Majapahit terlebih asumsi bagian dari Tigang 

Juru.  

 

Bata Abang 

Bata abang tersebar di berbagai tempat di Desa Sukoreno. Bata abang yang 

diterdapat di Situs Sukoreno memiliki kisaran panjang 27-42 cm dan lebar 18-24 cm 

dengan guratan jari di atasnya. Karakteristik ini memiliki persamaan dengan bata abang 

khas peninggalan Majapahit atau dalam buku Negara Kertagama disebut bata abang. 

Sayangnya, banyak bata yang sengaja tertimbung/ditimbun oleh masyarakat karena 

tidak mengetahu pentingnya batu tersebut. Penyelamatan Situs Sukoreno akan sangat 

berat karena perlu melakukan eskavasi besar untuk merekonstruksi ulang bata-bata 

abang yang telah terlanjur tertindih oleh rumah-rumah warga. 

Muncul pertanyaan besar yaitu sisa bangunan apakah kumpulan bata abang yang 

terdapat di Desa Sukoreno? Beragam asumsi muncul untuk mencoba menjalin serabut-

serabut informasi bentuk bangunan yang pernah ada di Desa Sukoreno. Dalam Buku 

Negara Kertagama bata abang banyak ditemukan dalam tembok-tembok yang 

mengitari kota. Widodo (Wawancara 13/4/2019) berpendapat, “Kemungkinan bata 

abang yang ada ini dulunya merupakan sebuah balai”. Sama seperti balai yang ada di 

Trowulan yaitu Balai Manguntur dan Balai Witana. Asumsi pertama adalah bahwa 

dahulu Situs Sukoreno bisa jadi merupakan balai prajurit. Akan tetapi asumsi tersebut 

lemah karena tim tidak menemukan informasi terkait temuan yang berupa persenjataan. 

Kedua, ada kemungkinan bahwa bata abang tersebut merupakan sisa-sisa mandala yang 

didirikan para Perahib/Resi pada era klasik. Hal ini membawa asumsi selanjutnya 

bahwa mungkin Sukoreno merupakan sebuah Kuti-Balai Kedua. Hal ini diperkuat 

dengan temuan beberapa arca nandhini (sapi) dan arca yang dipercaya sebagai arca 

ganesha. Ketiga, kemungkinan pula bata abang yang pernah ada di Sukoreno 

merupakan sebuah candi pendharmaan/candi keluarga. Zaenullah (Wawancara, 13/4/ 

2019) mengatakan, “Tome Pires seorang portugis yang menjelajah Jawa Timur pada 

tahun 1512 dalam bukunya Suma Oriental, banyak candi pendharmaan di Jawa Timur. 

Biasanya, di dalam candi pendharmaan terdapat arca untuk berdharma (ibadah). Oleh 

karena itu, patut dicurigai, wilayah Desa Sukoreno merupakan daerah pemukiman, 

beteng, atau bisa juga tempat peribadatan bagian kerajaan kuno.” 
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Gambar 3. Bata Abang 

(Sumber: Dokumentasi pribadi; Lokasi: Situs Sukoreno, Jember) 

 

Situs Desa Sukoreno belum mendapatkan perhatian pemerintah maupun ahli 

sejarah. Belum ada penelitian dan literasi mendalam berkaitan dengan Situs Sukoreno. 

Bata abang yang berhasil ditemukan tersebar di pemukiman warga, dihimpun dan  

ditumpuk begitu saja di tanah reco (lokasi penemuan arca). Sebagian besar bata abang 

masih tersebar tertindih oleh bangunan warga dan jalan desa. Penelitian lebih lanjut 

terkait inventarisasi dan rekonstruksi bata abang tidak dapat dilanjutkan karena harus 

melibatkan ahli arkeologi dengan metode ekskavasi besar.  

 

Pohon Asoka sebagai Bagian dari Situs 

Arca kepala terpenggal ditemukan di bawah pohon Asoka.  Di Indonesia, 

dikenal dua jenis tanaman Asoka, yakni pohon Asoka India dan Asoka Jawa. Asoka 

India tumbuh menjulang tinggi memiliki ranting (Saraca Asoca). Orang-orang Eropa 

sering menyebut tanaman ini Flame of the Wood atau “api dari hutan” karena warna 

bunganya yang cerah serta mencolok seperti api. Asoka Jawa (Polyalthia sp.) 

merupakan tanaman perdu memiliki warna putih, merah, kuning, dan jingga. 

Berdasarkan temuan, pohon Asoka yang terdapat pada situs Sukorena merupakan Asoka 

India. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Saraca_indica
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Gambar 1. Pohon Asoka dekat ditemukannya Arca, menjulang tinggi 5-6 meter. 

(Sumber: Dokumen Pribadi; Lokasi: Situs Sukoreno Jember) 

 

 Pohon Asoka merupakan tumbuhan yang disucikan oleh umat Hindu di India 

dan umat Buddha di Sri Lanka. Terdapat dua jenis tumbuhan Asoka yaitu asoka sejati, 

yang biasa disebut Asoka (saja) dengan nama ilmiah Saraca asoca, dan Asoka Palsu 

(False Ashoka) dengan nama ilmiah Polyalthia Longifolia. Jenis pohon Asoka Palsu 

lazim disebut pohon Buddha, Devadaru (Sanskrit), Debdaru (Bengali dan Hindi), 

Asopalav (Gujarati), Indian Mast Tree (Inggris), dan pohon cemara India atau glodogan 

tiang (Indonesia). Pohon ini mengeluarkan harum pada malam hari di bulan April dan 

Mei. Pohon ini sering diasosiasikan dengan cinta dan kesucian.  

Nama Desa Sukoreno juga diilhami dari beragamnya bunga pohon Asoka--

putih, merah, kuning, dan jingga—yang sesuai mencerminkan keadaan masyarakat 

Sukorena yang beragam. Dahulu, konon Desa Sukoreno dipenuhi oleh Pohon Asoka 

dan tersebar di tiap rumah-rumah warga. Namun, kini hanya tersisa dua pohon Asoka 

besar yang terletak di tanah kosong tempat ditemukannya Arca Kepala Terpenggal. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Saraca_indica
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Gambar 2. Bunga Pohon Asoka 

(Sumber: Dokumen Pribadi; Lokasi: Situs Sukoreno Jember) 

 

Nama Asoka berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “suka cita” dan 

“kebahagiaan”. Ketika manusia menyatu dengan Sang Pencipta yang ada hanya suka 

cita dan kebahagiaan. Hal ini juga terasa ketika melihat bunga yang berwarna-warni 

melambangkan kebahagiaan. Karena itu, dalam masyarakat Jawa, kata suko diartikan 

sebagai kesenangan, sesuatu yang menyenangkan, membahagiaakan, dan damai. Pohon 

Asoka yang tumbuh di tanah kosong tempat ditemukannya arca kepala terpenggal 

merupakan simbol keberagaman masyarakat desa yang hidup rukun dan berdampingan.   

Regina (2010:185) dari hasil penelitiannya menjelaskan “Pohon Asoka  

digambarkan berdekatan dengan para bangsawan istana dan menggambarkan suasana 

istana”. Tanaman Asoka sebagaimana tertulis di naskah Desawarnana: 

Nagarakertagama terjemahan Robson disebutkan bahwa halaman kerajaan yang luas 

ditanami pohon besar sehingga prajurit penjaga berlindung di bawah pohon tersebut. 

Halaman kerajaan juga dijadikan tempat pertemuan antara orang-orang terhormat 

dengan raja. Mereka saling bertemu di bawah pohon Asoka  yang letaknya berdekatan 

dengan istana utama (Satari, 2008:129). Pada teks Nagarakertagama pupuh 10,3, 

disebutkan bahwa pohon Asoka  letaknya berdekatan dengan tempat pertemuan para 

Kshatriyas (bangsawan), Bhujanggas, Rsi (biarawan), Wipra (Brahmin). Lokasi seperti 

ini merupakan bagian dari istana (Pigeud III, 1960:13). Sangat kuat diduga bahwa Situs 

Sukoreno dahulu merupakan bagian sebuah istana. Belum dapat dipastikan masa raja 

yang memerintah pada saat itu. 

Pohon Asoka di Situs Sukoreno kini tersisa tiga pohon. Sukidi (80) 

menyampaikan bahwa dahulu sebelum dibabat, pohon Asoka banyak tersebar di sekitar 

penemuan arca  (wawancara, 13/4/2019). Pohon Asoka yang tersebar diduga dahulu 

merupakan tempat pertemuan antara orang-orang terhormat dan raja. Menurut 

wawancara dengan kepala adat, Sucipto (47), warga Desa Sukoreno berusaha untuk 

melakukan reboisasi pohon Asoka agar tidak punah (30/12/2018). Namun, banyak 

pohon yang tidak berhasil hidup. Sucipto percaya bahwa hal tersebut merupakan 
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peristiwa mistis yang sudah terlampau jauh berada di luar batas pemikiran manusia. 

Masyarakat percaya hal tersebut sudah menjadi kehendak Yang Mahakuasa. Banyak 

yang beranggapan bahwa pohon Asoka yang ada di Desa Sukoreno merupakan 

peninggalan Kerajaan Majapahit dan sulit untuk tumbuh pada zaman sekarang. 

 

Arca Kepala Terpenggal: Nandiswara atau Mahakala(?) 

Di samping ditemukannya bata abang, ditemukan pula sebuah arca dengan 

kepala terpenggal. Masyarakat meyakini bahwa Arca Kepala Terpenggal Sukoreno 

merupakan Arca Ganesha. Widodo ,ahli sejarah Jember yang pernah meninjau situs 

tersebut tetapi tidak melanjutkan penelitiannya, juga menyatakan  bahwa arca kepala 

terpenggal tersebut merupakan Arca Ganesha. Informasi tersebut beliau peroleh 

berdasarkan informasi tetua desa  (Wawancara, 13/4/2019). Akan tetapi, asumsi tersebut 

sangat lemah. Berdasarkan fisiologisnya, arca tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri 

bentuk belalai dalam strukturnya. Arca Ganesha memiliki ciri yang sangat jelas yaitu 

belalai yang menjulur ke dada atau perut dan memiliki 4 tangan, sedangkan arca kepala 

terpenggal tidak demikian adanya. 

Selanjutnya, tim sempat menduga bahwa arca tersebut merupakan Dewi Yakshi 

yaitu pasangan Dewa Yaksha yang merupakan dewa kesejahteraan dan merupakan 

penjaga harta karun. Patung Dewi Yakshi digambarkan dengan kaki menginjak pangkal 

batang dan tangan memegang cabang Pohon Asoka serta tampil dengan perhiasan dan 

permata yang biasanya merangkul tumbuh-tumbuhan. Namun, biasanya citraan Dewi 

Yakshi dipahat pada candi pemakaman atau pendermaan, sedangkan berdasarkan 

informasi warga dahulu hanya ditemukan beberapa arca patung bukan bagian-bagian 

candi. Oleh sebab itu, asumsi bahwa arca kepala terpenggal Sukoreno merupakan Arca 

Dewi Yakshi juga masih lemah.  

Penelitian terus dilanjutkan dengan mendatangi Dinas Kebudayaan Jawa Timur 

untuk menyampaikan temuan situs sekaligus melakukan analisis komparasi oleh ahli. 

Melalui studi komparasi fisiologis dengan arca peninggalan Majapahit di Trowulan, 

ditemukan bahwa arca kepala terpenggal (Arca Sukoreno) memiliki ciri fisiologis 

(bentuk dan model) yang mirip dengan Arca Nandiswara atau Mahakala. Kesamaan ciri 

tersebut yaitu kaki yang selalu menekuk, tangan kanan atau kiri memegang gada, dan 

adanya selendang pada bagian tangan kiri atau kanan. Menurut Didik Purbandiyo (47), 

Jurpel BPCB Jatim Trowulan, “Arca Nandiswara dan Arca Mahakala merupakan bagian 

dari Dewa Syiwa (tempat pemujaan) yang bertugas menjaga tempat suci” (wawancara, 

24/5/2019). Hal ini selaras dengan temuan arca nandhini (sapi) berdasarkan informasi 

Sukidi. Di Desa Sukoreno ditemukan pula pohon Asoka yang dianggap suci oleh 

Agama Hindu yang berarti tempat tersebut merupakan kawasan suci.  
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Gambar 7: Kunjungan tim ke Dinas Kebudayaan Jawa Timur 

 

Mahakala dalam mitodologi Hindu ialah Syiwa penguasa waktu, bertugas 

menjaga pintu masuk candi sebelah kiri.  Mahakala berdiri dengan kaki kiri lurus dan 

kaki kanan ditekuk sedikit ke depan, wajah aus. Mahakala memakai kundala, kalung 

pendek, gelang tangan dan gelang kaki, posisi berdiri. Bertangan dua, tangan kanan 

membawa pusaka yang mengarah ke samping belakang serta memakai kain di atas mata 

kaki. Nandiswara merupakan aspek Nandi dalam bentuk anthrotomorkfiik (bentuk 

manusia) bertugas menjaga pintu masuk candi di sebelah kanan. Arca Nandiswara 

berdiri dalam posisi kaki kanan agak ditekuk dan kaki kiri lurus, di belakang terdapat 

sirascakra. Bertangan dua, tangan kanan ditekuk ke atas depan membawa camara, 

tangan kiri menjuntai ke bawah; di samping pinggang membawa kendi dan di samping 

kanan terdapat trisula.  

            

Gambar 2 Arca Sukoreno  Gambar 3 Arca Nandiswara  

Keterangan: fisiologis 1) Selendang, 2) kaki menekuk, 3) Gada) 

(Sumber: Dokumen pribadi diambil dari Balai Peyelamatan Cagar Budaya Jember [kiri]; dari 

Balai Cagar Budaya Jawa Timur-Trowulan [kanan]) 

 

1 
2

2 
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1 
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Persamaan ciri Arca Sukoreno dengan Arca Nandiswara atau Mahakala masih 

lemah dan perlu dicari referensi yang dapat menguatkan. Hal tersebut terutama 

dikarenakan kepala arca telah hilang. Perbedaan mencolok antara Mahakala dan 

Nandiswara terletak pada kepala. Mahakala berkepala kala, butha, atau raksasa, 

sedangkan Nandiswara berkepala manusia. Selanjutnya, temuan ini belum bisa 

disepakati ataupun diakui secara mutlak adanya dan perlu identifikasi lebih mendalam 

dengan menyesuaikan konteks situs. 

 

Cerita Mistis Situs Sukoreno 

Pengemasan tradisi lisan ataupun sejarah lisan sering kali dibumbui dengan hal-

hal magis. Itulah yang diyakini oleh masyarakat setempat. Widodo juga menuturkan 

“Orang-orang yang membuat batu bata bukan orang biasa, bisa jadi mempunyai 

kekuatan yang besar karena dari ukuran batu bata sudah terlihat perbedaan antara buatan 

orang zaman dahulu (batu bata kuno) dan orang zaman sekarang (bata modern). Batu itu 

memiliki kekuatan magis” (Wawancara, 15/6/2019). Masyarakat percaya bahwa orang-

orang zaman dahulu (kuno) ialah orang-orang yang bersih dalam pikiran dan jiwa, hati-

hati dalam pembuatan batu bata. Masyarakat kuno biasanya melakukan puasa diimbangi 

dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dalam setiap ciptanya. 

Kekuatan magis bata ini dipertegas oleh juru kunci situs, Sukidi (80), yang 

mengatakan bahwa batu bata yang tersebar di rumah warga itu tidak bisa dibeli dengan 

uang. Memang banyak yang tersebar tetapi tidak ada yang berani untuk menggali. 

Masyarakat percaya bila ada yang mencoba untuk menggali dan mengambil batu bata 

tersebut, orang itu akan sakit-sakitan maka bata tersebut harus dikembalikan. Hal 

tersebut dahulu sering dialami warga yang penasaran dan ingin mengambil batu untuk 

pesugihan dan atau semacamnya. Biasanya mereka tiba-tiba sakit bahkan menjadi gila. 

Penyakit tersebut dapat seketika hilang ketika batu abang diletakkan atau dikembalikan 

pada tempatnya semula. 

Sukidi merupakan orang yang memindahkan dan membawa arca kepala 

terpenggal ke Dinas Pendidikan. Sebelum arca itu dibawa, konon hanya Sukidi yang 

dapat memindahkan arca tersebut. Sukidi berkomunikasi dengan arca itu sampai 

akhirnya mendapatkan izin untuk mengangkat dan memindahkan arca tersebut. Sukidi 

mengatakan, “Saat saya berdoa dan berkomunikasi dengan batu itu, kemudian batu itu 

bergerak-gerak dan saya dapat membawanya ke kota (Jember)” (Wawancara, 

28/5/2019).  

Setelah arca itu dibawa ke kota, kejadian aneh sempat terjadi di Desa Sukoreno. 

Berdasarkan pengakuan narasumber, Supini (67) istri Sukidi, merasakan kejadian aneh 

berupa cahaya seperti bintang berekor yang melayang-layang di sekitar desa. 

Masyarakat madura menyebutnya pana taeh. Saat itu desa belum memiliki cukup 

penerangan sehingga kejadian itu benar-benar membekas dan tidak terlupakan. Cahaya 

tersebut melayang-layang di waktu tertentu. Hingga suatu saat Supini menyaksikan 

cahaya tersebut mengitari tubuh Sukidi yang sedang dalam keadaan tidur. Begitu 

magisnya hingga Supini tidak mampu beranjak dan berkata-kata karena ketakutan. 
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 Bagi warga Desa Sukoreno arca dengan kepala terpenggal dan bata abang serta 

temuan-temuan yang ada di sana mempunyai arti mistis. Siapa saja yang berupaya 

merusak atau mengambil benda-benda tersebut akan mengalami sakit dan sulit untuk di 

sembuhkan kecuali mengembalikan benda-benda tersebut seperti sedia kala. Masyarakat 

percaya hanya orang yang dikehendaki oleh benda tersebut yang dapat memindahkan 

arca dan batu abang. Di samping itu, dahulu masyarakat juga sering kali mengalami hal-

hal yang tidak biasa seperti bintang berekor (pana taeh) yang berkali-kali jatuh tanpa 

henti semalaman dan bunyi-bunyian seperti petasan yang memekakkan telinga di sekitar 

tanah reco.  

 

SIMPULAN 

Melalui identifikasi bentuk dan mitos situs, penelitian ini mengungkap beberapa 

hal penting dalam Situs Sukoreno. Beberapa temuan masih membutuhkan penelitian 

lanjut terkait latar belakang kebudayaan situs. Situs Sukoreno patut dicurigai sebagai 

peninggalan Kerajaan Majapahit Timur atau tidak menutup kemungkinan kerajaan yang 

lain (Kerajaan Kediri). Hal ini dapat dilihat berdasarkan bentuk pahatan batu yang 

relatif kasar yang menunjukkan teknologi sederhana. 

Bentuk situs berupa batu abang yang tersebar di pemukiman warga, pohon 

Asoka, dan arca kepala terpenggal. Mitos yang melingkupi situs ialah mitologi Hindu 

dengan tinggalan pohon Asoka (pohon suci agama Hindu), temuan arca nandhini (sapi), 

serta arca kepala terpenggal. Hipotesis sementara, Desa Sukoreno yang masih termasuk 

dalam wilayah Tigang Juru dan berada dalam tophographia sacra Kerajaan Majapahit 

Timur. 

Arca, bata abang, dan pohon Asoka merupakan peninggalan-peninggalan sejarah 

yang dapat digunakan untuk mengungkap keberadaan Kerajaan Majapahit Timur di 

wilayah Jember. Melalui penelitian ini asumsi masyarakat bahwa Arca Sukoreno 

merupakan Arca Ganesha atau Syiwa terpatahkan dengan uji komparasi fisiologis arca. 

Arca Sukorena lebih mirip sebagai Arca Nandiswara atau Mahakala karena membawa 

senjata gada dengan posisi kaki menekuk. Walaupun demikian, tesis ini masih kurang 

terang karena penentuan Nandiswara atau Mahakala terletak pada kepala yang hilang. 

Nandiswara memiliki kepala manusia, sedangkan Mahakala berkepala kala atau butha 

(raksasa).  

Mitos Situs Sukoreno ini juga dibalut oleh kepercayaan rakyat Desa Sukoreno. 

Beberapa peristiwa magis dialami oleh masyarakat terkait peninggalan situs. 

Masyarakat percaya tidak ada yang boleh menebang pohon Asoka, memindahkan bata 

abang. Bila hal tersebut dilakukan, seseorang tersebut akan ditimpa musibah atau 

terserang penyakit gila. Masyarakat juga sesekali melihat bintang berekor (pana taeh) 

yang berkali-kali jatuh tanpa henti semalaman dan bunyi-bunyian seperti petasan yang 

memekakkan telinga di sekitar tanah reco. 

 

 

 



   E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL 

474 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Danandjaja, James. 1984. Folklor Indonesia. Jakarta: PT. Grafiti.  

Kartodirdjo, Sartono. 1986. Suatu Tinjauan Fenomenologi Tentang Folklor Jawa. 

Yogyakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara 

(Javanologi) Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan 

Kabudayaan Yogyakarta. 

Pigeud, H.G.T. 1960-1963. Java in the 14th centur: A study in cultural history: the 

nagarakertagama by rakawi prapanca of majapahit. 1356 Ad. 5 vols. The Hague. 

Martinus Nijhoff (KITLV Translation Series 4)  

Regina, Y. (2010). Beragaman Tanaman pada Relief Candi di Jawa Timur Abad 14 

Masehi (Kajian Bentuk dan Pemanfaatan). Bekasi: Universitas Indonesia. 

Satari, Sri Sojatmi. (2008). “Ancient Gardens and Hindu-Buddhist Architektur Java” 

dalam Buku Interpreting Southeast Asia’s Past: Monument, Image, and Text. 

Bab 9 halaman 122. Singapore: Nus Press. 

Sukatman. 2011. Mitos Dalam Tradisi Lisan Indonesia. Jember: Center for Society 

Studies Jember 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010. Cagar Budaya. 24 

November 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.  

Jakarta.  

Zaenollah. Ahmad. 2015. Menelusuri Jejak Sejarah Jember Kuno. Yogyakarta: Araska. 



HUMANIORA DAN ERA DISRUPSI 
E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL PEKAN CHAIRIL ANWAR 

Kerja Sama FIB Universitas Jember, HISKI Jember, dan ATL Jember 
Editor: Heru S.P. Saputra, Novi Anoegrajekti, Titik Maslikatin, Zahratul Umniyyah, L. Dyah Purwita Wardani SWW 

 

Vol. 1, No. 1, Oktober 2020  ISBN: 978-623-7973-08-9 Halaman 475—486 

URL: https://jurnal.ac.id/index.php/prosiding/issue/view/1031  Penerbit: Jember University Press 

 

CERITA LOKE NGGERANG SEBAGAI REPRESENTASI 

SEJARAH POLITIK DI FLORES BARAT 

NUSA TENGGARA TIMUR 

 

Ans Prawati Yuliantari 

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng 

tia.yuliantari@gmail.com 

 

Abstrak 

Tujuan penulisan artikel ini adalah menunjukkan bahwa cerita rakyat Loke Nggerang dalam 

masyarakat Manggarai merupakan representasi dari konstelasi kekuatan-kekuatan politik 

yang ada di wilayah Flores Barat. Simbolisme yang ditunjukkan dalam cerita rakyat itu 

mewakili kekuatan yang menguasai wilayah Manggarai, yaitu Bima dan Makassar beserta 

kerajaan-kerajaan lokal yang berada di bawah pengaruhnya. Pendekatan sejarah dan 

antropologi dipergunakan untuk menjawab dua persoalan dalam artikel ini, yaitu bagaimana 

sejarah politik di Manggarai direpresentasikan dalam cerita Loke Nggerang? Mengapa 

sejarah politik dalam masyarakat Manggarai direpresentasikan melalui cerita rakyat? Hasil 

kajian menunjukkan bahwa tradisi lisan dalam bentuk cerita rakyat dapat dipergunakan 

sebagai alat untuk menyampaikan sejarah suatu wilayah. Ketiadaan tradisi tulis 

menyebabkan masyarakat Flores Barat menggunakan cerita-cerita rakyat untuk mencatat 

peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakatnya sebagai upaya menurunkan 

kisah itu kepada generasi selanjutnya. Simbol-simbol dalam cerita Loke Nggerang 

menampilkan kekuatan-kekuatan politik yang berebut pengaruh, akibat, dan pandangan 

orang Manggarai terhadap pengaruh luar di wilayahnya. 

 

Kata kunci: Loke Nggerang, Manggarai, representasi, sejarah politik 

 

 

PENDAHULUAN  

Cerita rakyat Loke Nggerang terkenal di wilayah Manggarai Raya yaitu wilayah 

di Flores Barat yang meliputi tiga kabupaten, Manggarai, Manggarai Barat, dan 

Manggarai Timur (Regus & Deki, 2011). Kabupaten-kabupaten ini memiliki kesamaan 

budaya dan pengalaman historis sehingga sampai tahun 2003 ketiganya masih berada di 

bawah satu kesatuan administratif (Pemerintah Daerah Manggarai Barat, tanpa tahun 

terbit; Pemerintah Daerah Manggarai Timur, 2015). Secara etimologis, Loke dalam 

bahasa Manggarai berarti kulit, sedang Nggerang adalah nama seorang gadis yang 

tinggal di wilayah kampung Ndoso. Di antara tradisi lisan Manggarai, hanya cerita Loke 

Nggerang yang berbicara tentang konstalasi dan kontestasi kekuasaan di wilayah Flores 

Barat. Cerita ini menunjukkan unsur-unsur di luar wilayah Manggarai seperti, Bima, 

mailto:tia.yuliantari@gmail.com
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Bajo, dan India dan kekuatan lokal yaitu kerajaan Todo dan Bajo. Simbol-simbol ini 

mengasumsikan bahwa cerita Loke Nggerang adalah narasi dari pengaruh kekuatan-

kekuatan luar di wilayah Flores Barat yang tidak tercatat dalam sejarah Bima maupun 

Gowa.  

Penelitian ini fokus pada tradisi lisan berupa cerita rakyat Loke Nggerang versi 

Todo (Niwa, 2018) sebagai dasar untuk melihat konstruksi sejarah yang dibuat oleh 

orang Manggarai tentang wilayahnya. Cerita rakyat menjadi salah satu sumber sejarah 

yang penting karena Manggarai tidak memiliki tradisi tulis dan pencatatan sejarah, 

sehingga peristiwa-peristiwa penting diturunkan dari generasi ke generasi melalui cerita 

rakyat (Deki, 2011; Yuliantari, 2016). Kuntowijoyo (2006) mengatakan bahwa, ”karya 

sastra berupa histriografi tradisional mempunyai nilai sejarah yang berbeda-beda karena 

tercampur unsur mite dalam sejarah dan mengandung banyak anakronisme [...]” (hlm. 

172). Meskipun demikian, sastra, dalam berbagai bentuknya, dapat dipergunakan untuk 

memahami sejarah, menyampaikan tanggapan terhadap peristiwa sejarah, dan 

menciptakan kembali sejarah berdasarkan daya imajinasi pengarang (hlm. 171). Hanya 

saja Kuntowijoyo (2003) mengingatkan perbedaan tradisi lisan dengan sejarah lisan 

dengan mengutip pendapat Yan Vansina, ”Oral testemony transmitted verbally, from 

one generation to the next one or more” (hlm. 25) sehingga tradisi lisan merupakan 

sumber sejarah yang merekam masa lampau, walaupun kesejarahan tradisi lisan baru 

sebagian dari isinya. Dengan kata lain, sejarah dalam tradisi lisan perlu kajian lebih 

mendalam dengan perangkat analisis ilmu sejarah. Meskipun demikian satu hal 

mendasar dalam tradisi lisan menurut Dundes (Dundes & Bronner, 2007),   

 

”[...] that folklore is invaluable as a reflection of a particular culture’s 

conditions and values. […] that the interpretation of symbols lodged within 

folkloric performances were a result of folklore serving the function of a socially 

sanctioned outlet for suppressed wishes and anxieties, […] the strategic use of 

folklore to upset power relations. […] the “mirror” concept is still applied to 

relate historical and cultural information about a group, with the presumption 

that it is also a marker of a particularistic social identity.” (hlm. 54) 

 

 Pendapat di atas menunjukkan bahwa tradisi lisan sebagai cermin dari kondisi 

budaya dan nilai-nilai sekaligus berfungsi untuk menekan harapan-harapan dan 

kecemasan yang dapat dimaknai juga dengan kekecewaan, dan lebih jauh lagi sebagai 

strategi untuk menunjukkan ketidakpuasan dalam relasi kuasa, sehingga dapat 

diterapkan untuk menghubungkan informasi historis dan budaya tentang suatu 

kelompok, dengan anggapan bahwa tradisi lisan juga merupakan penanda identitas 

sosial tertentu. Meskipun demikian, Dundes juga mengingatkan bahwa, “[…] when the 

details of folklore appear not to reflect culture, suggesting the psychological possibility 

of folklore distorting or inverting reality” (hlm. 54).  

Berdasarkan pendapat di atas, maka artikel ini berusaha untuk menjadikan cerita 

rakyat Loke Nggerang sebagai cara untuk memahami konstalasi dan kontestasi politik 

di Flores Barat. Simbol-simbol yang ada dalam cerita ini kemudian dibandingkan 
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dengan sumber sejarah yang ditulis oleh para peneliti sejarah untuk menginterpretasikan 

sejarah wilayah ini melalui representasi dari simbol-simbol yang terdapat didalamnya. 

Representasi sejarah berdasar simbol-simbol dalam tradisi lisan menjadi penting karena 

sejarah Manggarai sebelum abad XIX bergantung pada sumber-sumber yang berasal 

dari luar Manggarai. Sedikitnya penulisaan sejarah Manggarai dan sumber-sumbernya 

yang bersifat Manggaraisentris menunjukkan bahwa penulisan sejarah wilayah ini perlu 

segera dilakukan dengan memperhatikan perspektif lokal. Salah satu sumber yang 

masih dapat dijadikan pegangan adalah cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke 

generasi, meskipun menurut Kuntowijoyo (2006), dichtung dan wahrheit dalam tradisi 

lisan perlu dipisahkan dan dicermati. Ketiadaan tradisi tulis juga menjadi penyebab 

sulitnya penulisan sejarah wilayah Flores sebelum abad XIX menggunakan perspektif 

lokal.  

Sejarah Manggarai kuno dapat ditelusuri sejak jaman Majapahit dalam babad 

Negara Kertagama (Erb, 1997), di mana wilayah ini menjadi bagian dari perdagangan 

dengan wilayah timur Nusantara. Catatan sejarah masa kolonial tentang wilayah ini 

terdapat dalam sumber-sumber dari Bima seperti Ceritera Manggarai, Naskah H. 

Achmad/Held, Berita Balon, dan naskah para pegawai Belanda yang secara acak 

mengunjungi beberapa wilayah di Manggarai (Toda, 1999). Sejarah Manggarai 

kontemporer penulisannya bersifat spasial seperti sejarah Ruteng (Janggur, 2009) dan 

sejarah Manggarai tulisan Hemo (1988) yang memuat juga aspek budaya seperti bahasa 

dan adat-istiadat dan kondisi geografis, sehingga lebih sesuai disebut sebagai pengantar 

untuk mengetahui keadaaan Manggarai secara umum. Beberapa tulisan lainnya 

menyoroti sejarah gereja Katolik di Manggarai (Erb, 2006; Regus & Deki, 2011; 

Steenbrink, 2013; Webb, 1994). Sementara para peneliti lainnya fokus pada budaya 

Manggarai terutama tradisi lisannya (Deki, 2011; Ngadut, 2015; Sutam, 2016).  

Tulisan utama yang menjadi dasar kajian dalaam artikel ini adalah hasil riset 

Dami N. Toda (1999) dan Maribeth Erb (1997). Toda berusaha menuliskan historiografi 

Manggarai dengan menggunakan perspektif lokal dan membangun konsep sejarah 

Manggarai melalui identifikasi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Manggarai. 

Dari awal tulisannya, Toda telah menyatakan bahwa penulisan sejarah Manggarai yang 

dilakukannya bersifat tematis, sehingga tidak kronologis. Sebuah peristiwa dapat 

dikaitkan dengan peristiwa lain yang telah dibahas sebelumnya apabila mempunyai 

kesamaan tema. Selain itu, sebagian besar sejarah politik yang dimunculkan dalam 

tulisannya menyoroti kekuasaan adak (kerajaan) Todo. Sementara kekuatan-kekuatan 

lain dibahas dalam relasi dengan Todo. Tulisan Erb (1997) secara langsung berbicara 

tentang konstruksi sejarah politik Manggarai berdasarkan klaim-klaim yang dilakukan 

oleh berbagai kekuatan lokal. Todo sebagai kekuatan politik melakukan legitimasi 

sebagai penguasa wilayah dengan menggunakan konsep keturunan lokal sekaligus 

pendatang. Konsep lokal dipergunakan untuk justifikaasi kedudukannya di kalangan 

penguasa lokal, sementara posisinya sebagai keturunan pendatang dipakai sebagai bukti 

adanya superioritas pengetahuan dan teknologi terhadap penduduk setempat. Dua riset 

ini menjadi menarik digunakan sebagai landasan analisis cerita rakyat Loke Nggerang 
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karena menggunakan unsur-unsur yang sama yaitu,  kekuatan lokal, kekuatan Bima dan 

Makassar yang mempengaruhi konstalasi politik di Flores Barat, dan unsur asing yang 

berperan dalam konstruksi sejarah lokal.  

Penulisan artikel ini menunjukkan bahwa cerita rakyat memiliki peran penting 

sebagai sumber penulisan sejarah Manggarai. Posisi itu akibat ketiadaan sumber-sumber 

lokal yang mendukung penulisan sejarah berdasarkan perspektif lokal. Loke Nggerang 

dalam masyarakat Manggarai merupakan representasi dari konstelasi kekuatan-kekuatan 

politik yang ada di wilayah Flores Barat, sehingga cerita ini dapat menjadi langkah awal 

dalam konstruksi sejarah Manggarai pada khususnya dan Flores bagian barat pada 

umumnya.  

 

METODE 

Artikel ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah dan 

antropologis. Pendekataan sejarah dipergunakan untuk melihat pola cerita rakyat yang 

mempunyai kesamaan dengan realitas sejarah yang ditulis dengan metode sejarah yang 

sahih, sementara pendekatan antropologis dipergunakan untuk melihat simbol-simbol 

yang terdapat dalam cerita seturut budaya Manggarai.  

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi (Creswell, 2016) yaitu 

pemilihan artikel-artikel dalam buku, jurnal, situs online, maupun hasil penelitian 

berupa skripsi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Artikel-artikel ini merupakan 

sumber sekunder karena tulisan tentang Manggarai mayoritas diperoleh dari pencatatan 

yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar wilayahnya (Toda, 1999; Erb, 1997). Langkah 

pengumpulan data ini dilanjutkan dengan analisis dan interpretasi data (Creswell, 2016), 

yaitu data berupa memilah data dan mengklasifikasikannya berdasaarkan tema-tema 

yang sesuai, diikuti dengan membaca ulang seluruh data dan menyusun data untuk 

dianalisis (hlm. 263). Tahap terakhir adalah interpretasi atau pemaknaan data. 

Interpretasi ini berupa tulisan yang berusaha menunjukkan keterkaitan antara simbol-

simbol dalam cerita rakyat Loke Nggerang dengan catatan dan interpretasi peristiwa 

yang berasal dari sumber-sumber sejarah.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Cerita rakyat Loke Nggerang mempunyai beberapa versi. Artikel ini 

menggunakan versi Todo yang berada di wilayah Manggarai. Berikut cerita Loke 

Nggerang berdasarkan rekonstruksi dongeng yang dilakukan oleh Fabiola Niwa (2018) 

dengan penyuntingan sebagian isi dan bahasanya. 

 

Dahulu kala di suatu dusun kecil yaitu Ndoso, hiduplah seorang gadis 

cantik jelita bernama Nggérang atau biasa dipanggil Molas Wéla Loé. 

Kecantikanya sangat memikat banyak hati para pemuda. Ia merupakan 

keturunan orang India. Sebelum Nggérang dilahirkan, kedua orang tuanya 

berdomisili di Bima. Saat itu semua upéti atau pajak dari Nuca Lale 

(Manggar[a]i) harus dibawa ke Bima [...].  
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Suatu ketika petugas yang membawakan upéti dari Nuca Lale 

(Manggarai) ke Bima adalah Kraéng Parera dari Adak Todo dan ditemani oleh 

seorang dari Bajo yang tak kenal namanya. Di Bima mereka bertemu dengan 

istri orang India yang tengah hamil muda. Suaminya sedang berada di India 

untuk menjenguk orang tuanya. Si perempuan yang tengah hamil tersebut pun 

jatuh cinta dan ingin menjadi istri dari Kraéng Parera dari Adak Todo. 

Perempuan yang telah bersuami tersebut ikut ke Nuca Lale ketika kedua petugas 

(pembawa upéti dari Nuca Lale) tersebut pulang. Mereka bertiga sama-sama dari 

Bima hingga tiba di Bajo. Dalam perjalanan hingga berada di Bajo ibu Nggérang 

terlihat sangat bahagia.  

Selama berada di Bajo Kraéng Parera tidak tenang karena takut si 

perempuan hamil tersebut mengikutinya ke Todo. Konon waktu itu ia telah 

beristri dan memiliki anak. Lalu ia memutuskan pulang ke Todo tanpa 

sepengetahuan perempuan tersebut. Ia berpesan kepada petugas upéti Bajo, 

“[J]angan kasih tahu perempuan tersebut bahwa dirinya telah [...] pulang ke 

Todo.” Sehingga ada istilah kunci bajo, péti Todo [...].  

Setelah beberapa lama [...], si perempuan yang tengah hamil tersebut 

berusaha mencari keberadaan Kraéng Parera. Ia mengembara melewati daerah 

[P]acar. Setibanya [...] di Pacar, orang-orang [...] sedang mengadakan ritus adat 

Barong Waé Pénti. Dengan kehadiran si perempuan yang amat cantik ketika 

ritus adat tersebut berlangsung, warga [...] pun percaya bahwa ritus mereka 

diterima oleh para leluhur mereka [...].  

Lalu Ibu hamil tersebut terus pergi hingga kampung Ndoso dan menetap 

di sana. Beberapa lama kemudian [i]a pun melahirkan seorang anak perempuan 

yang diberi nama Nggérang. Anak perempuan tersebut seharusnya dibunuh 

karena sebelum sang suami berangkat ke India [...] telah berpesan bahwa “[J]ika 

kamu melahirkan seorang anak laki-laki maka anak itu dipelihara, tetapi jika 

anak yang engkau lahirkan adalah perempuan maka [...] harus dibunuh.” Konon 

waktu itu [...] adat orang India tidak menginginkan anak perempuan, namun, 

pesan sang suami tidak diindahkan oleh sang istrinya. Sang istri merasa tidak 

tega membunuh anak kandungnya sendiri. Ia sangat menyayangi bayi 

perempuanya itu. Setelah bayi perempuan itu dilahirkan istri orang India tersebut 

meminta kepada seseorang perempuan janda tua untuk mengasuhnya dan 

mereka tinggal di kebun. Nama kebun tersebut adalah Tobok Watu Sora yang 

berada di wilayah Ndoso. Agar tidak diketahui sang suami, perempuan tersebut 

(Ibunya Nggérang) memotong seekor Anjing lalu dikuburkan sebagai bukti 

bahwa dirinya telah menuruti pesan lelaki India tersebut [...] jika melahirkan 

seorang anak perempuan maka dia harus dibunuh [...]. 

Ketika pulang dari India, sang suami datang mencari istrinya ke Nuca 

Lale ketika dirinya tahu bahwa istrinya telah ke Nuca Lale. Ia sangat 

menghawatirkan keadaan istrinya yang tengah hamil. Ketika orang India itu tiba 

di Ndoso, bertanyalah pada istrinya apakah anak yang dilahirkanya seorang 

perempuan atau lelaki. Istrinya berkata telah melahirkan anak perempuan dan 

membunuhnya. Ibunda Nggérang pun memperlihatkan kubur anjing yang 

terletak di depan pintu pondok (sekang) untuk meyakinkan suaminya. Sang 

suami pun percaya. 

Waktu terus berlalu, Nggérang pun bertumbuh menjadi seorang gadis 

yang sangat cantik. Kecantikanya mampu memikat hati Raja Todo dan Bima. 
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Kedua Adak (raja) ingin memperistri Molas Wéla Loé itu. Nggérang digelari 

sebagai gadis rebutan para Raja pada masa itu. Oleh karena itu, Raja Todo 

mengambil keputusan untuk membunuh si Nggérang. Hal tersebut merupakan 

cara Raja Todo untuk mencegah timbulnya konflik atau kecemburuan antara 

dirinya dengan Raja Bima. […] Raja Todo pun menyuruh anak buahnya (Dalu 

Lelak) untuk membunuh Nggérang yang ada di Ndoso. Ia berpesan pada 

bawahannya bahwa “Apabila gadis tersebut telah dibunuh maka kulit perutnya 

harus dibawah kesini (Todo), kulit tersebut akan dijadikan gendang.” 

Mendengar keputusan sang Raja, keluarga Nggérang hanya diam dan tidak dapat 

berbuat apa [pun]. Nggérang sendiripun hanya pasrah karena takut orang tuanya 

akan dibunuh oleh raja tersebut [...]. 

Setelah dibunuh, kulit gadis tersebut disayat dan dibawa ke Todo. Kulit 

itu dibuat gendang sesuai dengan perintah sang Raja Todo. Gendang tersebut 

hingga sekarang tersimpan dirumah adat kampung Todo dan dipercayakan 

sebagai induk dari segala gendang di Manggarai. Setelah peristiwa pembunuhan 

Nggérang masyarakat Ndoso dan Todo bermusuhan sampai dengan generasi 

selanjutnya bahwa apabila orang Todo menginjakan kaki di Ndoso akan 

mengalami permasalahan serta akan terjadi musibah (watu rutuk ulu lalang 

dara) [...]. (hlm. 38-40)    

 

Berdasarkan cerita di atas, terdapat pokok-pokok penting untuk analisis dan 

disandingkan dengan fakta sejarah hasil penelitian Toda (1999) dan Erb (1997) yang 

menjadi acuan sejarah utama dalam penulisan ini. Pertama, dalam cerita Loke Nggerang 

versi Todo dikatakan bahwa Nuca Lale mengirimkan upeti ke Bima. Kedua, pengiriman 

upeti itu dilakukan oleh adak (bangsawan/kerajaan) Todo dan adak Bajo yang tidak 

diketahui namanya. Ketiga, dalam perjalanan menuju Bima seorang perempuan India 

jatuh cinta dan mengikuti adak Todo pulang ke Nuca Lale. Keempat, Nggerang menjadi 

rebutan antara Raja Todo dan Bima. Kelima, demi menghindari konflik dengan Bima, 

raja Todo memerintahkan pembunuhan terhadap Nggerang, dengan catatan kulit 

perutnya dibawa ke Todo untuk dijadikan gendang. 

Pokok pertama dalam cerita ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena 

berisi klaim-klaim yang menunjukkan paradoks, yaitu istilah Nuca Lale dan pengiriman 

upeti ke Bima. Istilah Nuca Lale adalah penamaan penduduk lokal terhadap wilayah 

Flores Barat. Nuca Lale secara etimologis berarti pulau sukun (Erb, 2006; Hemo, 1988), 

untuk menunjukkan banyaknya pohon sukun di wilayah ini, tetapi menurut Erb (hlm. 

49) hal penting lainnya adalah kulit pohon sukun dipakai sebagai pakaian bagi 

penduduk lokal, sementara dari kacamata asing, yaitu Makassar, pohon sukun 

merupakan komoditi berharga karena dapat digunakan sebagai pewarna. Manggarai, di 

sisi lain, menurut Hemo (1988), merupakan penamaan yang dilakukan oleh orang luar 

terhadap wilayah ini ketika orang Bima pertama kali mendarat di pantai utara 

Manggarai. Salah seorang pendatang yang membuang jangkar berteriak, “Mangga rai!” 

ketika jangkarnya terbawa arus. Dalam bahasa Bima, mangga rai berarti jangkar yang 

lari. Erb (1997) mengaitkan penamaan ini sebagai bagian dari konstruksi luar terhadap 

wilayah Manggarai. Dari hal ini terlihat bahwa penggunaan istilah Nuca Lale dalam 
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cerita Loke Nggerang versi Todo menunjukkan kedaulatan daerah ini dari konstruksi 

kewilayahan yang dilakukan oleh kekuatan dari luar dengan penanda nama yang berasal 

dari bahasa lokal. 

Kedaulatan yang ditunjukkan melalui penggunaan nama itu diikuti kisah 

pengiriman upeti ke Bima. Hal itu menunjukkan bahwa wilayah Nuca Lale berada di 

bawah penguasaan Bima, sehingga pemimpin lokal harus menunjukkan kesetiaan dan 

pengakuan superioritas Raja Bima. Menurut pencatatan oleh H. Achmad (hlm. 49), 

Manggarai dihadiahkan oleh Go[w]a kepada Bima pada tahun 1072 Hijriah (1667 M). 

Catatan lainnya mengenai penguasaan Bima atas Manggarai terlihat dari Berita Balon 

(Toda, 1999) bahwa pada tahun 1727 Manggarai menjadi mahar kawin antara putra 

mahkota Bima dengan putri raja Go[w]a. Toda menyatakan bahwa kebenaran sejarah 

peristiwa ini masih dipertanyakan karena isu-isu [sic] itu hanya beredar di antara pihak 

“Belanda-Bima” tanpa diketahui pihak Go[w]a-Tallo dan pihak Manggarai, yang 

disebutnya sebagai “barang” mahar kawin (hlm. 109). Perjanjian Bongaya tahun 1667 

kemungkinan menjadi salah satu sumber terpercaya mengenai penguasaan Manggarai 

oleh Bima karena Dutch East India Company atau Vereenigde Oostindische Compagnie 

(VOC) dalam kontraknya menempatkan Manggarai dalam kekuasaan Bima (Erb, 2006). 

Berdasarkan fakta ini, maka perjalanan adak Todo ke Bima terjadi setelah penguasaan 

Manggarai oleh Bima sekitar abad 15 M, meskipun demikian terlihat kontestasi lokal 

terhadap kenyataan historis itu dengan penggunaan nama wilayah seturut nama lokal.  

Kedua, pengiriman upeti oleh adak Todo dan adak Bajo, yang tidak diketahui 

namanya, menunjukkan kenyataan sejarah bahwa kedua wilayah ini berada di bawah 

kekuasaan Bima. Menurut Toda (1999), klaim Bima atas dua wilayah ini, selain 

pengaturan antara Bima-Belanda, kemungkinan dilatarbelakangi konflik internal antar 

penguasa lokal, di mana penguasa Todo, Kraeng Ilang Randut dan Reno Ame 

Rembong, mengajak bersekutu adak Bajo guna memerangi adak Cibal yang berhasil 

mengalahkan mereka dalam purak (perang) di pusat kekuasaan Todo. Alasan koalisi 

antara adak Todo dan Bajo adalah keinginan Todo untuk meminta bantuan Bima dalam 

menghadapi koalisi adak Cibal-Lambaleda-Daeng Tamemang (perwakilan Sultan 

Go[w]a-Tallo di Reok/Pota). Dekatnya relasi adak Bajo dengan kesultanan Bima dan 

kemampuan berbahasa Bima menjadikannya sekutu ideal untuk berunding dengan 

Bima. Berdasarkan catatan sejarah H. Achmad/Held yang dikutip oleh Toda (hlm. 258) 

menunjukkan bahwa 1 Desember 1761 menjadi tonggak persekutuan Todo-Bajo-Bima. 

Perjanjian itu terjadi dengan kedatangan perwakilan Bima ke Nanga Ramut, sebuah 

pantai di wilayah selatan Manggarai. Dalam bukunya, Toda tidak pernah menyebutkan 

secara eksplisit bahwa Todo berada di bawah kekuasaan Bima sebelum masa kolonial 

Belanda yang menjadikannya vassal Bima, melainkan Bima adalah sekutu Todo dan 

Bajo, bukan keseluruhan wilayah Manggarai. Konflik muncul antar sekutu ketika Bima 

mempersoalkan batas-batas kekuasaannya di Reok dan Sultan Abdul Kadim meminta 

kiriman budak Manggarai atas nama Kompeni Belanda (hlm. 267). Oleh sebab itu kata 

upeti dalam cerita Loke Nggerang menurut historiografi Manggarai versi Toda bukanlah 

upeti karena klaim perhambaan oleh Bima hanya berdasarkan legitimasi dari Belanda 
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dan pemberian keris terhadap beberapa dalu (pimpinan wilayah) di Manggarai. 

Ketidakpuasan pihak Todo atas klaim Bima mengakibatkan peristiwa adat cikat tongka 

(memutus protokol persekutuan) dan beberapa kali peperangan dengan Bima dan Cibal 

yang telah menjadi sekutunya. Peperangan itu antara lain rampas (perang) Rengket/Wae 

Rempo/Cumbi, rampas La’it, serta Cunga Dur (hlm. 294) 

Pokok ketiga berisi kisah perjalanan adak Todo bernama Kraeng Parera menuju 

Bima, dan seorang perempuan India jatuh cinta serta mengikuti adak Todo pulang ke 

Nuca Lale. Dalam sejarah Manggarai, terdapat beberapa bagian yang menceritakan asal-

usul penduduknya. Dalam tulisan Toda (hlm. 218-246) diuraikan silsilah klan, yang 

kemudian menjadi pimpinan pemerintahan lokal di Flores Barat berdasarkan sumber 

asli. Definisi sumber asli menurutnya adalah sejarah lisan (tombo nunduk), genealogi 

(tombo turuk empo), puisi (go’et), ungkapan dan metafora (rapang). Sumber-sumber ini 

berisi migrasi dari beberapa suku bangsa ke Flores bagian barat. Salah satu hal menarik 

dalam migrasi ini adalah kedatangan Tamelo, seseorag yang berasal dari Turki, dan 

menjadi pendiri Wangsa Kuleng atau Ngkuleng (hlm. 224) di wilayah pegunungan 

Mandosawu. Jika melihat silsilahnya, Tamelo inilah yang memperanakkan semua klan 

di wilayah Flores Barat, termasuk dua klan yang berseteru yaitu Todo-Pongkor dan 

Cibal, melalui keturunannya yang bernama Redong Mataleso (Rendong si Matahari). 

Menariknya, dalam salah satu bagian, Toda menyebut pendatang dari Melayu 

Minangkabau bernama Mashur sebagai cikal-bakal orang Todo-Pongkor. Orang 

Minangkabau ini telah tinggal di Makassar sehingga memakai beberapa istilah dari 

Sulawesi Selatan, seperti Kraeng, sebelum bermukim di Bima dan melanjutkan 

perjalanan ke Maanggarai (hlm. 235).  

Erb (1997) dalam tulisannya tentang konstruksi sejarah orang Todo 

mengemukakan konsep tentang penduduk Todo yang tinggal di kedaluan (wilayah 

administratif tradisional) Todo dengan bangsawan Todo yang memerintah kerajaan 

Todo. Hal ini menjelaskan struktur genealogis yang disusun oleh Toda (1999) di mana 

orang Todo dapat diinterpretasikan sebagai keturunan Tamelo dan tinggal di desa 

Gulung, sedangkan bangsawan Todo yang mengklaim dirinya keturunan Melayu 

Minangkabau memerintah di Todo (1997). Penyebutan perempuan India yang 

mengikuti orang Todo dalam konteks ini dapat diartikan sebagai pengakuan sumber 

keturunan Todo yang berasal dari luar wilayah bahkan luar Indonesia, karena 

perempuan dalam konteks budaya Manggarai identik dengan bumi atau mata air yang 

menghidupkan (Erb, 1999; Sutam, 1998), sehingga asal-usul Nggerang sebagai orang 

India merupakan representasi kehadiran Tamelo sebagai sumber dalam “pohon 

keluarga” penduduk Todo di Manggarai. Perbedaan negara antara India sebagai asal 

orangtua Nggerang dan Turki dalam catatan sejarah versi sumber asli dapat dipengaruhi 

oleh pemahaman narasumber cerita Loke Nggerang dan penutur sejarah lisan yang 

diwawancarai oleh kedua penulis.   

Perihal keempat dalam kisah di atas adalah kehadiran Nggerang menjadi rebutan 

antara Raja Todo dan Bima. Dalam interpretasi perihal ketiga telah disampaikan bahwa 

perempuan dalam budaya Manggarai menjadi representasi dari Bumi, sehingga dapat 
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pula dianggap sebagai tanah atau wilayah. Dalam perkawinan adat Manggarai, 

perempuan menjadi bagian dari keluarga laki-laki ketika telah berkeluarga. Oleh sebab 

itu, saat seorang perempuan melahirkan, keluarga di luar tempat bersalin menanyakan 

jenis kelamin jabang bayi dengan istilah ata one atau ata pe’ang (Allerton, 2004). Ata 

one (orang dalam) adalah laki-laki karena mereka tinggal dalam keluarga untuk 

meneruskan keturunan, sementara ata pe’ang (orang luar) adalah penanda bagi 

perempuan karena mereka meninggalkan keluarga untuk menjadi bagian dari keluarga 

suaminya. Sehingga keluarga isteri disebut anak rona (keluarga pemberi istri), yang 

harus dihormati dengan segala haknya, dan keluarga suami disebut anak wina (keluarga 

penerima istri) yang memperoleh perlindungan, restu, dan berkat dengan segala 

kewajibannya. Meskipun relasi ini, menurut Erb (1997), bersifat siklis karena jenis 

perkawinan di Manggarai memungkin perubahan kedudukan keduanya karena kawin-

mawin antar keluarga.  

Nggerang dalam cerita di atas secara struktur keluarga menjadi bagian dari adak 

Todo karena ibunya telah menjadi istri dari Kraeng Parera, meskipun tidak secara 

eksplisit, dan tinggal di Ndoso. Berdasarkan tulisan Toda (1999) Ndoso merupakan 

sebuah kedaluan yang berhasil dikuasai Todo setelah tipu daya terhadap Nggaeng Cibal 

di Benteng Weol menyebabkan bertambahnya teritori Todo. Jika konsep perempuan 

dalam adat Manggarai disandingkan dengan kenyataan sejarah, maka terlihat bahwa 

Nggerang merupakan representasi dari superioritas Todo terhadap Cibal sebagai 

kekuatan lokal, sekaligus mewakili teritori Todo yang menarik pihak luar, dalam hal ini 

Bima, untuk menguasainya. Konflik Todo dan Bima berlangsung sejak berakhirnya 

persekutuan mereka melawan koalisi Cibal-Lambaleda-Gowa (Daeng Tamemang) di 

Reo sampai penempatan perwakilan Bima di Reo oleh Belanda. Perwakilan Bima di 

Reo selalu berusaha memperluas wilayah dan meminta upeti pada penguasa lokal atas 

nama Belanda.  

Salah satu fungsi dari adat adalah menemukan jalan untuk resolusi konflik. 

Perihal kelima pada cerita ini adalah pembunuhan Nggerang demi menghindari konflik 

dengan Bima, dengan catatan kulit perutnya dibawa ke Todo untuk dijadikan gendang. 

Dalam catatan sejarah, Todo dan Bima menjalin relasi demi kepentingan politis masing-

masing di Flores Barat. Persekutuan itu tidak berjalan mulus karena Bima 

menginginkan Todo berada di bawah penguasaannya, apalagi keinginan itu direstui oleh 

Belanda yang tidak berminat pada wilayah ini sampai abad XX. Rampas (perang) yang 

terjadi beberapa kali tidak hanya representasi dari permusuhan dengan Bima tetapi juga 

dengan kekuatan lokal dan Makassar. Kedaulatan Todo sebagai penguasa Flores bagian 

Barat tidak stabil, relasinya dengan adak Lambaleda dan Bajo “menyimpan bara dalam 

sekam” sehingga konflik dengan Bima dapat menguras sumberdaya dan melemahkan 

posisinya. Pembunuhan terhadap Nggerang dapat diartikan pengorbanan baik berupa 

pengakuan kedaulatan Bima terhadap sebagian wilayah yang tadinya milik Todo, 

maupun pengaruh politik Bima-Belanda di Flores Barat. Meskipun demikian, Todo 

tidak takluk dan menjadi vassal mereka melalui simbol loke (kulit) perut Nggerang yang 

dibawa ke Todo untuk dijadikan gendang.  
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Alat musik gendang mempunyai peran penting dalam adat Manggarai, Erb 

(1997) menunjukkan peran pentingnya melalui peribahasa Manggarai “gendang one, 

lingko’n pe’ang” yang berarti gendang di dalam [rumah], kebun berbentuk bulat di luar 

[rumah]. Penghuni rumah gendang itu adalah “tua tana” atau “mori tana” yang berarti 

pemilik wilayah. Hal ini menunjukkan kedaulatan Todo sekaligus upaya mereka untuk 

tetap menjaga stabilitas politik di wilayah Flores Barat. Dalam tulisan kesejarahan, 

representasi upaya Todo untuk mempertahankan kondusifnya situasi politik di Flores 

Barat ini tidak terlihat karena klaim Toda (1999), bahwa adak Todo justru mengalami 

kemenangan terhadap Bima dan menunjukkan antipatinya terhadap perwakilan Bima 

saat Meerburg, seorang kontrolir Belanda, mengunjungi Todo tahun 1890. Perbedaan 

antara cerita Loke Nggerang dengan fakta sejarah ini dapat diasumsikan bahwa cerita 

Loke Nggerang terjadi sebelum abad XIX ketika relasi Todo-Bima sedang stabil dan 

koalisi Todo-Bajo-Bima belum berakhir.  

 Penggunaan tradisi lisan di Manggarai sebagai salah satu cara untuk 

mempertahankan memori sejarah adalah sebuah strategi agar peristiwa sejarah itu dapat 

dipelihara dari generasi ke generasi. Ketiadaan tradisi tulis menyebabkan pencatatan 

terhadap tonggok-tonggak sejarah tidak pernah dilakukan, sementara penulisan sejarah 

seturut pandangan lokal perlu dilakukan karena persepsi lokal terhadap situasi politik, 

ekonomi, dan budaya berbeda dari pihak luar. Salah satu kelemahan penulisan sejarah 

oleh orang luar adalah pemahaman terhadap simbol-simbol masyarakat lokal tidak dapat 

diterjemahkan atau diungkap dengan baik. Hal ini dikatakan oleh Meerburg bahwa 

sebagian besar kata-kata atau ungkapan bahasa Manggarai yang menjadi datanya 

diterjemahkan secara salah oleh penerjemah yang datang bersamanya. Kesalahan 

terjemahan yang kemudian muncul dalam catatan-catatan Bima membuat Toda (1999) 

merasa pesimis dengan sumber-sumber sejarah yang berasal dari luar dan berusaha 

merekonstruksi sejarah Manggarai melalui tradisi lisan yang disebutnya sebagai sumber 

asli dari dalam wilayah Manggarai.  

 

SIMPULAN 

 Tradisi lisan di Manggarai dalam bentuk genealogi (tombo turuk empo), puisi 

(go’et), ungkapan dan metafora (rapang) sama pentingnya dengan sejarah lisan (tombo 

nunduk) karena ketiadaan tradisi tulis dalam masyarakatnya. Salah satu dongeng yang 

mempunyai linearitas dengan catatan sejarah Manggarai yang ditulis oleh beberapa 

peneliti adalah Loke Nggerang. Cerita ini mempunyai beberapa versi, kajian ini 

menggunakan cerita Loke Nggerang versi Todo. 

 Melalui kajian terhadap cerita ini terdapat beberapa hal penting menyangkut 

sejarah Manggarai. Pertama, relasi Bima-Makassar dan penguasa-penguasa lokal di 

wilayah Manggarai. Kedua, geneologi klan Manggarai yang menjelaskan konsep raja 

pendatang dan raja lokal yang sering dipakai secara bergantian demi kepentingan 

politik. Ketiga, strategi yang dilakukan oleh penguasa lokal untuk mempertahankan 

suasana kondusif di antara kekuatan-kekuatan yang saling berebut pengaruh dan 

kekuasaan di wilayah itu.  
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Abstrak  

Pandemi yang terjadi saat ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam aspek 

kehidupan manusia. Pendidikan pun tak luput dari imbas pandemi covid-19. Anak-anak 

tidak lagi bebas mendapatkan pendidikan yang langsung disampaikan oleh guru di dalam 

kelas. Pembelajaran secara mandiri lewat daring menjadi skala prioritas demi kesehatan dan 

keselamatan peserta didik. Pembelajaran yang biasanya dilakukan oleh guru di dalam kelas 

saat ini perlu mendapatkan bimbingan yang serius dari orangtua. Orangtua saat pandemi ini 

harus selalu memerhatikan bagaimana anak-anak mereka dapat belajar dari rumah dengan 

baik. Anak-anak yang rentan dari pengawasan orangtua nyatanya kurang memerhatikan 

hal-hal yang bersifat positif. Banyak informasi yang terdapat di layanan internet maupun 

televisi. Anak-anak yang terbiasa memegang gadget akan menjadi rentan untuk mengakses 

hal-hal yang sifatnya kurang positif. Misalnya, anak akan lebih berlama-lama di depan 

layar hp atau laptop untuk melihat tayangan yang tidak perlu untuk ditonton sesuai dengan 

usia dan bahkan kebutuhan mereka. Adapun pemanfaatan permainan tradisional saat 

pandemi dapat menjadi solusi bagi anak-anak dan orangtua. Melalui permainan tradisional, 

anak-anak dapat melatih diri baik dari aspek sosial, emosional, maupun spiritual. Selain itu, 

permainan tradisional juga dapat mengasah keterampilan motorik anak-anak baik dari segi 

motorik kasar, maupun motorik halus. Melalui kebermanfaatan itulah, seyogyanya 

permainan tradisional ini dapat dibudidayakan kembali tanpa mengesampingkan peran 

orangtua sebagai pendidik yang baik di dalam rumah. Dengan pendampingan orangtua, 

permainan tradisional dapat berlangsung secara efektif tanpa menyisihkan sisi dari nilai-

nilai edukatif yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. 

 

Kata kunci: pemanfaatan permainan, permainan tradisional, pandemi 

 

 

PENDAHULUAN 

Permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa dan warisan 

budaya yang terdapat di Indonesia. Permainan tradisional ini harus terus dilestarikan 

oleh generasi penerus bangsa.  

Pemanfaatan permainan tradisional ini dapat menjadi solusi yang kreatif bagi 

orangtua dan anak-anak di saat terjadinya pandemi covid-19. Sebab, pandemi yang 

mailto:dina.merdeka@unmuhjember.ac.id
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terjadi pada kondisi saat ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam 

aktivitas pembelajaran yang dilakukan secara daring di rumah. 

Konteks pembelajaran daring membuat anak di rumah menjadi bosan. 

Kurangnya aktivitas dan interaksi dengan teman sebaya akan memengaruhi 

perkembangan dalam kehidupan mereka. 

Anak-anak kini tak lagi bebas mendapatkan pendidikan yang langsung 

disampaikan oleh guru di dalam kelas. Pembelajaran secara mandiri lewat daring saat 

ini telah menjadi kebijakan pemerintah demi terwujudnya keselamatan peserta didik.  

Pembelajaran yang dikembalikan lagi dari sekolah menuju rumah ,saat ini perlu 

mendapatkan bimbingan yang serius dari orangtua. Orangtua saat pandemi harus selalu 

memerhatikan bagaimana anak-anak mereka dapat belajar dari rumah dengan baik. 

Anak-anak yang rentan dari pengawasan orangtua nyatanya kurang 

memerhatikan hal-hal yang bersifat positif. Banyak informasi yang terdapat di layanan 

internet maupun televisi. Anak-anak yang terbiasa memegang gadget akan menjadi 

rentan untuk mengakses hal-hal yang sifatnya kurang positif. Misalnya, anak akan lebih 

berlama-lama di depan layar hp atau laptop untuk melihat tayangan yang tidak perlu 

untuk ditonton sesuai dengan usia dan bahkan kebutuhan mereka.  

Adapun pemanfaatan permainan tradisional saat pandemi dapat menjadi solusi 

bagi anak-anak dan orangtua. Melalui permainan tradisional, anak-anak dapat melatih 

diri baik dari aspek sosial, emosional, maupun spiritual. Selain itu, permainan 

tradisional juga dapat mengasah keterampilan motorik anak-anak baik dari segi motorik 

kasar, maupun motorik halus. Melalui kebermanfaatan itulah, seyogyanya permainan 

tradisional ini dapat dibudidayakan kembali tanpa mengesampingkan peran orangtua 

sebagai pendidik yang baik di dalam rumah. Dengan pendampingan orangtua, 

permainan tradisional dapat berlangsung secara efektif tanpa menyisihkan sisi dari nilai-

nilai edukatif yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. 

Pemanfaatan permainan tradisional saat pandemi ini dapat dimasukkan dalam 

materi pembelajaran Bahasa dan sastra Indonesia. Ranah pembelajaran ini dapat dimulai 

dari aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.  

 Sebagaimana diketahui, permainan tradisional adalah wujud dari warisan turun-

temurun untuk generasi ke generasi lainnya. Permainan ini memiliki makna simbolis 

dibalik ucapan, gerakan, serta alat-alat yang digunakan. Amanat yang tersirat dalam 

budaya tersebut bermanfaat bagi perkembangan anak baik dari segi sosial, emosional, 

kognitif sebagai persiapan belajar menuju kehidupan di masa dewasa.  

 Perkembangan zaman yang semakin pesat ini, membuat posisi permainan 

tradisional semakin tergerus oleh adanya permainan elektronik. Berangkat dari hal 

tersebut, perlu usaha dari berbagai pihak dalam mengkaji dan melestarikan keberadaan 

permainan tradisional melalui aktivitas pembelajaran pada generasi saat ini. Permainan 

tradisional dapat terus dikaji melalui proses modifikasi yang menyesuaikan kondisi saat 

ini (Fajarwati, 2008). 

 Selanjutnya, Danandjaya (1987) menuturkan bahwa salah satu bentuk permainan 

anak yang beredar di sekitar serta dituturkan secara lisan diantara anggota kolektif 
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tertentu adalah berbentuk tradisional. Bentuk permainan ini diwariskan secara turun-

temurun kepada generasi dan memiliki banyak variasi, sifat, atau ciri dari permainan 

tradisional. 

 Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permainan 

tradisional adalah permainan anak yang diwariskan secara lisan pada anggota kolektif 

tertentu. Keberadaannya diwariskan secara turun-temurun serta bermanfaat bagi 

perkembangan kemampuan sosial, emosional, dan kognitif anak.  

 Bentuk upaya pelestariannya dapat mengikuti arus perkembangan zaman. 

Polanya dapat dimodifikasi agar dapat diminati oleh generasi penerusnya. Salah satunya 

adalah melalui upaya modifikasi dalam aktivitas dan kegiatan belajar mengajar pada 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

Manfaat Permainan tradisional, menurut Wahyuningsih (2009) antara lain: 

(1) membangun sportivitas anak ketika mendapat giliran bermain dalam kelompoknya; 

(2) melatih anak untuk jeli dengan keadaan di sekelilingnya; 

(3) melatih kepekaan anak terhadap kecerdasan musikal karena dapat dimainkan 

dengan alat musik dan dinyanyikan; 

(4) media untuk melakukan sosialisasi dengan teman sebaya; 

(5) melatih diri untuk menyanyi, mencocokkan ritme lagu yang disertai dengan pola 

gerakan tangan, serta melatih kepekaan anak terhadap motorik halus, melatih anak 

untuk belajar mengikuti aturan, dan belajar menyimpan rahasia. 

Selanjutnya, Lintangkawuryan (2018) juga memaparkan bahwa permainan 

tradisional mampu menstimulasi berbagai aspek perkembangan sejak anak usia dini, 

antara lain: 

(a) aspek motorik: anak mampu melatih kekuatan daya lentur, motorik kasar, motorik 

halus, serta sensori motorik; 

(b) aspek kognitif: anak dapat mengembangkan kegiatan yang bersifat imajinatif, 

proses mengenal alam, melatih diri untuk melakukan kegiatan kreatif, latihan 

problem solving atas kejadian yang ditemui oleh anak, latihan strategi untuk 

berdaya saing, antisipatif terhadap permasalahan, serta pemahaman atas hal yang 

sifatnya kontekstual; 

(c) aspek sosial: anak mampu menjalin relasi, kerjasama dalam melakukan aktivitas 

dengan teman sebaya, serta melatih kematangan sosial dengan teman sebaya 

lainnya sebagai pondasi dan kepekaan diri dalam kehidupan bermasyarakat; 

(d)  aspek ekologis: seorang anak mampu memahami tentang adanya pemanfaatan 

bahan-bahan yang berasal dari alam sekitar secara bijaksana; 

(e) aspek nilai-nilai atau moral: individu mampu menghayati serta mengamalkan nilai-

nilai moral yang diwariskan dan terkandung pada permainan tradisional; 

(f) aspek emosi: melalui aspek ini seorang anak diharapkan dapat mengasah empati 

dan pengendalian diri untuk menunjang kehidupan pribadinya; 

(g) aspek bahasa: pada tahap ini, anak memerlukan dialog dan nyanyian dalam 

memainkan permainan tradisional. Secara tidak langsung kemampuan berbahasa 

anak dapat meningkat seiring kegiatan permainan yang berjalan secara natural. 
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METODE 

 Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini berupa kajian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan semiotik. Ilmu semiotik merupakan wilayah keilmuan 

yang dicetuskan oleh tokoh bernama Ferdinand de Saussure yakni seorang ahli di 

bidang linguistik, serta Roland Barthes ahli di bidang sastra. 

 Pada kajian ini menggunakan pendekatan semiotik yang dicetuskan oleh Barthes 

(dalam Kurniawan, 2001). Ia membagi kode menjadi lima bagian, yaitu: (a) kode 

hermeneutik, (b) kode semik, (c) kode simbolis, (d) kode aksi, dan (e) kode kultural. 

  Kajian nilai karakter yang diangkat dalam lingkup penelitian ini lebih relevan 

pada kode simbolis dan kultural. Hal ini dilakukan karena lagu dolanan anak adalah 

berupa gerakan yang disertai dengan nyanyian. 

 Sumber data yang digunakan adalah berupa teks lagu permainan tradisional 

Cublak-cublak Suweng. Sumber data dipilih sebagai bagian yang tepat dianalisis untuk 

nantinya dapat dimodifikasi dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. 

Analisis data yang terdapat pada penelitian ini dilakukan dengan cara melalui 

menghimpun data yang berupa lirik. Kemudian peneliti menganalisis lirik tersebut 

melalui kode simbolik yang terdapat dari lagu dan dilanjutkan dengan analisis atas kode 

kultural. Sebagai contoh, pada lirik lagu “cublak-cublak suweng, suwenge ting geleter” 

arti dari kalimat cublek-cublek suweng adalah “ketuk, keruk”. Pada kalimat ini, dapat 

diamati bahwa pada saat permainan dilakukan selalu diiringi dengan aktivitas gerakan 

tangan seperti gerakan dengan pola “mengetuk dan mengeruk” benda dari tangan. 

Petanda (signifie) yang terdapat pada aktivitas permainan tradisional cublak-

cublak suweng ini adalah “mengeruk atau mengetuk benda”, sedangkan untuk wujud 

penandanya (signifiant) adalah berupa gerakan tangan yang dilaksanakan di dalam 

permainan. Gerakan orang mengeruk atau gerakan seperti mengetuk dalam permainan 

tersebut merupakan simbol dari lirik lagu yang dinyanyikan.  

Dalam pola analisis data dolanan anak ini, memerlukan analisis kode simbolik 

atau kode kultural sebagaimana yang tergambarkan pada ranah teori Semiotik- Barthes. 

Dolanan anak merupakan salah satu bagian dari budaya, maka konsep kode kultural 

dalam cublak-cublak suweng ini biasanya tampak di dalam unsur permainan anak.  

Sementara pola analisis untuk kajian lirik lagu atau nyanyian yang terdapat 

dalam dolanan anak ini cenderung lebih ke arah semantik sehingga upaya terhadap 

pengecekan dan analisis makna seperti di dalam kamus. Adapun analisis yang 

mendalam dari lirik lagu Cublek-cublek Suweng ini adalah dengan adanya pertimbangan 

kognitif serta kode kultural untuk menguatkan pemikiran tentang hasil pemaknaan yang 

lebih efektif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Permainan Tradisional Cublak-cublak Suweng 

Permainan tradisional cublak-cublak suweng merupakan permainan tradisional 

yang unik dan menarik serta berasal dari daerah Jawa Tengah. Permainan ini memiliki 
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sejarah yang berhubungan dengan tokoh penyebar agama Islam di pulau Jawa. Tokoh 

penciptanya adalah Walisongo, namun tentang nama tokoh penciptanya itu masih 

menjadi kontroversi hingga kini di berbagai kalangan. Beberapa sumber menyebutkan 

bahwa tokoh penciptanya adalah Sunan Giri. Namun di sumber lainnya disampaikan 

bahwa penciptanya adalah Sunan Kalijaga. 

Tembang dolanan yang terdapat dalam permainan tradisional ini menunjukkan 

bahwa Walisongo telah sejak lama berupaya untuk menyebarkan ajaran agama Islam di 

Pulau Jawa. Oleh karena itu, makna tembang ini tentu memiliki makna yang cukup 

mendalam sekaligus sebagai media dakwah dalam upaya penyebaran ajaran agama 

Islam di tanah Jawa. 

Media berupa tembang ini digunakan oleh Sunan Giri dalam upayanya 

menyebarluaskan ajaran agama Islam. Dakwah yang beliau ajarkan ini tidak memaksa. 

Namun dapat membawa orang lain untuk terhanyut didalamnya. Seni budaya yang 

diusung olehnya adalah berupa tembang, karya sastra dan karya lainnya, menjadikan 

tokoh Sunan Giri ini sebagai sosok yang dicintai hingga kini. Adapun tahapan dalam 

permainan cublek-cublek suweng dapat kita amati sebagai berikut. 

  

Tahapan Permainan Cublak-cublak Suweng 

Persiapan 

- aktivitas permainan cublak-cublak suweng ini dapat dilakukan oleh tiga sampai 

lima orang anak; 

- peserta wajib menyiapkan satu buah biji atau kerikil yang dapat digenggam.  

 

 
Gambar 1. Cublak-cublak Suweng 

(Sumber: https://www.keluargacaplang.com/permainan/lompat-bambu-1TTXH) 

 

 

Tata cara permainan 

- Peserta yang bersedia melakukan hompimpa atau gambreng. 

- Peserta yang kalah menjadi Pak Empong dan berbaring menelungkup di posisi 

tengah. 

- Peserta yang lain duduk melingkari Pak Empong. 
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- Semua pemain meletakkan tangan menghadap ke atas serta diletakkan di atas 

punggung Pak Empong. 

- Salah satu peserta dalam permainan ini berhak memegang biji atau kerikil. 

Kerikil yang dipegang itu dipindah dari telapak tangan satu ke telapak tangan 

lainnya. Kegiatan ini diiringi dengan menyanyikan lagu: “Cublak-cublak 

Suweng, Suwenge ting gelenter, mambu ketundung gudhel. Pak Empong lirak-

lirik, sapa ngguyu ndelekake. Sir sir pong dele kopong. Sir sir pong dele 

kopon.” 

- Pada kalmat “Sapa mau sing delekke” maka seorang anak yang menggenggam 

menyerahkan biji kerikil ke tangan seorang anak lainnya untuk disembunyikan 

dalam genggaman. 

- Pada akhir lagu, semua anak yang terlibat dalam permainan ini harus 

menggenggam kedua tangan masing-masing serta berpura-pura 

menyembunyikan kerikil. Mereka sembari menggerak-gerakkan kedua 

tangannya itu. 

- Pak Empong bangun dan menebak peserta lainnya (anak) yang 

menyembunyikan kerikil dalam genggaman.  

- Apabila tebakannya benar, maka anak yang menggenggam kerikil itu wajib 

menjadi Pak Empong.  

- Apabila tebakan Pak Empong salah, maka Pak Empong harus kembali di posisi 

awal atau posisi semula. Begitu seterusnya yang dilakukan di dalam permainan 

ini.  

 

Nilai yang Dapat Digali 

Lagu dolanan yang diciptakan oleh Walisongo ini ternyata memiliki makna 

filosofis yang mendalam. Berikut ini dapat digali melalui pemaknaan lagu secara 

terperinci. 

 

Cublak-cublak suweng 

Cublak Suweng artinya tempat yang suweng. Suweng artinya anting perhiasan Jawa. 

Cublak suweng artinya tempat untuk harta yang berharga 

 

Suwenge ting gelenter 

Harta sejati itu sebenarnya sudah berserakan di sekitar  

 

Mambu ketundhung gudel 

Mambu (baunya) ketundhung (dituju) gudel (anak kerbau). 

Maknanya banyak orang mencari harta sejati itu. Bahkan orang bodoh (diibaratkan 

dengan gudhel) mencari harta itu dengan nafsu serakah, ego, demi kebahagiaan sejati. 

 

Pak Empong lera-lere 
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Pak Empong (bapak ompong) lera-lere (menengok ke kanan dan ke kiri). Orang-orang 

bodoh itu mirip orangtua yang ompong dan kebingungan. Meskipun harta yang 

dimilikinya itu meimpah ruah namun harta bukanlah penentu atas kebahagiaan sejati. 

Mereka bingung karena keserakahannya sendiri. 

 

Sopo ngguyu ndelikake 

Sopo ngguyu (siapa tertawa) ndelikake (menyembunyikan). Menggambarkan bahwa 

orang yang bijaksana, maka dialah yang akan menemukan kebahagiaan sejati. Dia atau 

orang yang tersenyum itu menandakan tentang keadaan hidup. Meskipun diantara 

kehidupan orang yang serakah, ia akan merasakan kebahagiaan sejati. 

 

Sir-sir pong dele kopong 

Sir (hati nurani) pong dele kopong (kedelai kopong tanpa isi). Artinya bahwa agar orang 

tersebut dapat sampai kepada kebahagiaan atau harta yang sejati (cublak suweng), maka 

orang tersebut harus mampu melepaskan diri dari kecintaan duniawi.  

 

Ragam Alternatif Pengembangan pada Model Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Menggunakan Permainan Tradisional Cublak-cublak Suweng pada Masa Pandemi 

Covid-19 

 Permainan tradisional semasa pandemi Covid ini dapat dimodifikasi. 

Diaplikasikan dalam pola pengembangan bentuk yang variatif kepada anak. Tahapan 

atau sintaks pembelajaran dapat mengikuti keterampilan dasar dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia. Meliputi pembelajaran menyimak, berbicara, membaca, dan 

mendengarkan. Pola pembelajaran tersebut selanjutnya dipaparkan sebagai berikut. 

Tahapan Kegiatan yang Dilakukan Manfaat yang 

Diperoleh 

Pembelajaran 

Menyimak 

Pembelajaran ini diperoleh dari aktivitas mendengar 

lagu-lagu yang berbasis permainan tradisional. 

Misalnya lagu cublak-cublak suweng. Sambil 

mendengar anak-anak dengan didampingi orangtua 

dapat bernyanyi dan menari bersama 

Aspek bahasa 

Aspek motorik 

kasar 

Pembelajaran 

Berbicara 

 

Pembelajaran berbicara dilakukan ketika anak-anak 

berusaha menyanyi  lagu Cublak-cublak Suweng. 

Setelah bernyanyi, anak-anak dengan didampingi 

orangtua dapat menginterpretasikan makna dari  

lagu tersebut 

Aspek kognitif 

Aspek religius 

Aspek ekologi 

Anak-anak dengan bantuan orang tua dapat 

melakukan permainan tebak kata. Tebak kata dan 

makna kosa kata dilakukan dengan cara 

menghilangkan beberapa syair yang terdapat pada 

lagu yang dinyanyikan  

Aspek kognitif 
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SIMPULAN 

Modifikasi pemanfaatan permainan tradisional pada pembelajaran bahasa 

Indonesia ini bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak. Tiap 

tingkatan perkembangan usia anak-anak berbeda-beda. Orangtua di rumah harus mampu 

menyesuaikan pola mana yang cocok dan efektif dalam mengenalkan permainan 

tradisional ini pada anak-anak mereka saat Pandemi. 

Penelitian ini disadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu peneliti perlu 

memberikan masukan kepada beberapa pihak agar bermanfaat dan lebih aplikatif. Bagi 

peneliti selanjutnya dapat mengembangkan topik kajian permainan tradisional dengan 

menggunakan pendekatan yang berbeda dan lebih komprehensif.  

 

Pembelajaran 

Membaca 

 

Pembelajaran membaca didapatkan dari sumber 

buku kumpulan permainan tradisional. Buku 

tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh 

secara gratis dari di laman Kemendikbud.  

Aspek kognitif 

Aspek sosial 

 

Dalam buku tersebut anak-anak akan mengetahui 

jenis-jenis permainan tradisional. Manfaat, serta 

tata cara dalam memainkan permainan tradisional. 

Orangtua dalam hal ini dapat menjadi motivator dan 

fasilitator. 

 

Pembelajaran 

Menulis 

 

Setelah anak-anak belajar menyimak, menyanyi, 

maupun membaca, mereka dapat menggambarkan 

aktivitas yang telah ia lakukan itu. Ia pun dapat 

menuliskan kisah ceritanya yang telah ia lukis 

tersebut pada secarik buku bergambar. Ide dan 

aktivitas ini dapat berlangsung seru dan 

menyenangkan.  

Aspek motorik 

 Melalui kegiatan ini, anak-anak dapat 

memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh dirinya 

sendiri. Serta mendekatkan hubungan emosional 

antara orangtua dan anak-anak saat di rumah. Selain 

itu, anak-anak akan mudah mengenali dan 

mencintai budaya yang dimiliki di sekitar mereka. 

Aspek motorik 

Aspek sosial 

Aspek emosional 
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Abstrak 

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan nilai-nilai budaya. Salah satu bagian 

budaya yang merupakan pewarisan dari generasi ke generasi sering disebut sebagai tradisi. 

Nilai-nilai dalam sebuah tradisi memiliki pemaknaan dari setiap manusia. Seiring 

perkembangannya, tradisi terbagi menjadi dua, yaitu tradisi lisan dan tradisi tulisan. Namun 

demikian, perkembangan tradisi lisan tidak sebesar tradisi tulisan. Mendongeng merupakan 

salah satu wujud dari tradisi lisan yang disampaikan dari orang tua kepada anak-anaknya. 

Pada zaman dahulu, anak-anak akan mendapatkan cerita-cerita dongeng dari orangtuanya 

sebagai upaya untuk merekatkan hubungan antara orangtua dengan anaknya dan 

melestarikan tradisi yang ada dalam masyarakat saat itu. Seiring perkembangan zaman, 

tradisi lisan seperti mendongeng sudah jarang lagi ditemui di dalam masyarakat yang 

semakin modern. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat 

mendorong perubahan tradisi dalam masyarakat. Komunikasi yang terbangun antara 

orangtua dan anak melalui tradisi mendongeng telah luntur dan tergantikan penggunaan 

gadget sebagai sarana komunikasi dan hiburan keluarga. Penyampaian nilai-nilai budaya 

tidak lagi dilakukan melalui lisan dari orangtua kepada anaknya, namun menggunakan 

gadget untuk berkomunikasi. Perubahan sosial dalam masyarakat memang bersifat tetap, 

seiring perubahan zaman. Tradisi lisan seperti mendongeng sudah jarang lagi ditemui di 

dalam masyarakat. 

 

Kata kunci: era modern, mendongeng, tradisi lisan  

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam suku dan budaya. 

Banyaknya suku dan budaya yang ada di masyarakat, membuat Indonesia kaya akan 

cerita rakyat yang berbeda-beda dalam beraneka ragam bahasa. Penyampaian cerita 

rakyat di Indonesia dilakukan melalui beragam cara, salah satunya adalah mendongeng. 

Masyarakat biasanya menyampaikan dongeng yang berisi kejadian-kejadian di masa 

lampau, baik nyata maupun fiktif, yang kemudian diceritakan secara turun temurun 

kepada setiap generasi penerus pada suatu wilayah. Penyampaian cerita rakyat melalui 

kegiatan mendongeng, dipercaya dapat mempertahankan eksistensi budaya yang ada di 

masyarakat. Selain itu, mendongengkan cerita rakyat kepada anak-anak sebagai 

mailto:ankarlina@unsoed.ac.id


TRADISI LISAN: PERKEMBANGAN MENDONGENG KEPADA ANAK DI ERA MODERN 

497 

 

generasi penerus juga dipercaya dapat mempemudah penanaman karakter dan 

kepribadian diri yang baik pada anak sejak usia dini. 

Masyarakat Indonesia mempunyai beberapa dongeng tentang cerita rakyat yang 

terkenal hingga saat ini, seperti kisah Si Kancil, Malinkundang, Sangkuriang, dan lain 

sebagainya. Cerita-cerita rakyat tersebut disampaikan secara lisan oleh para orangtua 

kepada anak-anak dalam bentuk dongeng. Sulistyarini (2006) menyatakan bahwa dalam 

suatu cerita rakyat terdapat nilai-nilai moral dan karakter. Melalui dongeng, cerita 

rakyat yang berisi nilai-nilai luhur dapat disampaikan dengan lebih ringan, sehingga 

anak-anak akan mudah menerima nilai-nilai positif dari suatu cerita rakyat. Dongeng 

sendiri merupakan sebuah cerita yang disampaikan sebagai hiburan dan kisah 

didalamnya tidaklah selalu nyata (Rusyanti, 2013). Dongeng juga dapat diartikan 

sebagai suatu karya sastra berisi kejadian fiksi atau kejadian yang tidak benar-benar 

terjadi (Dudung, 2015). Pada masyarakat Indonesia, penyampaian dongeng dilakukan 

untuk mengajarkan budi pekerti pada anak, serta menjaga eksistensi budaya yang ada 

dalam masyarakat agar tidak luntur dan hilang seiring dengan perkembangan jaman. 

Penyampaian cerita rakyat secara lisan melalui dongeng dapat juga dikatakan 

sebagai suatu tradisi lisan dalam masyarakat. Tradisi lisan sendiri dapat diartikan 

sebagai suatu kebiasaan penyampaian pesan secara lisan atau verbal pada suatu 

masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun antar generasi untuk menjaga 

eksistensi budayanya. Tradisi lisan merupakan bagian dari folklore dimana didalamnya 

terdapat ungkapan-ungkapan tradisional yang terhubung dalam suatu rangkaian cerita. 

Danandjaja (1997:21) menjelaskan bahwa secara garis besar, folklore terbagi menjadi 

tiga kategori, yaitu folklore lisan, folklore sebagian lisan, dan folklore bukan lisan. 

Folklore lisan dapat disinonimkan dengan tradisi lisan yang didalamnya berisi berbagai 

gagasan pemikiran, pengetahuan dan beragam kebiasaan dalam suatu masyarakat yang 

disampaikan secara turun-temurun melalui cerita rakyat, legenda dan sejarah yang 

lengkap. 

Perkembangan tradisi lisan yang tidak secepat perkembangan tradisi tulisan, 

membuat budaya mendongeng ikut mengalami perubahan, terutama pada era modern 

seperti saat ini. Perkembangan teknologi yang begitu pesat bahkan nyaris membuat 

masyarakat meninggalkan tradisi lisan, terutama budaya mendongeng. Masyarakat 

modern seperti saat ini, mulai jarang yang melakukan atau mendengarkan dongeng. 

Tradisi lisan dalam bentuk prosa rakyat ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai media 

atau sarana penanaman karakter pada anak. Kecenderungan generasi milenial dalam 

menggunakan gadget memang tidak dapat terhindarkan lagi. Laju perkembangan jaman 

telah menuntut setiap individu untuk dapat bersaing dalam segala hal salah satunya 

adalah penggunaan teknologi. Anak-anak masa kini, lebih senang mendengarkan musik 

daripada cerita-cerita dongeng, legenda atau sejarah. Selaras dengan anak-anaknya, para 

orangtua pun banyak yang telah meninggalkan kebiasaan mendongeng kepada anaknya, 

terutama sebelum anak-anak tertidur. 

Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian tentang dongeng, seperti 

manfaat, kemudian dampak mendongeng bagi perkembangan anak, hingga penelitian 
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tentang kebiasaan mendongeng para orangtua terhadap anak atau adiknya. Pada tahun 

2018, sebuah situs berita online Tirto.id melakukan survei tentang kebiasaan 

mendongeng di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Anak Universal. 

Berdasarkan hasil survei terhadap 1.529 responden dengan rentang usia 19-40 tahun, 

diperoleh hasil bahwa sebanyak 77,63% responden memiliki kebiasaan mendongeng 

pada anak atau adiknya. Sementara 22,37% responden tidak mempunyai kebiasaan 

mendongeng. Hal menarik dari survei yang dilakukan oleh Tirto.id justru terdapat dari 

hasil survei responden yang tidak mempunyai kebiasaan mendongeng. Dari 22,37% 

responden yang menjawab tidak mempunyai kebiasaan mendongeng, sebanyak 25,15% 

respondeng mengatakan bahwa hal itu terjadi karena pada masa kecilnya, mereka juga 

tidak pernah didongengin oleh orangtuanya. Sementara itu, sebanyak 17,54% responden 

menjawab bahwa alasan mereka tidak pernah mendongeng karena responden merasa 

bahwa sudah ada teknologi seperti internet yang berfungsi sebagai media dongeng. 

Berdasarkan jawaban 17,54% responden tersebut, kita dapat berasumsi bahwa teknologi 

telah menggeser peran orangtua sebagai pendongeng. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, tradisi lisan seperti mendongeng 

memang telah mengalami pergeseran. Saat ini, banyak sekali rekaman-rekaman audio 

yang berisi dongeng-dongeng cerita rakyat. Melalui teknologi yang berada dalam 

genggaman tangan, masyarakat kini dapat dengan mudah mengunduh audio-audio yang 

berisi tentang cerita-cerita rakyat yang digunakan sebagai dongeng pengantar anak 

sebelum tidur.  Peran orangtua sebagai pendongeng pun mulai bergeser. Anak-anak 

tidak lagi terikat dengan orangtua untuk membacakan dongeng, mereka dapat dengan 

mudah mendengarkan dongeng melalui perangkat-perangkat teknologi seperti 

handphone, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Hal tersebut menarik bagi penulis 

untuk mencari tahu tentang perkembangan mendongeng kepada anak di era modern ini. 

Pertanyaan utama dalam kajian ini adalah bagaimana perkembangan dongeng kepada 

anak di era modern?. Serta bagaimana teknologi dapat mempengaruhi budaya 

mendongeng di tengah masyarakat?. Tujuan penulisan kajian ini adalah untuk 

mengetahui sejauh mana perkembangan dongeng di era modern, serta untuk mengetahui 

pengaruh teknologi terhadap perkembangan dongeng.  

 Mendongeng sendiri dapat digunakan sebagai media pembentukan karakter 

anak-anak. Karakter seorang anak dapat dibentuk pada lingkungan keluarga dan 

lingkungan masyarakat disekitarnya melalui proses sosialisasi dan pemberian 

pendidikan karakter. Menurut George Herbert Mead (Ritzer, 2007:284) terdapat tiga 

tahapan proses sosialisasi pada seorang anak, yaitu play stage, game stage dan  

generalized other. Tiga tahap sosialisasi yang diungkapkan oleh Mead dapat dilakukan 

melalui proses mendongeng. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat dikatakan 

bahwa tradisi lisan dalam hal ini dongeng, dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

membentuk karakter pada anak-anak. Melalui kegiatan mendongeng, orangtua tidak 

hanya akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan anak, namun juga dapat 

membentuk karakter seorang anak secara tidak langsung. Bagi anak-anak, kegiatan 

mendongeng yang dilakukan oleh orangtuanya akan memberi rasa nyaman pada anak 
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ketika mereka memulai tahap sosialisasi dan pengambilan tindakan melalui karakter-

karakter yang ada pada tokoh-tokoh dalam dongeng. Dapat kita pahami bersama bahwa, 

tradisi lisan bukanlah sekedar tradisi yang dilakukan oleh orang-orang pada jaman 

dahulu, namun merupakan tradisi yang dapat diwariskan pada generasi penerus sebagai 

upaya pembentukan karakter yang lebih baik. 

 

METODE  

Kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan atau studi pustaka 

(library research). Zed (2003:3) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian 

Kepustakaan menyatakan bahwa studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan 

pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca, 

serta mencatat dan mengolah bahan-bahan penelitian. Pada penelitian studi pustaka, 

seorang peneliti wajib memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Peneliti tidak berhadapan langsung dengan fakta atau pengetahuan di lapangan, 

namun berhadapan langsung dengan teks dan atau data kuantitatif (data angka); 

2. Peneliti tidak terjun langsung ke lapangan karena data yang digunakan dalam 

penelitiannya bersifat siap pakai atau data sudah tersedia dalam pustaka yang 

digunakan; 

3. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berarti data tersebut 

didapatkan oleh peneliti melalui tangan kedua atau bukan merupakan data asli yang 

didapat oleh peneliti dari lapangan; 

4. Penggunaan data pustaka membuat data tersebut dapat digunakan tanpa terbatas 

oleh ruang dan waktu (Zed, 2003:4-5). 

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan tersebut, dapat dikatakan bahwa 

pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menganalisis / menelaah / 

mengeksplorasi beberapa pustaka seperti jurnal, buku dan beberapa dokumen dalam 

bentuk artikel (baik cetak maupun online), serta sumber informasi lainnya yang 

dianggap relevan dengan penelitian atau kajian yang dilakukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan teknologi dan modernisasi yang terjadi pada masyarakat saat ini 

telah membawa dampak bagi tradisi dan budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. 

Salah satu tradisi dan budaya yang terkena dampak dari modernisasi adalah tradisi lisan 

dan budaya mendongeng. Mendongeng sebagai salah satu bentuk tradisi lisan, telah 

berkurang eksistensinya dalam masyarakat. Saat ini kesadaran masyarakat akan 

pentingnya mempertahankan nilai-niai budaya melalui tradisi lisan seperti 

bercerita/mendongeng telah banyak berkurang. Para orang tua di jaman modern ini tidak 

secara langsung mendampingi anak-anak ketika menonton cerita melalui televisi, 

handphone atau melalui laptop yang bisa menyimpan file film cerita dengan kapasitas 

yang cukup besar. Kesibukan para orangtua, membuat anak-anak lebih banyak 

menggunakan gadget dalam kesehariannya. 
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Bukan saja karena berkembangnya teknologi yang membuat masyarakat lebih 

memilih untuk menggunakan berbagai macam gadget untuk menemani anak-anaknya 

daripada menceritakan dongeng disela-sela waktu senggangnya, namun juga karena 

semakin sedikitnya literasi dongeng yang ada saat ini. Pada era modern ini, buku-buku 

cerita anak-anak memang banyak sekali, namun kebiasaan membaca dikalangan 

orangtua dan anak semakin menurun yang akhirnya berakibat pada kebiasaan 

mendongeng dikalangan orangtua tidak lagi sebanyak dulu. Perkembangan mendongeng 

saat ini mengalami kemunduran.  Dampak teknologi yang semakin canggih membuat 

interaksi sosial orangtua dan anak menjadi kurang. Hampir semua anak saat ini tiap 

harinya selalu bermain gadget. Sarana yang didalamnya terdapat berbagai fasilitas 

komunikasi, hiburan menjadikan candu untuk bermain pada tekhnologi tersebut. Orang 

tua juga sibuk dengan gadget yang ada. Selain itu adanya televisi juga menyuguhkan 

sajian berbagai macam pilihan baik berita, entertainment, musik, film, dan lain-lain 

yang mana orang tua dan anak juga ikut menonton dalam program acara tersebut. 

Kehadiran laptop, minitab dengan sarana internet juga menjadikan seseorang untuk aktif 

berdiam dalam dunia mayanya. Semua perkembangan tekhnologi dan komunikasi 

tersebut tentu sangat mempengaruhi nilai-nilai tradisi saat ini seperti mendongeng. 

Mendongeng yang merupakan tradisi lisan dari komunikasi orangtua kepada 

anaknya sudah jarang dijumpai. Dalam mendongeng terdapat berbagai macam kisah 

tentang dongeng yang diketahui oleh orangtua. Mulai dari dongeng yang lucu, fabel, 

legenda, sage, dan mite. Kelunturan akan tradisi mendongeng disebabkan oleh beberapa 

hal diantaranya yaitu kehadiran tekhnologi yang semakin canggih, tersedianya kisah 

atau cerita dongeng dalam bentuk buku atau online, dan sikap orangtua yang tidak bisa 

menjaga tradisi mendongeng. Kartikawati (2012) menulis sebuah artikel yang 

menjelaskan bahwa ada tahun 2012, Disney di Inggris melakukan survei dengan 1.000 

orang responden terkait dengan tradisi mendongeng. Berdasarkan hasil survei tersebut, 

hanya satu per tiga dari total responden atau sekitar 333 orang responden yang 

menyatakan bahwa mereka masih sempat membacakan dongeng pada anaknya sebelum 

mereka tidur. Sementara itu, dua per tiga atau sekitar 667 orang responden mengaku 

bahwa teknologi modern yang ada saat ini telah menghilangkan tradisi mendongeng 

dilingkungan mereka. 

Selain survei yang dilakukan oleh Disney di Inggris, sebuah survei tentang 

kegiatan mendongeng di Indonesia pun pernah dilakukan oleh Gerintya (2018) dengan 

judul “Riset Mandiri : Kebiasaan Mendongeng Masyarajat Indonesia” yang diterbitkan 

oleh sebuah situs berita online Tirto.id pada tanggal 21 November 2018.  Berdasarkan 

hasil survei yang dilakukan terhadap 1.529 orang responden berusia 19-40 tahun, 

diperoleh hasil sebanyak 77,63% responden memiliki kebiasaan mendongeng pada anak 

atau adiknya. Sementara 22,37% responden tidak mempunyai kebiasaan mendongeng. 

Dari 22,37% responden yang menjawab tidak mempunyai kebiasaan mendongeng, 

sebanyak 25,15% respondeng mengatakan bahwa hal itu terjadi karena pada masa 

kecilnya, mereka juga tidak pernah didongengin oleh orangtuanya. Sementara itu, 

sebanyak 17,54% responden menjawab bahwa alasan mereka tidak pernah mendongeng 
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karena responden merasa bahwa sudah ada teknologi seperti internet yang berfungsi 

sebagai media dongeng. 

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan di dua Negara dengan tahun yang 

berbeda, terdapat kemiripan jawaban dari kedua survei tersebut. Jawaban yang 

diberikan oleh 17,54% responden di Indonesia nyaris serupa dengan jawaban para 

responden dari survei yang dilakukan oleh Disney, dimana dua per tiga responden 

mengatakan bahwa teknologi modern yang ada saat ini telah membuat tradisi 

mendongeng menghilang. Kedua hasil survei tersebut menunjukkan bahwa teknologi 

mempunyai peran terhadap berkurangnya eksistensi tradisi lisan, terutama budaya 

dongeng di tengah masyarakat. Peran orangtua sebagai pendongeng bagi anak-anaknya 

atau cucunya telah diambil alih oleh teknologi. Saat ini, setiap orangtua yang memiliki 

anak kecil dan mempunyai gadget, dapat dengan mudah mengunduh audio dongeng-

dongeng yang menarik, untuk kemudian diperdengarkan pada anak-anaknya. Tentu hal 

tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan, karena seiring dengan 

perkembangan jaman, setiap individu memang dituntut untuk dapat menggunakan 

teknologi semaksimal mungkin. Namun, tentu hal itu juga tidak dapat menjadi suatu 

pembenaran, apalagi dengan alas an orangtua yang sibuk. Karena esensi mendongeng 

bukan hanya pada menceritakan sebuah cerita dongen atau hanya mendengarkan sebuah 

cerita saja. Esensi mendongeng justru terletak pada penyampaian nilai-nilai moral yang 

terdapat dalam dongeng tersebut. 

Metode dongeng memiliki sejumlah aspek yang diperlukan dalam 

perkembangan kejiwaan anak, memberi wadah bagi anak untuk belajar berbagai emosi 

dan perasaan dan belajar nilai-nilai moral (Ahyani, 2010). Hubungan emosi orangtua 

dan anak juga semakin rekat dengan komunikasi lisan yang dibangunnya. Habsari 

(2017) dalam tulisannya yang berjudul “Dongeng Sebagai Pembentuk Karakter Anak” 

menyatakan bahwa dongeng yang dibacakan pada anak-anak akan mengasah kreativitas 

anak dan meningkatkan minat anak dalam membaca. Melalui dongeng, anak-anak dapat 

belajar mengenai nilai moral dan karakter yang terdapat dalam dongeng tersebut. Hal 

tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dan tumbuh kembang 

anak di masa yang akan datang. Perbedaan mendasar pada mendongeng yang dilakukan 

oleh orangtua dan dongeng yang diperdengarkan pada anak melalui gadget adalah pada 

penyampaian pesan moral yang ada dalam dongeng. Pada saat orangtua membacakan 

dongeng, nilai-nilai moral dan karakter dalam dongeng dapat disampaikan dengan lebih 

baik, melalui penekanan-penekanan pada beberapa bagian dongeng yang mengandung 

pesan moral tersebut. Intonasi suara orangtua juga dapat mempengaruhi daya tangkap 

dan daya imanijasi anak. Berbeda halnya dengan suara audio dari gadget yang 

cenderung monoton dan tanpa penekanan akan pesan moral yang ada di dalam dongeng. 

Anak-anak yang mendengarkan dongeng melalui audio gadget biasanya hanya akan 

mengingat alur cerita dongeng tersebut, tanpa dapat menjelaskan tentang nilai-nilai 

karakter dan moral yang ada dalam dongeng tersebut. 

Berkembangnya teknologi memang memudahkan masyarakat dalam beberapa 

hal. Namun penggunaan teknologi yang berlebihan ternyata justru dapat membuat 
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sebuah tradisi yang selama ini ada dalam masyarakat menjadi mengalami perubahan, 

bahkan ada yang hilang begitu saja. Perkembangan dongeng di era modern nyatanya 

tidak dapat membuat eksistensinya dalam masyarakat tetap terjaga. Masuknya teknologi 

dalam budaya mendongeng, nyatanya justru membuat esensi dari mendongeng itu 

sendiri telah berubah. Saat ini, mendongeng bukan lagi tentang transfer nilai-nilai moral 

dan kepribadian dari orang dewasa pada anak-anak, namun telah berubah menjadi 

sebuah cara untuk menenangkan anak sebelum mereka tidur. Para orangtua modern 

pada akhirnya lebih memilih menggunakan teknologi untuk menemani anak-anaknya, 

daripada menemani mereka secara langsung. Mead (Ritzer, 2007) dalam teori 

interaksionisme simbolik, menjelaskan tentang tiga tahap sosialisasi, yaitu tahap play 

stage, game stage, dan generalized other. Ketiga tahap sosialisasi tersebut, sebenarnya 

dapat dilakukan melalui proses mendongeng yang dilakukan oleh para orangtua pada 

anaknya. 

Pada tahap play stage, seorang anak akan bermain atau memainkan peran orang-

orang yang dianggap penting bagi dirinya. Mendongeng akan memudahkan bagi 

seorang anak dalam menemukan sosok yang penting bagi dirinya. Pada tahap ini, 

seorang anak akan berusaha untuk memainkan peran tokoh-tokoh idonya yang ada 

dalam dongeng yang sering diceritakan oleh orangtua. Setelah tahap play stage dimana 

anak memainkan peran tokoh idolanya dalam dongeng, tahap selanjutnya adalah game 

stage. Pada tahap game stage, seorang anak melalui sebuah proses pembentukan 

karakter untuk dirinya yang terinspirasi dari tokoh-tokoh idola dalam dongeng yang 

selama beberapa saat telah dimainkan perannya. Pada tahap ini, proses mendongeng 

bukan lagi hanya menceritakan sebuah kisah yang menarik bagi anak-anak, namun juga 

menyisipkan pesan-pesan moral yang membentuk karakter anak. Melalui pesan-pesan 

moral yang disisipkan dalam dongeng, anak akan belajar memilih dan memilah sifat dan 

karakter yang baik bagi dirinya. Tahap terakhir dari proses sosialisasi yang diungkapkan 

oleh Mead adalah tahap generalized other, dimana pada tahap ini anak-anak akan 

disosialisasikan tentang harapan-harapan, kebiasaan dan standar-standar umum yang 

ada pada masyarakat. Pada tahap generalized other, aktivitas mendongeng akan benar-

benar menjadi sarana pembentukan karakter pada anak, dimana orangtua menekankan 

tentang kebiasaan, harapan, dan standar-standar kehidupan yang ada pada masyarakat 

melalui dongeng yang ceritakan kepada anak. 

Selain proses sosialisasi yang dapat dilakukan melalui tradisi lisan seperti 

mendongeng. Mead (dalam Ritzer, 2007) juga menjelaskan tentang empat tahap 

tindakan yang dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat. Dalam tulisan ini, 

penulis mengaitkan antara tahap tindakan yang dilakukan oleh setiap individu dengan 

aktivitas mendongeng pada masyarakat. Menurut Mead, empat tahap tindakan itu adalah 

impuls, persepsi, manipulasi dan konsumsi. Pada tahap pertama yaitu impuls, 

merupakan tahap dimana seorang individu mendapat rangsangan spontan yang 

berhubungan dengan alat indera, sehingga individu tersebut memberikan reaksi terhadap 

rangsangan yang diterimanya untuk kemudian melakukan sesuatu terhadap rangsangan 

tersebut. Ketika seorang anak mendapat rangsangan melalui dongeng yang diceritakan 
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oleh orangtuanya, maka anak tersebut akan memberikan reaksi terhadap rangsangan 

yang dia terima. Anak yang mendapat rangsangan akan melakukan sesuatu seperti mulai 

memilah karakter-karakter dalam dongeng tersebut yang cocok dengan dirinya.  

Pada tahap kedua, yaitu persepsi, seorang anak yang mendapat rangsangan 

melalui dongeng akan mencari tahu lebih detail tentang karakter-karakter yang telah 

dipilihnya pada tahap impuls sebagi reaksi atas rangsangan yang diterimanya. Pada 

tahap ini, cerita-cerita dongeng yang di dengar  oleh anak tersebut akan memberikan 

efek yang cukup mendalam terhadap persepsi anak tentang nilai-nilai moral yang 

terkandung dalam dongeng tersebut. Tahap selanjutnya atau tahap ketiga adalah tahap 

manipulasi. Tahap ini merupakan tahap jeda yang penting dalam proses tindakan agar 

tanggapan tidak diwujudkan secara spontan. Pada tahap ini, seorang anak yang telah 

mendengarkan cerita dongeng dari orangtuanya akan mengambil waktu jeda sejenak 

untuk menentukan tindakan yang akan diambil selanjutnya, seperti apakah dirinya akan 

meniru karakter tokoh idolanya dalam cerita dongeng tersebut, atau dia akan meniru 

karakter tokoh lainnya. Pada tahap ini, peran orangtua untuk menjelaskan pada anak 

tentang nilai-nilai moral yang ada pada tokoh-tokoh dalam dongeng sehingga anak 

dapat mengambil keputusan pada masa jeda tersebut. 

Tahap terakhir dalam menentukan suatu tindakan adalah tahap konsumsi. Pada 

tahap ini, seorang individu akan mengambil tindakan yang memuaskan dorongan hati 

yang sebenarnya. Seorang anak yang telah melewati tahap manipulasi untuk mengambil 

tindakan akan sampai pada tahap akhir, yaitu tahap dimana dia akan melakukan 

tindakan yang telah dipilihnya. Jika seorang anak memilih sebuah karakter dari tokoh 

cerita dongeng yang telah di dengarnya, maka pada tahap ini, dia akan memakai 

karakter tersebut terhadap dirinya. Peran orangtua dalam hal ini adalah mengarahkan 

seorang anak dalam mengambil nilai-nilai moral yang ada pada tokoh-tokoh dalam 

dongeng yang diceritakannya agar karakter anak dapat terbentuk dengan baik. 

Era modern saat ini tergantikan dengan budaya yang baru yang tidak bisa 

dibendung lagi. Penanaman dalam keluarga yang tidak mensosialisasikan betapa 

pentingnya mendongeng dalam tradisi lisan maka akan mudah hilang sesuai 

perkembangan zaman. Berbicara secara face to face antara orangtua dan anak akan 

meningkatkan hubungan kedekatan antara keduanya. Mendongeng adalah 

menyampaikan cerita dari kisah penokohan yang dapat diambil nilai-nilai pelajarannya. 

Melalui cerita dongeng tersebut, menurut (Gusal, 2015) pencerita memasukkan unsur-

unsur moral, agama, politik, dan budaya serta unsur-unsur pendidikan yang dapat 

diserap dan dapat dipahami oleh anak guna untuk menanamkan nilai-nilai atau unsur 

moral tersebut. Proses sosialisasi seperti yang Mead ungkapkan pun pada akhirnya tidak 

akan dapat berjalan dengan baik melalui proses mendongeng, jika proses mendongeng 

dilakukan menggunakan audio gadget, tanpa pendampingan oleh orangtua. Dapat 

dikatakan bahwa ada perubahan dalam budaya mendongeng di era modern seperti saat 

ini, penggunaan teknologi telah membuat budaya mendongeng nyaris kehilangan 

esensinya. 
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SIMPULAN 

Dongeng merupakan sebuah cerita atau karya sastra baik fiksi maupun non-fiksi 

yang didalamnya terdapat nilai-nilai moral dan karakter kepribadian suatu kelompok 

masyarakat. Pada masyarakat di Indonesia, dongeng biasanya diceritakan oleh para 

orangtua kepada anak atau cucunya. Maksud penyampaian dongeng sendiri adalah 

untuk untuk mengajarkan budi pekerti pada anak, serta menjaga eksistensi budaya yang 

ada dalam masyarakat agar tidak luntur dan hilang seiring dengan perkembangan jaman. 

Namun demikian, perkembangan mendongeng sebagai tradisi lisan tidaklah secepat 

perkembangan tradisi tulisan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat bahkan nyaris 

membuat masyarakat meninggalkan tradisi lisan, terutama budaya mendongeng. 

Masuknya teknologi dalam budaya mendongeng, nyatanya justru membuat esensi dari 

mendongeng itu sendiri telah berubah. Saat ini, mendongeng bukan lagi tentang transfer 

nilai-nilai moral dan kepribadian dari orang dewasa pada anak-anak, namun telah 

berubah menjadi sebuah cara untuk menenangkan anak sebelum mereka tidur. 

Perkembangan dongeng di era modern nyatanya tidak dapat membuat eksistensinya 

dalam masyarakat tetap terjaga. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahyani, L. N. (2010). “Metode Dongeng Dalam Meningkatkan Perkembangan 

Kecerdasan Moral Anak Usia Prasekolah”. Online. Jurnal Psikologi Universitas 

Muria Kudus. Vol.1, No 1.  

Danandjaja, J. 1997. Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain lain. Cetakan V. 

Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 

Dudung. (2015). Deskripsi, Narasi Dan Eksposisi Menurut Ahli Sastra. Diambil dari: 

http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-deskripsi-narasi-dan-

eksposisimenurut-ahli-sastra/, diakses pada 13 Juni 2020. 

Gusal, L O. (2015). “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Cerita Rakyat Sulawesi Tenggara 

Karya La Ode Sidu”. Online. Jurnal Humanika. Vol. 3, No 15.  

Habsari, Z. (2017). “Dongeng Sebagai Pembentuk Karakter Anak”. Online. Jurnal 

Kajian Perpustakaan dan Informasi. Vol 1 No. 1 – April 2017 (21-29). 

Gerintya, S. 2018. “Riset Mandiri Kebiasaan Mendongeng Masyarakat Indonesia”. 

Online. Tirto.id, https://tirto.id/776-persen-responden-suka-mendongeng-anda-

bagaimana-dai2, diakses pada 15 Juni 2020. 

Kartikawati, E. 2012. “Hanya 33% Orangtua yang Masih Sempat Mendongeng untuk 

Anak” . Online. Wolipop, 

http://wolipop.detik.com/read/2012/10/10/070850/2058848/857/hanya-33-

orangtua-yang-masih-sempat-mendongeng-untuk-anak, diakses pada 15 Juni 

2020. 

Ritzer, G. and Douglas J Goodman. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Kencana. 

Rusyanti, H. (2013) ARTI SEJARAH: Pengertian Sejarah Menurut Ahli. (Online), 

(http://www.kajianteori.com/2013/09/pengertian-sejarah.html, diakses pada 13 

Juni 2020. 



TRADISI LISAN: PERKEMBANGAN MENDONGENG KEPADA ANAK DI ERA MODERN 

505 

 

Sulistyarini, D. 2006. Nilai Moral dalam Cerita Rakyat sebagai Sarana Pendidikan Budi 

Pekerti, (Online), http://ki demang.com/kbj5/index.php/makalah-komisi-b/1147-

13-nilai-moral-dalam-cerita-rakyat-sebagai-sarana-pendidikan-budi-pekerti, 

diakses pada 12 Juni 2020. 

Zed, M.  2003. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 



HUMANIORA DAN ERA DISRUPSI 
E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL PEKAN CHAIRIL ANWAR 

Kerja Sama FIB Universitas Jember, HISKI Jember, dan ATL Jember 
Editor: Heru S.P. Saputra, Novi Anoegrajekti, Titik Maslikatin, Zahratul Umniyyah, L. Dyah Purwita Wardani SWW 

 

Vol. 1, No. 1, Oktober 2020  ISBN: 978-623-7973-08-9 Halaman 506—518 

URL: https://jurnal.ac.id/index.php/prosiding/issue/view/1031  Penerbit: Jember University Press 

 

GELIAT KAUM MUDA DALAM PRESERVASI TRADISI  

MOCOAN LONTAR YUSUP DI BANYUWANGI 

 

Wiwin Indiarti1, Hervina Nurullita2 
1 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas PGRI Banyuwangi, 

2 Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas PGRI Banyuwangi, 

wiwinindiarti@gmail.com  

 

Abstrak 

Mocoan Lontar Yusup di Banyuwangi merupakan tradisi lisan pelantunan tembang 

manuskrip kuno berjudul Lontar Yusup yang menjadi salah satu representasi kultural 

masyarakat Osing. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur dalam tradisi 

lisan mocoan Lontar Yusup dan kiprah kaum muda dalam upaya preservasi dan pewarisan 

tradisi mocoan Lontar Yusup. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif 

dan pengumpulan data melalui metode wawancara dan analisis dokumen. Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa mocoan Lontar Yusup merupakan tradisi masyarakat Osing 

yang dibangun dari tiga komponen penting: manuskrip Lontar Yusup, ragam variasi 

tembang, dan ritual. Setiap unsur saling menunjang guna membangun fungsi utama mocoan 
Lontar Yusup sebagai representasi tradisi dan identitas budaya masyarakat Osing di 

Banyuwangi. Dalam perkembangannya, jumlah kelompok mocoan ini semakin berkurang 

karena keberadaan para pelaku mocoan, yang sebagian besar merupakan generasi tua, 

semakin berkurang karena usia. Pewarisan seni tradisi ini mengalami kendala karena minat 

kaum muda pada seni tradisi ini rendah. Kemunculan kelompok Mocoan Lontar Yusup 

Milenial (MLYM), yang terdiri dari anak-anak muda pegiat mocoan, merupakan angin 

segar bagi perkembangan tradisi ini dan merupakan salah satu bentuk preservasi dan 

pewarisan tradisi lintas generasi. 

 

Kata kunci: mocoan Lontar Yusup, tradisi lisan, preservasi. 

 

 

PENDAHULUAN  

Lontar Yusup di Banyuwangi merupakan naskah kuno yang hidup secara 

tekstual karena masih disalin terus-menerus dalam bentuk tulisan tangan dan juga hidup 

dalam bentuk ritual pembacaan tembang semalam suntuk yang dikenal sebagai tradisi 

mocoan Lontar Yusup. Namun demikian, keberadaan tradisi mocoan Lontar Yusup saat 

ini semakin banyak ditinggalkan khalayaknya karena secara umum dianggap tidak 

praktis dan ketinggalan zaman serta tidak memiliki relevansi dengan kehidupan masa 

kini padahal seni tradisi merupakan unsur pembentuk identitas bangsa yang menjadi 

pembeda karakter suatu bangsa dari bangsa lain dan sebagai jati diri bangsa. Seni tradisi 

secara sosial budaya dapat juga berlaku sebagai media perekat kesatuan dan pewarisan 

nilai kearifan lokal. 

mailto:wiwinindiarti@gmail.com
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Mocoan Lontar Yusup merupakan salah satu ikon seni tradisi yang tumbuh dan 

berkembang di desa-desa komunitas etnik Osing (Using). Ritual tradisi ini diadakan 

pada malam hari dalam berbagai acara upacara yang bertalian dengan peringatan tujuh 

bulan masa kehamilan, kelahiran, khitanan, pernikahan, selamatan kampung, maupun 

untuk pemenuhan nadar.  

Lontar Yusup merupakan khasanah sastra klasik berwujud tembang macapat, 

yang berisi kisah Nabi Yusuf. Tembang macapat adalah sebuah puisi tradisional Jawa 

Baru yang terikat dengan metrum tertentu (Darusuprapta, 1989). Konon sebelum ada 

kertas kisah Nabi Yusuf itu ditulis di lembaran daun lontar sehingga dikenal sebagai 

Lontar Yusup. Saat ini wujud naskah kuno Lontar Yusup yang digunakan dalam ritual 

mocoan berupa manuskrip (tulisan tangan) beraksara pegon (bentuk variasi aksara Arab 

dalam bahasa Jawa) pada lembaran kertas berbentuk buku.  

Secara etimologis kata mocoan berasal dari kata moco (maca) yang berarti 

’membaca’ atau ’menembangkan’ (Poerwadarminta, 1939). Mocoan sebagai bentuk 

seni tradisi pelantunan tembang serupa dengan macapatan (Jawa), mamaca (Madura) 

mabasa (Bali), mamaos (Sunda), dan pepaosan (Lombok). Namun demikian, masing-

masing bentuk seni tradisi pelantunan tembang tersebut memiliki pola nada yang 

berbeda di setiap wilayah sehingga pola nada tembang dalam mocoan berbeda dengan 

pola nada macapatan, mamaca, mabasa, mamaos, maupun pepaosan.  

Di sejumlah desa di Banyuwangi, Lontar Yusup dibaca (ditembangkan) pada 

upacara komunal tahunan bersih desa. Di desa-desa lain mocoan Lontar Yusup jarang 

sekali terjadi. Selama sesi ritual mocoan, Lontar Yusup secara lengkap dilantunkan, 

dimulai selepas sholat isya, yaitu sekitar jam 8 malam dan berakhir sesaat sebelum 

sholat subuh, sekitar pukul 4 pagi. 

Mocoan Lontar Yusup merupakan produk dari proses akulturasi atau silang 

budaya antara Islam dan kepercayaan serta kebudayaan lokal, dalam hal ini kebudayaan 

masyarakat Osing (Mumfangati, 2009; Beatty, 2012; Indiarti, 2015). Sampai saat ini 

belum ada catatan sejarah yang bisa dijadikan petunjuk mengenai kapan tradisi mocoan 

ini muncul dalam kehidupan masyarakat Osing serta siapa pencipta awal nada-nada 

tembang cara Osing tersebut. Manuskrip Lontar Yusup tertua di Banyuwangi, yang 

ditemukan sejauh ini, berangka tahun akhir 1800-an, tulisan Carik Janah dari desa 

Cungking (Indiarti, 2018).  

Diperkirakan tradisi mocoan Lontar Yusup yang dilakukan masyarakat Osing 

Banyuwangi ini muncul saat pengaruh kebudayaan Islam mulai menguat di 

Banyuwangi sekitar abad ke-18. Dalam manuskrip Babad Tawangalun dikisahkan 

tentang Wong Agung Wilis, sang pangeran Blambangan, membaca Suluk Sudarsih 

(Indiarti dkk., 2019). Hal ini secara tidak langsung menunujukkan bahwa kebudayaan 

Islam mulai merebak di kalangan bangsawan Blambangan. Karya sastra suluk 

merupakan jenis puisi Jawa yang berisi ajaran-ajaran bercorak sufistik atau mistik Islam 

(Marsono, 2011). Lontar Yusup sendiri dimungkinkan merupakan bagian dari media 

dakwah Islam di tanah Blambangan (Estriana, 2017). 
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Meskipun mocoan Lontar Yusup pada umumnya digunakan sebagai sarana ritual 

tradisi, namun seni tradisi ini juga didayagunakan dalam ranah profan, yaitu sebagai 

seni pertunjukan atau hiburan. Hal ini mewujud dalam seni mocoan pacul gowang. 

Sebagai seni pertunjukan yang bersifat profan, pelantunan tembang Lontar Yusup dalam 

mocoan pacul gowang hanya menjadi pengantar atau pembuka pertunjukan. Seusai 

mocoan Lontar Yusup yang hanya beberapa bait, para pemain bermain humor 

menggunakan wangsalan (permainan bahasa), paribasan (pantun) atau lelucon yang 

menghibur para penonton.  

Sebagai sebuah warisan budaya, Lontar Yusup amat istimewa karena tak hanya 

sebagai warisan manuskrip melainkan ia juga mewariskan ritual dan tradisi 

penembangan cara Osing sehingga amat pantas jika pada tahun 2020 mocoan Lontar 

Yusup ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) nasional oleh 

pemerintah pusat. 

Beberapa kajian terdahulu telah mengkaji Lontar Yusup dan tradisi mocoan 

yang menyertainya. Arps (1992) khusus mengkaji bentuk teks dan ragam pembacaan 

tembang Yusup di antara dua wilayah yang berbeda, Yogyakarta dan Banyuwangi. 

Estriana (2017) mengkaji sejarah manuskrip Lontar Yusup sebagai media dakwah 

masyarakat Osing Banyuwangi. Indiarti (2018) menulis buku tentang transliterasi dan 

penerjemahan atas naskah Lontar Yusup Banyuwangi. Miftahussa’diyah (2019) 

mengkaji tentang internalisasi hermeneutika Lontar Yusup sebagai tradisi masyarakat 

Kemiren, Banyuwangi. Indiarti dan Hasibin (2019) mengkaji warna lokal dan variasi 

teks Lontar Yusup. Dari berbagai kajian tersebut belum pernah ada yang secara khusus 

mengkaji unsur-unsur tradisi mocoan Lontar Yusup dan hubungannya dengan proses 

pewarisan tradisi tersebut.  

Untuk itulah tulisan ini membahas unsur-unsur tradisi mocoan Lontar Yusup, 

upaya pewarisan, serta peran kaum muda dalam kegiatan preservasi sebagai komponen 

penting dalam mendukung keberlanjutan seni tradisi Lontar Yusup di Banyuwangi. 

 

METODE 

Kajian mengenai preservasi mocoan Lontar Yusup ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif, menurut Connaway, 

 

…focuses on attemping to understand why participants react as they do…, tends 

to apply a more holistic and natural approach to the resolution of a problem 

than does quantitative research. It also tends to give more attention to the 

subjective aspects of human experience and behaviors (Connoway dan Powel, 

2010, hal.77). 

 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami peristiwa dan kondisi yang 

ada secara menyeluruh, yakni mocoan Lontar Yusup pada masyarakat Osing di 

Banyuwangi. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan agar bisa mengeksplorasi dan 

mengidentifikasi unsur-unsur dalam tradisi lisan mocoan Lontar Yusup dan peran kaum 
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muda dalam kegiatan preservasi yang telah dilakukan. Penelitian dilakukan di 

Banyuwangi yang merupakan wilayah utama orang Osing sebagai pemilik tradisi 

pelantunan tembang mocoan Lontar Yusup. Informan utama (key informan) dalam 

penelitian ini ditentukan dengan cara bersyarat, yakni individu yang mengetahui dan 

memahami mocoan Lontar Yusup serta berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan 

pelestariannya. Metode pengumpulan data penelitian melalui wawancara, observasi, 

analisis dokumen serta pengumpulan materi audio-visual. Analsis data dilakukan 

melalui reduksi data, display data dan kesimpulan atau verifikasi data (Miles dan 

Huberman, 2007). 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Unsur-Unsur Tradisi Mocoan Lontar Yusup  

Bagi masyarakat Osing, tradisi mocoan Lontar Yusup merupakan salah satu 

wujud permohonan kepada Tuhan untuk mendapatkan limpahan berkah (kebaikan) Nabi 

Yusuf dalam kehidupan mereka. Bagi pasangan pengantin, mereka berharap bisa rukun 

dan bahagia hingga akhir hayat sebagaimana keluarga Nabi Yusuf. Bagi orang tua, 

mereka berharap anak yang akan lahir, wajah dan tabiatnya diharapkan seperti layaknya 

Nabi Yusuf. Bagi orang tua yang mengkhitankan anaknya, mereka berharap si anak 

tidak merasakan sakit sebagaimana para istri raja tidak menyadari ketika jari-jari 

mereka teriris pisau lantaran terpana saat menatap keelokan wajah Nabi Yusuf.  

Mocoan Lontar Yusup memiliki tiga unsur utama yang membentuk tradisi 

pelantunan tembang cara Osing tersebut. Ketiga unsur itu adalah manuskrip, ragam 

variasi tembang, dan ritual. 

 

Manuskrip Lontar Yusup  

Salah satu faktor terus berlangsungnya tradisi ritual mocoan Lontar Yusup 

adalah keberadaan manuskrip Lontar Yusup. Karena tradisi mocoan Lontar Yusup 

Banyuwangi masih berlangsung hingga saat ini, maka penyalinan naskah ini juga terus 

berlangsung hingga sekarang dalam bentuk naskah tulisan tangan (manuskrip). 

Penyalinan ini terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang yang ingin 

mempelajari mocoan Lontar Yusup, maupun sekedar koleksi pribadi. Diperkirakan ada 

ratusan manuskrip Lontar Yusup Banyuwangi saat ini yang beredar di tengah 

masyarakat Banyuwangi, baik itu manuskrip lama maupun yang baru. 



   E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL 

510 

 

 
Gambar 1. Manuskrip Lontar Yusup beraksara pegon. 

 

Carik Janah (Cungking), Juri (Cungking), Amri (Banjarsari), Rahim 

(Kopencungking) dan Senari (Kemiren) adalah beberapa di antara nama-nama para 

penyalin manuskrip Lontar Yusup di Banyuwangi. Carik Janah yang berasal dari Desa 

Cungking adalah penyalin Lontar Yusup yang hidup pada paruh akhir abad 19 hingga 

awal abad 20. Sampai saat ini, dua naskah salinan lontar Yusup karya Carik Janah 

masih terawat dengan baik. Satu naskah merupakan koleksi Adi Purwadi dari Desa 

Kemiren, sementara satu naskah yang lainnya merupakan koleksi Jam’I Abdul Gani dari 

lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung. Manuskrip karya Carik Janah koleksi 

Adi Purwadi merupakan manuskrip Lontar Yusup tertua yang ditemukan sampai saat ini 

(Indiarti, 2018). Carik Janah, Juri, Amri dan Rahim, tidak diketahui telah menyalin 

berapa banyak manuskrip Lontar Yusup. Manuskrip Lontar Yusup karya mereka hanya 

beberapa saja yang sampai saat ini bisa ditemukan dan disimpan oleh para pelaku 

mocoan maupun keluarganya.Sementara itu, Senari adalah penyalin yang paling banyak 

menghasilkan manuskrip Lontar Yusup. Ia pun secara tertib selalu menuliskan nomor 

salinan pembuatan manuskrip Lontar Yusup di bagian kolofon (catatan diri penyalin di 

bagian akhir manuskrip). Sampai dengan tahun 2020 Senari telah menghasilkan 202 

manuskrip Lontar Yusup. Sayangnya, proses regenerasi dalam penyalinan manuskrip 

tidak berjalan dengan baik.  Di usianya yang telah lanjut usia, ia adalah satu-satunya 

orang yang masih aktif menyalin manuskrip Lontar Yusup hingga sekarang.  

Proses pewarisan tradisi penyalinan Lontar Yusup beraksara pegon amat penting 

bagi keberlangsungan tradisi mocoan Lontar Yusup. Hingga saat ini, para pelaku ritual 

mocoan Lontar Yusup merasa lebih afdal jika menggunakan Lontar Yusup tulis tangan 

(manuskrip), bukan dari hasil cetak atau fotokopi. Lontar Yusup tulis tangan itulah yang 

selalu digunakan dalam setiap ritual mocoan Lontar Yusup untuk melantunkan bait-bait 

tembang biografi-puitik tentang Nabi Yusuf cara Osing semalam suntuk. 
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Ragam tembang  

Dalam Lontar Yusup Banyuwangi terdapat empat bentuk pupuh (puisi 

tradisional Jawa dengan aturan metrum/persajakan tertentu) dasar yaitu kasmaran, 

durma, pangkur, dan sinom. Namun dari empat bentuk pupuh dasar tersebut terdapat 

beragam variasi bentuk penembangannya (variasi nada/lagu). Lontar Yusup, meskipun 

secara struktur tekstual (metrum tembang) merupakan tembang Jawa, namun nada 

tembang dalam mocoan Lontar Yusup berbeda dengan nada tembang Jawa 

(macapatan). Beberapa daerah lain juga memiliki nada tembang tersendiri, misalnya 

Bali dengan mabasa, Sunda dengan mamaos, Lombok dengan pepaosan, dan Madura 

dengan mamaca.  

Variasi nada tembang, di luar nada empat pupuh dasar, terdapat pada setiap 

pupuh di Lontar Yusup di Banyuwangi. Pupuh kasmaran memiliki variasi nada tembang 

seperti samudana, gleyong, selobob, pinangsangan, sinalenggeng, dan artati. Pupuh 

durma memiliki variasi nada tembang seperti sumadiya, arum-arum, cahyanira lanang, 

dan cahyanira wadon. Pupuh pangkur memiliki variasi nada tembang seperti timbang 

dan jungut. Pupuh sinom memiliki variasi nada tembang seperti kedenda, gleyong 

/glengseran, kere, onang-onang, dan kunjara. Variasi nada tembang semacam itu hanya 

ada di mocoan Lontar Yusup Banyuwangi. Hal ini menunjukkan kreatifitas masyarakat 

Osing dalam mengolah dan memadukan unsur-unsur kultural dari luar menjadi 

kebudayaan lokal mereka yang khas dan unik sekaligus menjadi identitas kultural 

tersendiri. Perbedaan nada dan variasi tembang khas Osing ini secara tersirat 

menunjukkan kekayaan nilai-nilai budaya dalam mocoan Lontar Yusup di Banyuwangi. 

 

Ritual 

Ritual pelantunan tembang Lontar Yusup dikenal di Banyuwangi sebagai 

mocoan, lontaran atau melekan. Meskipun demikian, istilah lontaran atau melekan 

(berjaga-jaga) saat ini sudah jarang sekali yang menggunakannya. Istilah mocoan jauh 

lebih populer digunakan hingga saat ini sebagai penyebutan kegiatan pelantunan 

tembang Lontar Yusup cara Osing. Kegiatan tersebut biasanya berlangsung pada saat 

acara ritual individual, terutama upacara bulan ketujuh kehamilan, perayaan kelahiran, 

sunatan, dan pernikahan, namun juga dapat diadakan untuk pemenuhan nadar. Di 

sejumlah desa di Banyuwangi, Lontar Yusup dibaca pada upacara komunal bersih desa 

yang diadakan setiap setahun sekali. Pelaksanaan ritual mocoan Lontar Yusup dimulai 

setelah sholat isya, yaitu sekitar jam 8 malam dan berakhir sesaat sebelum sholat subuh 

atau menjelang pukul 4 pagi. 

Ritual mocoan Lontar Yusup biasanya diikuti oleh para juru tembang yang 

jumlahnya antara 10-15 orang, tidak ada aturan atau ketentuan mengenai jumlah 

penembang. Sesaat sebelum acara mocoan dimulai, mereka akan bersiap duduk bersila 

dalam dua barisan saling berhadapan. Di ujung barisan juru tembang, perangkat ritual 

telah disiapkan oleh tuan rumah. Perangkat ritual itu berupa manuskrip Lontar Yusup 

yang akan dibacakan, diletakkan di atas bantal, dan sejumlah sajen (sesajian). Sesajian 

itu termasuk satu kendi air, satu set wanci kinangan (seperangkat alat sirih dari tembaga 



   E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL 

512 

 

beserta isinya), dua cangkir kopi pahit, toya arum (air bertabur kembang), sepiring kue 

dan makanan lainnya. terdapat pula pengasepan (anglo kecil tempat membakar dupa). 

Secara simbolik, seluruh sajen itu, adalah doa yang mewujud dalam bentuk 

persembahan kepada leluhur. 

 

 
Gambar 2. Prosesi ritual mocoan Lontar Yusup. 

 

Pemimpin ritual mocoan Lontar Yusup, yang duduk bersila di dekat perangkat 

ritual, mengambil kitab Lontar Yusup dan dalam bahasa Jawa bercampur Osing secara 

singkat membuka acara untuk memulai. Dia menyatakan harapan bahwa para pembaca 

akan diberikan kesalehan (pinaringana to'at), dan bahwa tuan rumah acara dan 

keluarganya akan dilimpahi kebaikannya Nabi Yusup oleh Tuhan (pinaringana berkate 

Nabi Yusup). Pemimpin ritual mocoan Lontar Yusup membuka di dua halaman pertama 

yang berseberangan, sambil membakar dupa, menggumamkan doa dan dua halaman 

tersebut dikutugi (diasapi dengan dupa). 

Halaman yang dikutugi adalah halaman yang berisi teks Basmalah 

(Bismillahirrahmanirrahim) dan dua bait awal pupuh pertama kasmaran dari teks 

Lontar Yusup. Kedua halaman ini adalah satu-satunya bagian dalam manuskrip Lontar 

Yusup yang dikelilingi oleh bingkai-bingkai ornamental. Sang pemimpin ritual 

kemudian meletakkan manuskrip itu di atas bantal di depannya dan melantunkan dua 

bait tembang awal menggunakan melodi yang disebut kasmaran samudana: 

 

Wong iki milua kumawi / carita Yusup ginita / marmaning ginurit mangko / 

cerita sinungan tembang / arum-arum asmara  / dhahat berangtaning wong 

ngerungu / tutur Nabi Yusup ika // 

(Diri ini turutlah bertutur / mendendangkan kisah Yusuf / yang telah dituliskan 

ini / kisah berlanggam tembang / dalam wewangian asmara / tertarik hati orang 

mendengar / kisah Nabi Yusuf itu //) 
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Tan kabarteng tulak serik / luputa kang sarwa ila / dulurning Yang ketangong / 

teguhna ing agama / singgahning dursila / tuduhning marga ayu / nirnakening 

sarwa cipta // 

(Tiada ditimpa celaka (sihir) / dihindarkan dari tindak nista / didekatkan pada 

Yang Maha Kuasa / diteguhkan dalam agama / disimpangkan dari laku durjana / 

ditunjukkan jalan keselamatan / disirnakan serba pikiran semata //) 

 

Seusai pelantunan tembang pembuka, secara berurutan tembang dilantunkan 

secara bergiliran oleh para pelaku mocoan. Setiap penembang rata-rata melantunkan 

sekitar sepuluh bait tembang. Pergantian antar penembang berlawanan arah dengan 

jarum jam, dari arah kiri ke kanan. Lontar Yusup tetap berada di atas bantal sembari 

dikelilingkan pada setiap pergantian penembang. Lantunan tembang berlanjut terus 

bergantian di antara para penembang. 

Momen yang dianggap sebagai puncak ritual mocoan Lontar Yusup terjadi saat 

tengah malam atau awal dini hari. Ketika hampir mengakhiri pupuh ke tujuh durma, 

tembang arum-arum (harum wewangian) dilantunkan. Sesaat sebelum tembang arum-

arum dilantunkan, salah seorang penembang menyiapkan toya arum dan bagian teks 

Lontar Yusup berisi dua bait tembang arum-arum itu diasapi dengan dupa. Kemudian 

dua bait tembang arum-arum dilantunkan dengan tempo yang sangat lambat hingga 

penembang sering berhenti sesaat untuk mengambil napas. 

 

Arum-arum tan ilang sumengeng gerana / jabad lawan kasturi / sinawur 

hermawar / ergula rasamala / kalembak kayu kasturi / anerusing pura / yaya 

gandaning swargi // 

(Harum wewangian tiada hilang merebak di rongga penciuman / jebat serta 

kasturi / bertabur bunga mawar / kusuma mawar rasamala / kelembak kayu 

kasturi / meliputi seluruh istana / laksana wewangian surga //) 

 

Kawarnaha sakathahe marunira / kabeh samiya kapanggih / enti kagawokan / 

tumingaling sang ratna / kadiya paputraning tulis / liwat sih marma / sira sang 

nateng Mesir // 

(Dikisahkan segenap para istri (raja) / semua berbaku sua / semua berbaku 

takjub / menatap sang putri / laksana rani ratu dalam dongeng / teramat kasihlah 

lantarannya / ia sang raja Mesir //) 

 

Sesaat sebelum tembang arum-arum selesai dilantunkan, toya arum diambil. Air 

bercampur bunga di dalam mangkuk besar ditutupi dengan kain putih tipis, agar saat air 

tersebut diambil dengan cangkir, kelopak bunga tidak akan masuk ke dalam cangkir. 

Mangkok berisi toya arum dan cangkir itu diberikan dari penembang satu ke 

penembang lainnya berputar berlawan arah jarum jam. Masing-masing penembang 

menggunakan cangkir itu untuk meminum sedikit toya arum, atau membilasnya ke 

bagian muka. Ketika semua penembang telah meminum atau membilas muka dengan 
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toya arum, perangkat ritual itu diserahkan kepada kepada tuan rumah untuk dan 

dikelilingkan di antara kerabat maupun orang-orang yang hadir dan ingin mendapatkan 

berkah dari toya arum. 

Pelantunan tembang terus berlanjut hingga selesai menjelang subuh, antara jam 

tiga hingga jam empat pagi. Bait terakhir dari Lontar Yusup dalam pupuh kasmaran, 

berkisah tentang penobatan Yusuf menjadi raja, dilantunkan dalam nada tembang 

sinalenggeng menandakan akhir pelantunan seluruh tembang Lontar Yusup.  

 

Pan samya anuting kapti / idhep parintahing raja / lingira sira sang katong / eh 

wong sakti ing Pangeran / sagunge ndarbeningwang / kaserahing sira pukulun / 

muwah saisining pura // 

(Maka semua mengikuti kehendak / mematuhi perintah sang raja / sang raja 

berkata / eh manusia sakti pilihan Tuhan / seluruh yang aku miliki / kuserahkan 

kepadamu paduka / beserta segenap isi istana //) 

 

 Untuk ketiga dan terakhir kalinya naskah Lontar Yusup kembali diasapi dupa, 

dan pemimpin penembang kembali melantunkan dua bait pertama pupuh kasmaran awal 

dengan nada tembang samudana. Ia kemudian menutup seluruh rangkaian ritual 

mocoan Lontar Yusup dengan doa-doa keselamatan dalam bahasa Arab sama seperti 

yang dimohonkan di awal ritual. 

Kadang-kadang, seusai ritual mocoan Lontar Yusup berakhir, ada prosesi 

ngugemi, semacam meramal dengan menggunakan media Lontar Yusup. Namun 

kegiatan itu bukan bagian dari ritual mocoan Lontar Yusup. Seusai seluruh rangkaian 

ritual dilaksanakan, sarapan untuk para penembang disajikan. Masing-masing 

penembang oleh tuan rumah kemudian diberikan sari (semacam uang lelah sejumlah 50 

ribu hingga 100 ribu rupiah) dan berkat (paket berisi makanan) untuk dibawa pulang 

dan dibagikan kepada keluarga mereka.  

 

 

Kaum Muda, Preservasi, dan Pewarisan Mocoan Lontar Yusup 

Menurut Sydow (dalam Dundes, 1980:219), di dalam suatu masyarakat selalu 

terdapat active bearers of tradition dan passive bearers of tradition, atau pewaris aktif 

dan pewaris pasif suatu kebudayaan. Transmisi kebudayaan berkaitan erat dengan 

bagaimana para pendukung suatu tradisi memaknai kebudayaannya. Adanya pemaknaan 

itulah yang memungkinkan terjadinya pewarisan nilai-nilai budaya. Tanpa ada 

pemaknaan, yang terjadi hanya rutinitas tanpa makna, yang mudah kehilangan daya 

tahan dalam proses pewarisan dan pelestarian. Oleh karena itu, pewarisan dan 

pelestarian merupakan langkah penting yang harus dilakukan berbagai pihak terkait agar 

seni tradisional dapat bertahan. 

Di Desa Kemiren, kegiatan perkumpulan mocoan Lontar Yusup dilakukan 

secara rutin dua minggu sekali oleh kelompok Persatuan Mocoan Lontar Yusup. 

Kelompok Mocoan Lontar Yusup umumnya terdiri atas lelaki usia di atas 50 tahun yang 
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mampu membaca Lontar Yusup. Sementara kaum muda Osing tidak banyak yang 

tertarik dengan seni tradisi ini, salah satunya karena kesulitan dalam membaca Lontar 

Yusup yang menggunakan aksara Arab pegon. Apalagi beberapa bentuk dan pola aksara 

pegon dalam Lontar Yusup berbeda dengan pegon di Jawa pada umumnya (Indiarti dan 

Hasibin, 2019). Oleh karena itulah upaya pentrasmisian/ pewarisan amat penting 

dilakukan, utamanya pada generasi muda, agar seni tradisi ini tetap terjaga 

keberlangsungannya. 

 

Kiprah kaum muda dalam pelestarian mocoan Lontar Yusup 

Salah satu upaya pewarisan seni tradisi Mocoan Lontar Yusup adalah 

penyusunan materi ajar mocoan Lontar Yusup yang telah diinisiasi oleh Wiwin Indiarti 

pada tahun 2018 (Indiarti, 2018). Keberadaan buku tersebut menjadi media ajar yang 

amat berguna bagi kaum muda dan pemula yang ingin belajar mocoan Lontar Yusup, 

baik untuk belajar membaca teks pegonnya maupun memahami kandungan isi Lontar 

Yusup. Setelah penerbitan buku ini, diadakan pula pelatihan mocoan Lontar Yusup 

yang diikuti oleh para pemuda di Banyuwangi hingga terbentuklah kelompok Mocoan 

Lontar Yusup khusus anak muda yang dinamai Mocoan Lontar Yusup Milenial 

(MLYM) pada Oktober 2018.  

MLYM lahir atas inisiatif bersama para peserta pelatihan mocoan Lontar Yusup 

tahun 2018. Saat ini anggota MLYM berjumlah belasaan kaum muda (milenial) usia 

rata-rata di bawah 30 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Berbeda dengan 

kelompok mocoan yang sudah ada sebelumnya, MLYM terdiri atas anak-anak muda 

lintas gender, lintas wilayah (desa dan kecamatan) dan lintas etnis. Sebagai komunitas 

belajar mocoan, MLYM sering bekerjasama dan berkolaborasi dengan kelompok 

mocoan paling tua di Desa Kemiren-Banyuwangi, Persatuan Mocoan Reboan, baik 

dalam latihan rutin setiap dua minggu sekali maupun dalam ritual mocoan Lontar 

Yusup semalam suntuk.  

Salah satu hal yang menarik perhatian dengan adanya kelompok mocoan anak-

anak muda ini adalah mulai diikutsertakannya juru tembang perempuan dalam ritual 

mocoan Lontar Yusup. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selama ini para 

penenembang ritual mocoan selalu terdiri atas laki-laki. Keberadaan juru tembang 

perempuan dalam ritual mocoan sejak tahun akhir tahun 2018, membuat suasana ritual 

mocoan Lontar Yusup menjadi lebih menarik dan bervariasi karena adanya suara 

perempuan. 

Proses pewarisan tradisi mocoan Lontar Yusup, terutama pewarisan nada 

tembang, selama ini hanya berada di lingkup yang kecil berbasis desa. Kemunculan 

anak-anak muda penggiat mocoan ini menjadi model baru dalam pewarisan mocoan 

Lontar Yusup. Secara rutin mereka melakukan latihan rutin dua minggu sekali dengan 

sistem anjangsana ke masing-masing anggota. Secara berkala mereka juga mengadakan 

acara pelatihan mocoan Lontar Yusup khusus untuk anak muda di Banyuwangi dari 

berbagai wilayah kecamatan. Proses pelatihan tersebut disusun secara lebih sistematis 

dengan menyiapkan materi tertulis dalam bentuk buku panduan, dan jadwal belajar yang 
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terprogram Keterlibatan kaum muda lintas gender dan wilayah dalam pelestarian 

mocoan Lontar Yusup merupakan babak baru dan menjadi angin segar bagi 

keberlanjutan tradisi ini. Secara tidak langsung hal ini menjadikan mocoan Lontar 

Yusup bukan lagi menjadi milik kelompok etnik Osing tapi telah menjadi milik bersama 

masyarakat Banyuwangi. 

Di samping turut aktif dalam mocoan yang bersifat ritual, MLYM juga beberapa 

kali diundang untuk mengisi acara yang bersifat non-ritual, sebagai salah satu upaya 

pengenalaan mocoan kepada khalayak yang lebih luas. Mereka juga aktif di media 

sosial dalam menyebarkan konten-konten tentang mocoan Lontar Yusup. Mocoan 

Lontar Yusup, yang sebelumnya identik dengan orang-orang tua, kini berubah dan 

semakin semarak dengan kehadiran kaum muda pewaris tradisi ini. 

 

Upaya pewarisan dan pelestarian mocoan Lontar Yusup 

Upaya pewarisan dan pelestarian mocoan Lontar Yusup di Banyuwangi, dalam 

rentang sejarahnya, berjalan dalam intensitas yang berbeda. Proses pewarisan berkaitan 

erat dengan persoalan transmisi, dan permasalahan pelestarian berkaitan dengan 

kebijakan pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

Transmisi kebudayaan pada umumnya terjadi melalui media bahasa lisan, dan 

bahasa lisan ini akan melahirkan apa yang disebut sebagai tradisi lisan. Persoalan paling 

krusial pada tradisi lisan adalah "mengingat" sehingga mendorong masyarakat untuk 

menciptakan alat-alat bantu, dalam rangka mengingat, yang memungkinkan 

dilaksanakannya transmisi kebudayaan yang diinginkan secara berkesinambungan. 

Dalam hal pengkajian kelisanan, transmisi telah sejak Iama menjadi gagasan sentral 

(Finnegan, 1992) yang diartikan sebagai proses penyebaran atau penurunan wacana 

lisan, terlepas dari penyebaran atau penurunan secara aktif maupun pasif. Karena 

mocoan Lontar Yusup, terutama berkaitan dengan nada tembang dan bentuk ritualnya, 

merupakan karya lisan, maka transmisinya - seperti halnya komposisi dan performance - 

juga dilakukan secara lisan. 

Dibandingkan dengan jenis kesenian lain, misalnya Gandrung, mocoan Lontar 

Yusup tertinggal dalam hal sistematika pewarisan. Para calon penari Gandrung dididik 

secara intensif di tempat-tempat formal maupun semi-formal, sekolah maupun sanggar. 

Anak-anak sekolah dasar telah dikenalkan pada tari-tarian, dan para orang tua merasa 

bangga bila anak-anak mereka menjadi penari berprestasi. 

Dari uraian tersebut tampak bahwa proses pewarisan seni tari telah berjalan dan 

menemukan bentuknya yang mapan. Sementara itu, mocoan Lontar Yusup tidak 

memiliki sistematika pewarisan semacam itu, regenerasi berjalan dengan apa adanya. 

Dengan demikian, mekanisme pewarisan mocoan Lontar Yusup selama ini adalah 

alamiah "tanpa mekanisme." Satu-satunya cara untuk menemukan tempat bagi para 

calon penembang mocoan Lontar Yusup untuk belajar adalah bergabung dengan salah 

satu kelompok mocoan Lontar Yusup. Dengan cara semacam itulah penembang mocoan 

Lontar Yusup selama ini dilahirkan.  
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Apa yang telah dirintis oleh MLYM dalam hal bentuk-bentuk baru proses 

pewarisan dan pelestarian mocoan Lontar Yusup khususnya kepada kaum muda patut 

untuk mendapat dukungan semua pihak. Mentransmisikan nilai-nilai kultural dari satu 

generasi ke generasi berikutnya adalah tanggung jawab semua pihak yang terkait, 

namun pemerintah, khususnya pemerintah daerah, memiliki peran yang amat strategis. 

Peran itu biasanya secara formal tertuang dalam keputusan-keputusan atau peraturan-

peraturan daerah yang mampu menumbuhkan dan menggairahkan semangat pewarisan 

dan pelestarian seni tradisi beserta nilai-nilai kultural yang terkandung di dalamnya. 

Dengan cara demikian kesenian ini akan terus hidup, bertahan, dan diwariskan sehingga 

dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. 

 

SIMPULAN 

Mocoan Lontar Yusup merupakan seni tradisi yang tumbuh dan berkembang di 

desa-desa Osing, Banyuwangi. Mocoan Lontar Yusup memiliki tiga unsur utama yang 

membentuk tradisi pelantunan tembang cara Osing. Ketiga unsur itu adalah manuskrip, 

ragam variasi tembang dan ritual. Kemunculan kelompok Mocoan Lontar Yusup 

Milenial (MLYM), yang terdiri dari anak-anak muda pegiat mocoan, merupakan angin 

segar bagi perkembangan tradisi ini dan merupakan salah satu bentuk upaya preservasi 

dan pewarisan tradisi lintas generasi. Proses pewarisan berkaitan erat dengan persoalan 

transmisi, dan permasalahan pelestarian berkaitan dengan kebijakan pemerintah. 

Mentransmisikan nilai-nilai kultural dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah 

tanggung jawab semua pihak yang terkait, namun pemerintah, khususnya pemerintah 

daerah, memiliki peran yang amat strategis. Kepedulian dan kerjasama berbagai pihak 

dalam upaya menjaga, merawat, mewariskan, dan mengembangkan seni tradisi mocoan 

Lontar Yusup tentu amat penting dalam menjaga terus berlangsungnya seni tradisi ini 

sebagai kekayaan warisan budaya bangsa. 
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Abstrak 

Perkembangan daerah di Indonesia yang banyak dipengaruhi kegiatan ekonomi industri 

menghasilkan perubahan yang cepat dan meluas. Sebuah desa agraris pada dekade 1980-an 

adalah bagian dari kota dengan ciri masyarakat industri pada awal abad ke-21. Perubahan 

yang cepat dan menyeluruh pada suatu daerah sering menghilangkan kearifan lokal 

setempat, hal yang seringkali tidak atau belum sempat terdokumentasikan. 

Ketidakseimbangan dalam pola-pola hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi tidak 

terelakkan sebagai dampak dari pembangunan yang kurang memperhatikan aspek non-fisik. 

Semangat untuk menggali kembali sejarah dan kearifan lokal sering terbentur masalah 

minimnya dokumentasi atau literatur, hal ini salah satunya terjadi karena masyarakat agraris 

cenderung mewariskan pengetahuan melalui tradisi lisan dan praktik-praktik langsung 

ketimbang catatan. Pada kasus semacam ini, upaya untuk merekonstruksi masa lampau 

dapat dilakukan melalui analisis terhadap tradisi lisan dari penduduk setempat. Artikel ini 

mengajukan argumentasi bahwa masyarakat memelihara memori kolektif melalui berbagai 

ragam tradisi lisan kepada generasi yang lebih muda, dan dari sinilah data-data historis 

dapat dikumpulkan. 

 

Kata kunci: tradisi, lisan, sejarah, lokal, sosial 

 

PENDAHULUAN 

Sejarah sebagai konstruk masa silam memerlukan sumber sebagai bukti atas 

kegiatan manusia yang membentuk ciri dari suatu periode tertentu. Permasalahan 

sumber umumnya dapat dipecahkan melalui pendekatan ilmu-ilmu bantu yang relevan 

dengan sumber yang tersedia. Misalnya sumber berupa prasasti atau artefak dapat 

diteliti lebih lanjut dengan bantuan filologi atau arkeologi. Sumber yang tersedia secara 

fisik dapat diteliti secara multidisiplin untuk mendapatkan gambaran masa silam yang 

lebih lengkap. 

Permasalahan menjadi pelik apabila studi sejarah terbentur kendala sumber fisik. 

Pencatatan kisah aktivitas manusia yang membawa dampak besar, seperti dicontohkan 

kakawin Nagarakertagama (Prapanca, 2016), tidak selalu dapat ditemukan dalam tiap 

masyarakat. Budaya tulis dalam masyarakat Nusantara pada masa lampau cakupannya 

terbatas, yaitu pada kalangan elit atau pujangga istana. Masyarakat umum atau kelas 

mailto:ratnaendangw@gmail.com
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bawah sering tidak memiliki dokumentasi tertulis yang dapat dirujuk untuk mengetahui 

bagaimana kehidupan pada masa silam serta dinamika hingga suatu masyarakat menjadi 

seperti yang ada sekarang. 

Namun demikian, masyarakat Nusantara bukannya tidak memiliki upaya 

pewarisan dari generasi ke generasi. Tradisi lisan masyarakat memiliki potensi untuk 

digali dan dikaji sebagai sumber sejarah. Tantangannya adalah memastikan keakuratan 

tradisi lisan tersebut, yang sangat mungkin terjadi penyimpangan menuturan dari satu 

generasi kepada generasi berikut. 

James Danandjaja mengistilahkan tradisi lisan sebagai folklor, yang dijabarkan 

sebagai sebagian dari kebudayaan yang tersebar dan diwariskan turun-temurun secara 

tradisional, di antara anggota-anggota kolektif apa saja di Indonesia, dalam versi yang 

berbeda-beda, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk contoh yang disertai 

dengan perbuatan-perbuatan dan alat-alat bantu pengingat (Danandjaja, 1991: 460). 

Masih menurut Danandjaja (1997:3-4), terdapat beberapa ciri tradisi lisan yaitu 

sebagai berikut: 

1) Pewarisan dan penyebaran dilakukan secara lisan 

2) Memiliki sifat menurut tradisi 

3) Bentuk dan variasinya berbeda-beda 

4) Pengarang atau penciptanya tidak diketahui (anonim) 

5) Bentuknya berpola 

6) Memiliki fungsi atau kegunaan bagi kehidupan kolektif 

7) Memiliki logika tersendiri di luar nalar umum 

8) Milik bersama dari suatu masyarakat 

9) Bersifat polos dan lugu 

 Pudentia menyebut bahwa tradisi lisan tidak hanya sebagai kekayaan budaya 

namun juga sebagai identitas bangsa yang bernilai dan sulit untuk ditakar (Pudentia, 

2012). Sementara Brunvand (dalam Endraswara, 2013: 200) membagi tradisi lisan 

dalam beberapa bentuk yaitu: 

1) Folk speech atau ragam tutur rakyat seperti logat, julukan, jabatan tradisional, 

gelar kebangsawaan 

2) Ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah dan pemeo 

3) Teka-teki tradisional 

4) Puisi rakyat (gurindam, pantun, syair) 

5) Prosa rakyat (legenda, dongeng, mitos) 

6) Nyanyian rakyat 

Artikel ini berusaha menganalisis sejarah beberapa desa di wilayah kabupaten 

Jember dengan memanfaatkan tradisi lisan. Masyarakat Jember (sebagaimana dapat 

ditemukan di daerah lain di Indonesia) memiliki kisah-kisah lisan yang diturunkan lintas 

generasi tentang asal-usul atau terbentuknya sebuah desa, yang mana tidak ditemukan 

dokumentasi tertulis mengenai kemunculan desa tersebut. Catatan kolonial umumnya 

hanya memberi perhatian kepada daerah yang memiliki kepentingan kolonial baik 

secara politik maupun ekonomi. Pada titik ini, tradisi lisan dapat menawarkan alternatif 
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sumber berupa memori kolektif masyarakat yang terbentuk dari tradisi lisan berupa 

pengisahan cerita asal-usul suatu desa. 

Desa menjadi penting dan besar artinya dalam melihat sejarah suatu wilayah 

karena secara tradisional basis dari kehidupan masyarakat berawal dari desa. Peran desa 

sebagai penunjang kehidupan di kota juga menunjukkan bahwa meskipun identik 

dengan kesan terbelakang dan jauh dari modernisasi, justru desa memiliki sumbangsih 

yang besar terhadap sejarah kemunculan kota-kota di kemudian hari. 

Selain tradisi lisan berupa kisah lisan, logat khas yang ditemukan di Jember 

yaitu logat pendhalungan merupakan wujud eksistensi tradisi lisan yang 

menggambarkan proses terbentuknya Jember sebagai entitas sosial budaya.  

Menurut Connerton, memori kolektif adalah ingatan bersama dalam suatu 

kelompok masyarakat yang dibangun dari pengalaman masa silam yang terorganisir 

berdasarkan ingatan, sehingga sebuah ingatan dijadikan sebagai dasar kehidupan 

berperilaku dan dioperasikan secara eksplisit dan implisit pada tingkatan yang berbeda-

beda dari pengalaman (Connerton, 1989:6). Connerton menyimpulkan bahwa segala 

pengetahuan yang dimiliki manusia tidak lepas dari masa silam sebagai sebuah 

bangunan ingatan yang dimaknai pada masa kini sebagai sejarah yang berakar dari 

memori sosial masyarakat (Connerton, 1989:10).        

“Kesulitan sumber” menjadi tantangan besar dalam menulis sejarah Jember 

khususnya desa-desa sebagai wilayah penyusun entitas yang lebih besar yaitu kota atau 

kabupaten. Salah satu faktor yang berkaitan dnegan sumber sejarah Jember adalah 

bahwa sumber kolonial yang sebagai dokumentasi untuk kepentingan kolonial tidak 

banyak memuat bagaimana kondisi sosial-budaya rakyat, kecuali sepanjang berkaitan 

dengan kepentingan penguasa. Di sisi lain, perkembangan Jember hingga menjadi 

kabupaten dan dihuni masyarakat baik penduduk yang sudah menetap sejak sebelum 

masa perkebunan maupun yang datang belakangan merupakan bidang penulisan sejarah 

sosial yang potensial. 

Kondisi tersebut membuat tradisi lisan penduduk menjadi alternatif sumber yang 

dapat dipertimbangkan. Tradisi lisan dapat berperan sebagai sumber sejarah sekaligus 

menggali identitas kebangsaan melalui nilai-nilai yang berusaha diwariskan leluhur atau 

generasi terdahulu melalui memori kolektif yang dikemas dalam tradisi lisan yang 

diwariskan kepada generasi penerus. Pola-pola kehidupan masyarakat di bawah 

hegemoni kolonial memunculkan tradisi lisan sebagai upaya pewarisan yang 

“indigenous” sebagai tandingan dari dokumentasi kolonial-sentris. 

Artikel ini tidak terbatas melihat tradisi lisan sebagai alternatif sumber sejarah 

belaka, namun lebih luas adalah bagaimana tradisi lisan dapat membangun dan 

memperkuat identitas kebangsaan. Antara sejarah dengan kebangsaan sangat erat 

kaitannya, dimana tidak mungkin membangun identitas kebangsaan tanpa adanya 

kesadaran sejarah. Tradisi lisan yang merupakan produk kearifan lokal bangsa 

Indonesia dapat menjadi media untuk mengenal bangsa Indonesia dari dalam, 

berdasarkan pengalaman masyarakat Nusantara bertumbuh dari komunitas tradisional 

yang berusaha tetap eksis di bawah belenggu kolonialisme. Saat Indonesia 
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mendeklarasikan kemerdekaan, tantangan baru adalah bagaimana menjaga peri 

kebangsaan di tengah globalisasi yang tidak terhindarkan sebagai bagian dari 

bergulirnya sejarah. Pandangan modern yang mengacu pada asas kekinian mengandung 

risiko terhapusnya identitas kebangsaan karena tercerabutnya generasi sekarang dengan 

akar sejarah yang sesungguhnya telah berusaha diwariskan oleh leluhur melalui tradisi 

lisan. 

 

METODE  

Artikel ini disusun dengan metode sejarah yang meliputi tahapan heuristic, kritik 

sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahapan pertama adalah heuristic atau 

pengumpulan data dengan metode wawancara dengan narasumber/responden. 

Pada penulisan artikel ini pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisir kisah-

kisah terbentuknya desa-desa di wilayah Kabupaten Jember (selanjutnya disebut 

Jember). Tidak semua desa didata, karena banyak pula desa di Jember yang baru 

dibentuk pada era Reformasi sebagai pemekaran wilayah. Data dihimpun dengan 

metode random sampling dengan kriteria fleksibel yaitu “desa yang masyarakatnya 

memiliki kisah tentang asal-usul terbentuknya desa tersebut”. 

Metode ini tentu saja rawan dengan variasi pengisahan yang berujung pada 

validitas data itu sendiri. Namun sebagai langkah awal hal ini ditoleransi guna 

menghimpun data-data pokok. Sejumlah responden diminta mengisahkan tradisi lisan 

yang mereka ketahui tentang desanya. Selain itu data juga didapat dengan merujuk pada 

dokumentasi desa yang dimuat dalam blog desa untuk mendapat keterangan 

pembanding yang sifatnya lebih kuat karena disampaikan secara langsung oleh pihak 

pemerintah desa. Dokumentasi dari blog desa pada dasarnya tetap mengacu pada tradisi 

lisan masyarakat, hanya saja telah ditulis-ulang dan dimuat di internet.  

Danandjaja menyebut bahwa tradisi lisan tidak akan kehilangan identitasnya 

sekalipun ditulis ulang maupun direkam ulang sejauh diketahui bahwa tradisi tersebut 

memang bersumber dari peredaran secara lisan (Danandjaja, 1997:5). 

 Data yang terkumpul kemudian masuk pada tahap selanjutnya yaitu kritik 

sumber, khususnya tentang apakah informasi dari narasumber dapat dipakai atau tidak. 

Beberapa keterangan akhirnya dieliminasi dan menyisakan keterangan dan data 

pembanding yang dirasa valid. Selanjutnya dilakukan interpretasi dan dilakukan proses 

penulisan kembali atau historiografi. 

 Studi pustaka juga dilakukan untuk menghimpun data-data sekunder untuk 

digunakan dalam penelitian ini. Telaah dilakukan terhadap terbitan ilmiah yang relevan 

terhadap tema tradisi lisan dan yangs ecara khusus mengulas tradisi serta budaya yang 

berkembang di wilayah Jember. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tradisi Lisan tentang Asal-Usul Desa 

Dari hasil pengumpulan data didapatkan tiga sampel desa yang memiliki tradisi 

lisan tentang asal-usul desa yang bersangkutan, yaitu Desa Bagorejo di Kecamatan 

Gumukmas, Desa Kasiyan di Kecamatan Puger, dan Desa Sukoreno di Kecamatan 

Umbulsari. Informasi tentang Desa Bagorejo dan Kasiyan didapatkan dari narasumber 

lokal sedangkan informasi asal-usul Desa Sukoreno didapatkan dari blog desa. 

 Desa Bagorejo terletak di Kecamatan Gumukmas. Toponimi desa ini menurut 

kisah lokal berasal dari kata “bago” yang merupakan sebutan bagi pohon melinjo dan 

“rejo”, istilah Bahasa Jawa yang berarti ramai. Penamaan ini bermula dari banyaknya 

pohon melinjo atau bago yang tumbuh di wilayah tersebut. Saat komunitas awal 

menempati wilayah tersebut dicetuskanlah nama bago dan rejo yang berarti wilayah 

ramai yang banyak ditumbuhi pohon bago/melinjo. 

 Namun demikian desa ini justru tidak dikenal karena produk melinjonya, 

melainkan justru karena salak yang banyak dibudidayakan masyarakat setempat. Salak 

pun tidak sempat menjadi ikon karena produktivitas yang tidak stabil sehingga hanya 

generasi senior yang masih mengingat bahwa Desa Bagorejo dikenal karena salaknya. 

 Masyarakat Desa Bagorejo didominasi etnis Jawa, hal ini dapat dilihat dari 

penggunaan Bahasa Jawa baik ngoko maupun kromo inggil yang lazim ditemui. 

Sejumlah keluarga diketahui bukan merupakan penduduk asli, melainkan pendatang 

dari wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur sisi barat. Komposisi penduduk secara 

pekerjaan beragam, namun bidang pertanian masih mendominasi karena sebagian 

wilayah desa ini berupa persawahan dengan irigasi.  

Diketahui bahwa pohon melinjo masih banyak ditemui di kebun-kebun warga 

meskipun masyarakat menyebutnya sebagai melinjo atau “wit melinjo” (wit = pohon) 

alih-alih “bago”. Namun kisah asal-usul nama Bagorejo seperti mendapat legitimasi 

pemerintah desa setempat. Di bagian depan Kantor Desa Bagorejo – oleh masyarakat 

disebut balai desa – ditanami sejumlah pohon melinjo sebagai semacam komemoratif 

terhadap awla mula komunitas yang kemudian membentuk Desa Bagorejo. 

Desa Kasiyan merupakan bagian dari Kecamatan Puger. Secara administratif 

terdapat dua desa dengan nama Kasiyan yaitu Desa Kasiyan dan Desa Kasiyan Timur. 

Keduanya dulu merupakan satu kesatuan namun melalui pemekaran wilayah akhirnya 

dipecah atau dimekarkan menjadi dua desa.  

Sebagian masyarakat meyakini nama “Kasiyan” berasal dari nama seorang 

sesepuh setempat yang bernama Mbah Kasiyam. Namun sayangnya peran Kasiyam 

tidak lagi terekam dalam ingatan masyarakat sehingga signifikasi penamaan wilayah 

dengan nama yang bersangkutan hanya merupakan keyakinan generasi tertentu di desa 

ini. Menariknya makam Mbah Kasiyam ini masih bisa ditemukan. Makamnya berada di 

dekat areal persawahan dan dibangun terpisah, dalam arti tidak menjadi satu dengan 

makam masyarakat umum. 

Perihal nama Kasiyan, Zainollah Ahmad menduga bahwa nama ini berasal dari 

kata “karsian” atau tempat para rsi (resi). Namun dugaan ini juga belum merupakan 
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suatu penjelasan melainkan lebih pada analisis terhadap teks sejarah. Salah satu dusun 

di Desa Kasiyan bernama Kepuh. Nama ini justru memiliki kemiripan toponimi dengan 

nama “Kepu” dalam catatan kolonial. 

Pada abad ke-18, tepatnya 1793 terjadi insiden pembajakan kapal Belanda di 

lepas pantai Rajegwesi. Peristiwa ini dikabarkan kepada komandan VOC di Pasuruan, J. 

Coert yang kemudian menyurati Plohor, anak dari Kapten Buton, kepala persatuan 

orang-orang Mandar di Puger agar segera menghadap ke Pasuruan. Namun karena tidak 

kunjung ada perwakilan Mandar yang datang akhirnya Coert mengirim Vaandrig 

Willem Phaff dan seorang anak bupati Pasuruan ke Puger untuk menemui Kapten 

Buton. 

Setibanya di Puger, Willem Phaff menerima surat dari Patih Puger, Surawijaya 

yang ditulis dalam Bahasa Melayu yang buruk sehingga menimbulkan salah pengertian. 

Sebenarnya Surawijaya menyampaikan bahwa Willem Phaff di sini bertugas membawa 

“kepala Mandar, Kapten Buton” ke Pasuruan. Tujuannya adalah membahas peristiwa 

pembajakan kapal di Rajegwesi. Namun Willem Phaff menanggapi surat tersebut 

sebagai perintah untuk membawa “kepala Kapten Buton”.  

Rombongan Phaff akhirnya bertemu Kapten Buton di Kepu, dan Willem Phaff 

segera memerintahkan anak buahnya menyerang pimpinan Mandar tersebut. Merasa 

bingung dengan tindakan tersebut, Kapten Buton berusaha melarkan diri namun 

akhirnya terbunuh oleh anak buah Phaff. Kepalanya dipancung dan dibawa ke Pasuruan. 

Kisah ini ditulis Hageman pada 1861berdasarkan kesaksian cucu Kapten Buton dan 

seorang penduduk Puger. Hageman bahkan mendatangi makam Kapten Buton di Kepu  

Dusun lain di Desa Kasiyan yang memiliki nama unik adalah Dusun Gadungan. 

Perihal nama ini, beberapa cerita turun-temurun penduduk setempat menyebutkan 

bahwa nama ini berkaitan dengan seorang sesepuh dusun yang dipercaya bisa 

mengubah dirinya menjadi sosok harimau jadi-jadian untuk melawan Belanda sehingga 

yang bersangkutan dijuluki “macan gadungan”. Nama ini kemudian menjadi tetenger 

atau penanda wilayah “kekuasaan” sang sesepuh yang lantas dikenal masyarakat 

sebagai wilayah Gadungan. 

Narasumber kami yang mendapatkan cerita ini dari keluarganya memiliki tafsir 

tersendiri terhadap cerita ini. Pertama, kisah ini lebih pada simbolisasi kuatnya 

pengaruh yang dimiliki sang sesepuh atau leluhur dusun tersebut sehingga yang 

bersangkutan digambarkan seperti harimau. Keberaniannya melawan Belanda 

membuatnya mendapat gelar “macan gadungan” baik dari pihak kolonial maupun 

masyarakat lokal. 

Tafsir kedua adalah bahwa narasumber kami meyakini jika lokasi Dusun 

Gadungan sekarang pada masa silam merupakan hutan dan salah satu habitat harimau. 

Sang sesepuh menjadi orang yang cukup berani mengambil risiko tinggal di situ sebagai 

pionir. Penduduk yang belakangan ikut menempati lokasi itu lantas mengasosiasikan 

bahwa sang sesepuh dapat hidup di habitat harimau karena yang bersangkutan memiliki 

kekuatan untuk menaklukkan fauna tersebut. 
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Menariknya. Robert Wessing menemukan bahwa pada kepercayaan masyarakat 

Madura di Jawa Timur ada orang-orang tertentu yang dapat mengubah sosoknya 

menjadi “macan gaddhungan” (Wessing, 1994: 368-380). Narasumber kami, di pihak 

lain juga mengakui bahwa terdapat penduduk berbahasa Madura di wilayah Dusun 

Gadungan. 

 Terlepas dari skeptisme narasumber kami dan temuan Wessing, namun 

informasi tentang asal mula penamaan wilayah Kasiyan dan Gadungan menunjukkan 

pola yang mirip. Keduanya menunjukkan adanya glorifikasi terhadap sosok yang 

dianggap sebagai sesepuh, sehingga namanya kemudian diabadikan sebagai nama 

wilayah. Pola ini mirip dengan toponimi Jember yang menurut versi folklor adalah 

berasal dari nama kecil putri Raja Brawijaya bernama Sri Endang Ratnawati yang 

memimpin sebuah kampung dan gugur dalam sebuah pertempuran. Penduduk lantas 

menamai kampung itu sesuai nama kecil Sri Endnag Ratnawati yaitu “Jembersari”. 

Nama ini kemudian menjadi asal mula toponimi Jember. 

 Desa Sukoreno terletak di wilayah Kecamatan Umbulsari. Menurut keterangan 

yang tertulis pada blog desa, mulanya nama desa ini adalah Gumuk Lengar yang 

merujuk pada sebuah bukit padas. Bukit ini menjadi lahan tambang tradisional oleh 

masyarakat sekitar yang menambang padas. Pada suatu penggalian yang dilakukan di 

bawah pohon Suko yang berbunga empat warna, para penambang menemukan arca dari 

masa Hindu-Buddha. Penemuan arca ini dianggap peristiwa penting sehingga dilakukan 

penamaan ulang desa tersebut menjadi Sukoreno yang merupakan gabungan dari 

“suko”, flora yang menandai lokasi penemuan arca dan “reno” yang berarti suka-cita, 

kegembiraan, namun juga bisa berarti beragam. 

 

Tradisi Lisan Lain yang Hidup di Masyarakat Pendhalungan 

Jember merupakan salah satu basis kebudayaan Pendalungan di Ujung Timur 

Jawa. Istilah “pendhalungan” sendiri sering ditulis dalam berbagai variasi seperti 

pendhalungan, pandhalungan, pendalungan, pandalungan. Zoebazary menyatakan 

sebutan pendalungan sebagai eksonim, secara etimologi secara luwes disebutkan bahwa 

pendalungan berasal dari kata “dhalung” yang artinya periuk besar. Secara simbolik, 

periuk merupakan tempat atau wadah bertemunya berbagai macam bahan, yang dalam 

konteks pendhalungan diartikan sebagai bertemunya bermacam masyarakat yang 

berbeda etnis dan kebudayaan, kemudian saling berinteraksi dalam ruang dan waktu 

sehingga melahirkan suatu varian baru kebudayaan (Zoebazary, 2017: 82). 

Dalam keseharian masyarakat Pendhalungan berinteraksi menggunakan bahasa 

campuran yang menunjukkan unsur Bahasa Jawa dan bahasa Madura yang saling 

membaur. Penggunaan bahasa ini untuk berkomunikasi kemudian melahirkan gejala 

kultural baru di Jember. Budaya baru di Jember ini kemudian dikenal dengan istilah 

Jemberan. Dalam prakteknya warga banyak yang menggunakan Bahasa Jawa ngoko 

yang disisipi oleh kata-kata dari Bahasa Madura. Bahasa dan logat yang digunakan oleh 

warga Pendhalungan biasanya juga mendapat pengaruh dari kedua orang tua mereka. 

Misalnya saja warga Pendhalungan yang  berbapak Madura dan beribu Madura akan 
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berbahasa Jawa halus saat bercakap dengan orang yang lebih tua, tetapi terkadang 

berbahasa Jawa dengan logat Madura (Widuatie dan Sasmita, 2016: 68). 

Bentuk tradisi lisan lain yang berkembang di masyarakat pendhalungan adalah 

mocopat. Seni mocopat mengandung dua unsur seni, yakni seni sastra dan seni baca 

(tembang). Pada mocopat selain terdapat penembang yang melagukan ceritacerita 

dengan menggunakan Bahasa Jawa juga terdapat paneges, yakni juru makna yang 

menjelaskan arti dan isi tembang dengan menggunakan bahasa Madura (Arifin, 2012: 

28-35). 

 

Peran Tradisi Lisan dalam Penguatan Identitas Kebangsaan 

Data-data mengenai asal-usul beberapa desa di Jember menampilkan pola 

sebagai salah satu ciri tradisi lisan seperti disebut oleh James Danandjaja (1997:3-4). 

Peran leluhur sebagai penduduk awal atau pionir diabadikan dalam tradisi lisan 

sehingga menjadi memori kolektif seperti dijabarkan Connerton. Keselarasan 

hubungan/harmoni antara manusia dengan alam sebagai salah satu ciri dari peri 

kehidupan bangsa Indonesia muncul dari kasus Desa Bagorejo dalam wujud pohon 

melinjo dan Desa Sukoreno melalui simbolisasi kemajemukan dalam wujud bunga 

suko. Sementara di Desa Kasiyan termuat upaya resistensi terhadap kolonialisme 

dengan penokohan leluhur sebagai “macan gaddhungan” yang melawan Belanda. 

Pola yang cukup terlihat adalah kecenderungan untuk memuliakan peran leluhur 

sebagai generasi pendahulu. Namun demikian pada saat bersamaan para leluhur tersebut 

“diperkenalkan” kepada generasi penerus secara anonim, dalam arti hanya disebut 

sebagai “kakek-nenek kita dulu”. Pada bagian ini sepertinya ada upaya untuk 

menampikan peran kolektif masyarakat sebagai satu kesatuan dan bukan peran dominan 

seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat. Pola ini sangat berlawanan dengan 

pengisahan ala pujangga dimana justru raja atau elit menjadi sentral dan rakyat 

disebutkan secara sepintas. 

Dalam konteks kontemporer, maka pengisahan kembali folklor secara apa danya 

cenderung kurang bisa diterima generasi muda karena adanya perbedaan alam 

pemikiran antara generasi tua dengan generasi muda. Sehingga sistem pewarisan tradisi 

lisan harus mengalami penyesuaian yaitu dengan penjabaran pesan-pesan baik berupa 

kewajiban untuk menjaga keselarasan hubungan manusia dengan alam maupun pesan-

pesan antikolonial. 

Salah satu modal kultural yang menjaga tradisi lisan tetap berperan sebagai 

pengeling-eling atau pengingat dan nasihat adalah praktiknya yang melibatkan banyak 

orang. Misalnya seni mocopat yang dilakukan dalam kelompok dan sifatnya inklusif, 

maka memungkinkan lebih banyak orang mengikutinya. Selain itu pola-pola kehidupan 

agraris juga memungkinkan bentuk-bentuk tradisi lisan dapat terus hidup karena pada 

dasarnya tradisi lisan adalah produk budaya dari amsyarakat pra-industri. 
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SIMPULAN 

Temuan kami terhadap kisah asal-usul desa memunculkan pola yang berkaitan 

dengan aspek hubungan manusia dengan leluhur, alam, dan hubungan antarmanusia 

dalam kerangka sosial. Sebuah desa terbentuk dari aktivitas leluhur baik pionir maupun 

pendatang yang kemudian terlibat dengan kondisi alam serta interaksi dengan sesama 

manusia sehingga memunculkan komunitas sosial yang kemudian mengalami dinamika 

sehingga menjadi desa modern. 

Kisah-kisah terbentuknya Desa Bagorejo, Desa Kasiyan, Dusun Gadungan, Desa 

Sukoreno, diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi dan menjadikannya memori 

kolektif sebagai akibat dari proses budaya yaitu terbentuknya ikatan dengan “yang 

dikisahkan” dengan “kondisi yang ada”. Kisah mengenai Desa Bagorejo bahwa leluhur 

mereka menemukan banyak sekali pohon bago/melinjo mendapat pembenaran dengan 

ditemukannya pohon-pohon ini di pekarangan warga maupun yang tumbuh secara liar.  

Hal serupa juga terjadi dalam kasus Desa Sukoreno berupa adanya 

kemajemukan dalam masyarakat setempat yang bersesuaian dengan kisah simbolis 

bunga atau kembang suko yang memiliki warna beragam sebagai perlambang 

masyarakat yang multikultur. Sebagai masyarakat agraris maka hubungan antarindividu 

dalam struktur sosial masyarakat terbangun berkat faktor-faktor alam yang berkaitan 

dengan penggunaan lahan seperti irigasi dan pengerahan tenaga kolektif/padat karya 

pada saat panen. Kondisi ini tidak memandang perbedaan keyakinan sebagai suatu hal 

yang perlu dipermasalahkan sehingga kerukunan antarpemeluk kepercayaan terjalin 

dengan erat. 

Pada kasus Desa Kasiyan dan Dusun Gadungan, nampak terjadi perapuhan 

dalam memori kolektif bahwa tidak terdokumentasikannya peran leluhur secara jelas 

sehingga deskripsi tentang aktivitas manusia di masa silam tidak terlalu terekam dengan 

jelas dalam ingatan generasi muda. Namun melalui pembandingan dengan data-data 

historis dan antropologis ditemukan adanya benang merah antara kondisi pada masa 

lampau dengan perkembangan wilayah pada era kontemporer. 

Kisah asal-usul daerah yang seringkali dikonotasikan sebagai mitos, takhayul, 

dan “kisah pengantar tidur” sebenarnya memiliki peran sebagai memori kolektif yang 

menjembatani pola-pola kehidupan generasi terdahulu (leluhur) dengan generasi 

penerus (keturunan). Hubungan-hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia 

dengan sesamanya, serta tantangan-tantangan dalam membangun suatu daerah secara 

implisit telah berusaha diwariskan melalui tuturan lisan atau folklore yang sangat 

sederhana agar mudah ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk lain. Namun justru 

cara pewarisan yang primitif ini seringkali membuatnya dipandang remeh oleh generasi 

berikut yang telah berkenalan dengan pemikiran yang lebih liberal, rasional, serta 

berorientasi pada unsur-unsur kehidupan modern. 

Latar belakang masyarakat agraris Nusantara yang mengalami masa-masa kelam 

di bawah kolonialisme memerlukan perekat sosio-kultural yang menguatkan rasa 

percaya diri dalam menghadapi kondisi terjajah. Pada konteks ini folklor menjadi jalan 

keluar yang jitu karena secara kebudayaan dekat sekali dengan masyarakat, baik 
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terkoneksi dengan kepercayaan maupun kondisi riil. Pihak kolonial diasosiasikan 

sebagai “yang jahat” dan para leluhur sebagai pihak yang mengawali suatu komunitas, 

sebagai pionir, dan bila perlu tampil sebagai “hero” yang menandingi hegemoni 

kolonial sebagai penguasa. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arifin, Edy Burhan. “Pertumbuhan Kota Jember dan Munculnya Budaya 

Pandhalungan” dalam Literasi Volume 2 Nomor 1, Juni 2012:28-35. 

Basyari, Iin Wariin. “Menanamkan Identitas Kebangsaan melalui Pendidikan Berbasis 

Nilai-nilai Budaya Lokal” dalam Edunomic Volume 1, Nomor 2September 

2013: 112-118. 

Connerton, Paul. How Societies Remember. London: Cambridge University Press, 

1986. 

Danandjaja, James. Foklor Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng, dll. Jakarta: PT. Pustaka 

Utama Grafiti, 1991. 

Endraswara, Suwardi. 2013. Folklor Nusantara. Yogyakarta: Ombak 

Prapanca. Kakawin Negarakertagama, Teks dan Terjemahan (oleh Damaika, dkk.). 

Yogyakarta: Narasi, 2016. 

Soeprapto, Sri dan Jirzanah. “Pengembangan Kebudayaan sebagai Identitas Bangsa” 

dalam Jurnal Filsafat, Februari 1996: 14-23.  

Sunarti, Pudentia Maria Purenti Sri. Perlindungan Tradisi Lisan Nusantara. Bandung: 

Balai Budaya Provinsi Jawa Barat, 2012. 

Supriatin,  Yeni Mulyani. “Tradisi Lisan dan Identitas Bangsa,: Studi Kasus Kampung 

Adat Sinar Resmi, Sukabumi” dalam Patanjala Vol. 4, No. 3, September 2012: 

407-418. 

Suwardani, Ni Putu. “Pewarisan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Memproteksi 

Masyarakat Bali dari Dampak Globalisasi” dalam Jurnal Kajian Bali Volume 05, 

Nomor 02, Oktober 2015: 247-264. 

Wessing, Robert. “Bangatowa, Patogu, and Gaddhungan: Perceptions of the Tiger 

among the Madurese” dalam Journal of Southeast Asian Studies 25, 2 

(September 1994): 368-380. 

Widuatie, Ratna Endang dan Nurhadi Sasmita. Proses Asimilasi Budaya Pendhalungan 

Jawa-Madura di Jember. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016. 

Zoebazary, M. Ilham. Orang Pendalungan, Penganyam Kebudayaan di Tapal Kuda. 

Jember: Paguyuban Pandhalungan Jember, 2017. 



HUMANIORA DAN ERA DISRUPSI 
E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL PEKAN CHAIRIL ANWAR 

Kerja Sama FIB Universitas Jember, HISKI Jember, dan ATL Jember 
Editor: Heru S.P. Saputra, Novi Anoegrajekti, Titik Maslikatin, Zahratul Umniyyah, L. Dyah Purwita Wardani SWW 

 

Vol. 1, No. 1, Oktober 2020  ISBN: 978-623-7973-08-9 Halaman 529—536 

URL: https://jurnal.ac.id/index.php/prosiding/issue/view/1031  Penerbit: Jember University Press 

 

STRATEGI MENINGKATKAN DAYA LITERASI MELALUI 

INDUSTRI MUSIK: KORELASI KEKUATAN LIRIK PUITIS 

DENGAN LAGU KARYA FIERSA BESARI DI PANGGUNG MUSIK 

 
Dewi Lestari Putri, Nike Lutfi Alfiah, dan Wiviano Rizky Tantowi 

 Fakultas Ilmu Budaya, Sastra Indonesia Universitas Jember 

mr.vino12@gmail.com 

 

Abstrak 

Harus diakui, angka literasi di Indonesia cukup rendah. Berbagai masalah klasik yang 

sering terjadi adalah kurangnya akses bacaan ke pelosok Indonesia. Selain itu, literasi 
dianggap sesuatu hal yang cukup sulit untuk dipahami. Bahasa cenderung berat dan asing. 

Padahal, tidak semua yang berbau literasi distigma untuk golongan tertentu. Sedangkan, di 

satu sisi musik adalah industri yang paling banyak peminatnya. Pemasukan dari musik bisa 

menyentuh angka miliaran. Alih-alih karena ketimpangan dua objek yang bertentangan, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi meningkatkan daya literasi melalui 

industri musik. Memastikan korelasi kekuatan lirik yang dibuat Fiersa Besari selaku 

seniman multitalenta yang bergelut di bidang literasi dan musik. Data diperoleh dari studi 

pustaka. Interpretasi data menggunakan konsep ekonomi kreatif. Hasil penelitian 

menunjukkan strategi untuk meningkatkan daya literasi cukup ampuh jika dikolaborasikan 

dengan industri musik. Strategi tersebut cukup untuk memberantas angka literasi yang 

rendah menjadi tinggi. Hal tersebut bukti bahwa Indonesia juga berwawasan luas. 

  
Kata kunci: literasi, industri musik, fiersa besari, lirik puitis dan lagu 

 

 

PENDAHULUAN 

Setiap perubahan pada revolusi industri membawa keuntungan dan tantangannya 

sendiri. Pada revolusi industri keempat, internet menjadi kunci utama dan sukses. Internet telah 

merubah wajah ekonomi di dunia, semua revolusi industrial telah menghasilkan pada 

perkembangan ekonomi. 

Hal ini juga berdampak pada industri musik, musik sebagai bagian penting dari 

masyarakat dan juga bagian dari masyarakat diseluruh dunia adalah seni yang bertujuan untuk 

memberi asupan kepada jiwa dan mewarnai emosi melalui lagu. Musik sebagai salah satu sarana 

hiburan yang dinikmati di dunia mempunyai banyak genre di dalamnya, Salah satunya adalah 

pop. 

Fiesa Bersari adalah seorang penulis dan pemusik Indonesia. Pemuda yang telah 

berhasil menemukan jati diri, sehingga menghantarkannya kepada penemuan dirinya dan untuk 

apa ia berada di dunia. Lelaki yang hingga saat ini digandrungi kaum pemuda Indonesia melalui 

karya-karya serta pengalaman pencarian jati diri yang ia tuangkan dalam sebuah tulisan. Lelaki 

tersebut adalah Fiersa Besari atau biasa akrab dipanggil ‘Bung’. Selain menulis buku, ia juga 

merupakan seorang musisi. Fiersa telah merilis 3 album yaitu 11:11, Tempat Aku Pulang, 

dan Konspirasi Alam Semesta. Ketiga album yang telah ia rilis juga kerap 

dijadikan playlist wajib yang harus ada di beberapa radio hingga acara musik. Kegemarannya 

mailto:mr.vino12@gmail.com
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dalam menulis serta menciptakan lagu dengan gaya sastra yang indah, tak banyak orang tahu 

bahwa pria kelahiran Bandung ini adalah seorang pendiri komunitas pecinta buku. Komunitas 

yang ia dirikan diberi nama ‘Pecandu Buku’.  

Komunitas ini bergerak di bidang literasi yang nantinya bertujuan untuk menyebarkan 

virus membaca kepada para anggotanya. Hal positif yang didapatkan oleh anggota komunitas 

ini selain kegemaran dalam membaca, mereka juga sering membuat ulasan buku yang telah 

mereka baca dan mengunggahnya ke dalam media sosial. 

Kaitannya dengan di atas, untuk memeratakan akses literasi di Indonesia masih serba 

terbatas. Angka literasi juga rendah. Para aktivis literasi, pemerintah, dan seniman mencoba 

untuk melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah berkolaborasi dengan musik. Hal 

tersebut dirasa cukup efektif sebab industri musik di Indonesia cukup berhasil. Pun sosok Fiersa 

Besari adalah hal yang tepat untuk dijadikan objek, karena dia berkecimpung di dunia literasi 

dan musik. Oleh sebab itu, kami tertarik meneliti “Strategi Meningkatkan Daya Literasi 

Melalui Industri Musik: Korelasi Kekuatan Lirik Puitis dengan Lagu Karya Fiersa Besari di 

Panggung Musik” 

 

METODE  

Subjek dan Objek Penelitian 

Penelitian ini berdasarkan subyek penelitian “Strategi Meningkatkan Daya Literasi 

Melalui Industri Musik.” Obyek penelitian yakni Korelasi Kekuatan Lirik Puitis dengan Lagu 

Karya Fiersa Besari di Panggung Musik 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-

kualitatif dengan pendekatan analisis industri kreatif dan konsep ekonomi kreatif sebab 

memerlukan penjelasan secara deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berakar pada latar ilmiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai instrumen pengumpul data dan mengandalkan analisis data, lalu 

menemukan teori, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi 

studi dengan fokus, memiliki kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangannya bersifat 

sementara dan kesimpulan penelitian disepakati oleh peneliti dan subyek yang diteliti (Lexy, 

1996). Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mendeskripsikan data yang diperoleh secara 

objektif, sistematik dan bersifat kuantitatif. 

 

Acuan Materi Dasar Analisis 

Industri Kreatif 

Industri Kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait 

dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Maka dari itu, industri 

kreatif dipandang semakin penting dalam mendukung kesejahteraan dalam 

perekonomian. Peningkatan kesejahteraan pelaku seni dapat ditingkatkan melalui 

diversifikasi usaha dalam bentuk produk dan jasa sehingga pada akhirnya akan 

membuka peluang lapangan kerja yang baru. Industri rekaman merupakan salah satu 

contoh digitalisasi seni pertunjukan dalam bentuk cakram digital (Novi dkk, 2015). 

Kementrian Perdagangan Indonesia menatakan bahwa industri kreatif adalah industri 

yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk 

menciptakan kesejahteraan srta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan 

mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Ada beberapa pemetaan 
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industri kreatif yang telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Indonesia sebagai 

berikut; 

1) Periklanan, suatu kegiatan kretaif yang berkaitan dengan jasa periklanan 

meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan. 

2) Arsitektur, kegiatan yang berkaitan dengan kretifitas desain bangunan, 

perencanaan biaya, konservasi bangunan dan pengawasan konstruksi secara 

menyeluruh. 

3) Pasar Barang Seni, berkaitan dengan kreatifitas barang-barang dagang asli, 

unik dan langka dan memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui 

pemasaran sesuai dengan karakter barang. 

4) Kerajinan, berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang 

dibuat dan dihasilkan oleh tenaga manusia dari awal pembuatan sampai 

penyelesaian produknya. 

5) Musik, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan komposisi, pertunjukkan 

musik, reproduksi dan distribusi rekaman suara. 

6) Seni pertunjukkan, suatu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan panggung 

dan di dasari dengan usaha pengembangan konten maupun produksi yang 

berkaitan dengan pertunjukkan tersebut. 

7) Penerbitan dan Percetakan, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan dunia 

literasi ataupun kepenulisan. Baik itu berupa buku, jurnal, koran, majalah 

dan sejenisnya. 

Pemetaan untuk pengembangan industri kreatif ini dapat memberikan kesejahteraan 

ekonomi bagi para seniman dan masyarakat dan pendukungnya. Karena pada dasarnya industri 

kreatif sangat merujuk pada industri budaya yang mengombinasikan konten-konten kreatif yang 

bersifat kultural. Sehingga hal-hal yang dihasilkan oleh kegiatan industri kreatif ini dapat 

mengembangkan dan memberdayakan kreatifitas indiidul maupun kelompok masyarakat yang 

pada akhirnya untuk mendorong dan mengembangkan ekonomi kreatif. 

 

Ekonomi Kreatif 

 Ekonomi kreatif adalah hasil terdorongnya kekuatan dari industri kreatif. 

Ekonomi kreatif dilahirkan dari industri kreatif yang berkembang dari daya kreativitas 

individual mau pun kelompok masyarakat (Tomic & Petric). Ekonomi kreatif adalah 

suatu konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas 

dengan dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai 

faktor produksi yang utama. Menurut John Howkins ekonomi kreatif di definisikan 

sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar 

waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan 

berulang. Karena bagi banyak masyarakat menghasilkan ide merupakan hal yang harus 

dilakukan untuk kemajuan. Sedangkan faktor utama dari sebuah ekonomi kreatif adalah 

adanya suatu gagasan atau ide, dimana ide- ide tersebut dapat membangun suatu 

aktifitas. 

Dampak-dampak yang akan terjadi karena berjalan suatu ekonomi kreatif diantaranya 

sebagai berikut: 
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1) Mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan pekerjaan, dan pendapatan 

ekspor sekaligus mempromosikan kepedulian sosial, keragaman budaya, 

dan pengembangan manusia. 

2) Aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat mengalami perkembangan 

yang baik, secara pengembangan teknologi maupun dalam hak kekayaan 

intelektual dan pariwisata. 

3) Segala aktivitas ekonomi yang berbasiskan pengetahuan dengan dimensi 

pengembangan dan keterhubungan lintas sektoral, memiliki konstruksi yang 

signifikan 

4) Dalam pilihan strategi pengembangan ekomoni kreatif adanya tindakan 

lintas kementerian dan kebijakan yang inovatif dan multidisiplin. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Daya Literasi dan Perkembangannya di Indonesia  

 Indonesia terdiri dari hamparan pulau yang luas. Suku dan budayanya 

bermacam-macam. Termasuk dalam kemampuan wawasan literasinya menunjukan 

angka yang fluktuatif. Berdasarkan sumber data terakhir yang dilakukan organisasi 

pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB (UNESCO) pada 2016 terhadap 

61 negara di dunia, angka baca di Indonesia tergolong sangat rendah. Hasil studi yang 

dipublikasikan dengan nama "The World’s Most Literate Nations", menunjukan 

Indonesia berada di peringkat ke-60, hanya satu tingkat di atas Botswana.  

 Wajar jika sebagian dari masyarakat yang bekerja atau bergelut di dunia 

perbukuan sempat terpukul. Berbagai upaya dilakukan oleh para aktivis literasi guna 

meningkatkan kemampuan baca. Bekerja sama dengan pemerintah, para aktivis 

terbilang cukup lega. Sebab, pemerintah Indonesia turut berperan aktif dalam 

memecahkan solusi angka literasi yang kecil. Hasilnya tidak sia-sia, Brendan Brown 

(2018) mengatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-16 dalam hal gemar 

membaca dengan durasi waktu 6 jam per-minggu (https://geediting.com/world-reading-

habits/).  

 Cara yang dilakukan pemerintah bersama aktivis literasi membuahkan hasil 

karena adanya sinergitas baik. Kebijakan menetapkan kirim buku gratis setiap tanggal 

17 per bulannya, memilih tokoh terpandang sebagai duta baca Indonesia, juga 

mengaktifkan komite buku di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan cukup 

ampuh memberantas pokok persoalan di dunia literasi.  

Kini permasalahan klise seperti tidak terjangkau akses bacaan di daerah pelosok, 

setidaknya telah sedikit teratasi. Setiap waktu para aktivis literasi memikirkan cara 

pemerataan yang tepat untuk menjangkau ke semua daerah. Caranya dengan 

mengadakan even-even buku. Gerakan juga digencarka secara totalitas di media sosial. 

Akun-akun memberikan edukasi akan pentingnya kegiatan membaca. 

 

“Mengawinkan” Literasi dan Musik 

https://geediting.com/world-reading-habits/
https://geediting.com/world-reading-habits/
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 Berbicara perihal seni, ruang lingkupnya sangat luas sekali. Tak bisa dimungkiri 

bahwa seni yang diterima oleh masyarakat luas adalah seni musik. Berbagai grup band 

dan penyanyi solo menjamur. Macam-macam genre atau aliran musik di Indonesia 

menghiasi layar kaca maupun acara. Data menunjukkan potensi valuasi bisnis musik 

bisa menyentuh Rp 5 triliun bahkan Rp 10 triliun per tahun. Angka ini dapat dicapai 

asalkan penetrasi internet radio di dalam negeri sejalan dengan tren di Amerika Serikat, 

yakni mencapai 75% dari total pengguna ponsel pintar (katadata.com). Sungguh 

menjanjikan Industri musik di Indonesia. Para musisi yang bergelut di industri musik 

bisa bernafas lega, 

 Sejatinya seni mengharuskan berkolaborasi antar elemen. Hal tersebut 

dimanfaatkan oleh seniman pun aktivis literasi untuk mengampanyekan tentang urgensi 

literasi. Beruntunglah di Indonesia, musisi yang juga ikut bergerak di bidang literasi 

ada. Jumlahnya pun cukup banyak. Upaya kolaborasi dilakukan sebab jalan tersebut 

dirasa cukup efektif. Mengawinkan musik dengan literasi. 

 Acara di Indonesia sangat beragam. Di mulai dari panggung-panggung kecil 

yang dilakukan oleh seniman Indonesia bernama Ferry Curtis. Dia memulai banyak 

gerakan membaca sejak tahun 2000-an di berbagai daerah. Bahkan, belum lama ini dia 

digaet Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia membuat album 'Jangan 

Berhenti Membaca' berisi lima lagu bertema literasi.  

 Ada lagi seperti Zulkhair Bobby yang konsisten terhadap panggung-panggung 

kecil di perpustakaan miliknya, bernama Kedai Buku Jenny. Bobby seringkali 

mengadakan acara bertajuk KBJamming untuk membuka ruang literasi dan musik. 

Berkat ruang kreatif tersebut, kemudian literasi menjadi lebih akrab masuk di semua 

sektor. Bobby melalui  Kedai Buku Jenny juga sering mengadakan diskusi, pelatihan 

teater anak-anak, serta praktik kebudayaan mengenai politik, sosial, perkembangan 

kota, musik, dan sebagainya. 

 Pada skala acara yang lebih besar, ada gelaran "The Readers Fest 2018”. Tema 

yang diangkat adalah 'Selebrasi Literasi dan Musik dalam Festival'. Acara tersebut 

menggabungkan bazar buku, talkshow, dan pagelaran musik menghadirkan sejumlah 

bintang tamu dan musisi indie. 

 

Literasi dan Kata-Kata Puitis. 

 Seringkali masyarakat enggan membaca karena buku dianggap media paling 

sulit untuk dipahami. Alasan seperti kosakatanya berat, tulisannya tidak runut, termasuk 

buku merupakan karya multitafsir seringkali dilontarkan oleh sebagian orang. Padahal, 

buku bukanlah sesuatu yang sulit dipahami. Penjelasannya disesuaikan dengan 

segmentasi pembaca. Misalnya, Bahasa khas anak-anak hanya akan ditemui pada buku 

tentang anak, tidak di buku untuk remaja. Begitu pun dengan buku tentang ilmu eksak, 

tidak ada kata-kata yang mengandung puitis. 

 Fakta di lapangan, literasi terkena stigma anggapan yang minat adalah golongan 

tertentu. Kalau pun orang tersebut gemar membaca, sebagian disebabkan adanya 
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kecenderungan mengalami hal-hal yang bersifat pribadi. Sebagai pelampiasannya, yakni 

membaca karya-karya sastra yang tujuannya memang sebagai hiburan.  

 Hal tersebut dimanfaatkan oleh beberapa penggiat literasi dan penulis untuk 

memerangi angka literasi rendah. Penulis memproduksi karya buku dan tulisan yang 

sekiranya diterima oleh semua kalangan. Buku yang ringan namun menitikberatkan 

pada estetika, dalam hal ini kata-kata, cukup berhasil untuk ‘senjata perang’. Tentu yang 

dikerahkan adalah seniman multitalenta. Salah satu contohnya adalah Fiersa Besari. Dia 

dikenal sebagai penulis dan pemusik Indonesia. Sebagai penulis, Fiersa telah 

menghasilkan enam novel. Ia juga mendirikan Komunitas Pecandu Buku. 

 

Korelasi Lirik Puitis dalam Lagu Fiersa Besari di Panggung Musik 

 Nama Fiersa Besari tidak asing dalam belantika musik dan literasi Indonesia. 

Karya-karya bukunya berjajar rapi di rak best seller toko buku seluruh Indonesia. Dia 

menciptakan buku cerpen, novel, prosa liris termasuk catatan perjalanan saat berkelana 

ke seluruh indonesia. Penulis yang melejit karena buku Garis Waktu ini seringkali 

berbicara tentang isu patah hati, sosial, dan kemanusiaan. Hal yang paling menonjol dari 

karya bukunya adalah kosa kata yang tajam dan membuat pembacanya terkagum. 

Pembaca seakan terbius atas pilihan diksi yang dipilih Fiersa. 

 Selain sebagai penulis, Fiersa Besari dikenal sebagai musikus. Dalam karir 

bermusiknya, Fiersa Besari telah menghasilkan dua album, yaitu ’11:11’ (2013) dan 

‘Tempat Aku Pulang’ (2014). Beberapa lagu yang terkenal yang ada di albumnya di 

antaranya adalah ‘Celengan Rindu’, ‘Waktu yang Salah’, dan ‘April’. Lagu Fiersa 

hingga kini tembus di atas 2 juta kopi keping lagu. Karya musiknya bertengger di semua 

aplikasi musik. 

 Salah satu kekuatan dari setiap karya buku dan lagu Fiersa Besari adalah diksi 

yang digunakan. Puitis namun mudah dipahami. Fiersa mampu menggunakan diksi 

dengan tepat untuk hal yang memang semestinya dia resahkan pada kehidupan sosial 

dan fenomena manusia sehari-hari. Seperti lirik ini contohnya: 

 

Waktu yang Salah 

Ciptaan: Fiersa Besari 

Jangan tanyakan perasaanku jika kau pun tak bisa beralih 

Dari masa lalu yang menghantuimu, karena sungguh ini tidak adil  

Bukan maksudku menyakitimu, namun tak mudah 'tuk melupakan  

Cerita panjang yang pernah aku lalui, tolong yakinkan saja raguku  

Pergi saja engkau pergi dariku, biar kubunuh perasaan untukmu  

Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka  

Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku  

Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah  

Hidup memang sebuah pilihan, tapi hati bukan 'tuk dipilih  

Bila hanya setengah dirimu hadir dan setengah lagi untuk dia  

Pergi saja engkau pergi dariku, biar kubunuh perasaan untukmu  

Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka  

Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku  
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Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah  

Bukan ini yang ku mau  

Lalu untuk apa kau datang?  

Rindu tak bisa diatur  

Kita tak pernah mengerti  

Kau dan aku menyakitkan  

Pergi saja engkau pergi dariku, biar kubunuh perasaan untukmu  

Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka  

Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku  

Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah  

Di waktu yang salah  

 

 Lirik di atas cukup sederhana. Tidak ada kosa kata yang membuat pusing. Dalam dunia 

literasi sastra, lirik di atas seperti senandika atau prosa liris, hanya ada tokoh aku dan kamu. 

Topik yang diangkat pun cukup banyak dialami oleh semua orang. Tentang patah hati. Lagu di 

atas adalah strategi Fiersa dalam meningkatkan daya literasi ke semua khalayak. Lagu tersebut 

mematahkan anggapan bahwa literasi tidak selalu mengangkat isu atau topik yang berat dengan 

kata-kata puitisnya. 

 Ada lagi salah satu karya Fiersa yang berjudul Senja Bersayap. Bercerita tentang 

kehilangan sahabat terbaik yang lebih dulu berpulang. Secara lirik, diksi yang digunakan 

bernuansa sastra. Indah sekali. Namun, Fiersa berhasil mengemas liriknya menjadi lebih mudah 

dipahami. Adapun liriknya sebagai berikut: 

 

Senja Bersayap 

Ciptaan: Fiersa Besari 

 

Semua berkumpul jadi satu 

Awan kita sudah menggantung pada sayap matahari 

Selebihnya hanya ada mimpi-mimpi yang teracuhkan 

Keberadaan kita lebih nyata dari para pengendara siang 

Kita menikmati pemandangan hidup dari pelataran surga 

Melihat insan yang tak pernah lelah bercinta melawan arah kiblat 

Berusaha keras menyantap titik-titik bahagia 

Yang tersedia dalam sudut pandang Tuhan 

Yang kita anggap berbeda nama 

Menatap lembut kecupan sore 

Hingga membuat perangah hebat di mata cakrawala 

Rindu kita lebih jalang 

Hati kita lalu lalang 

Ragu kita makin hilang 

Hangat kita selalu datang 

Senja bersayap 

Jingga menguning senyap 

Pada hari yang hampir gelap 

Aku terus menimang dua hati yang kini sudah genap 

 

SIMPULAN  
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 Lagu Senja Bersayap merupakan puisi yang dibacakan dan dinyanyikan oleh Fiersa 

Besari. Setiap kali Fiersa bermusik, dia membawakan lagu-lagu ciptaannya yang berasal dari 

setiap tulisannya. Bahkan, Fiersa pada saat menerbitkan buku Konspirasi Alam Semesta dan 

11:11, menyisipkan lagu-lagu yang bisa diunduh pada kode bar di halaman bukunya. Lagu 

tersebut dialihwahanakan dari sebuah tulisan karangannya. 

 Strategi meningkatkan daya literasi pada industri musik memang cukup ampuh. Tak 

heran sebagian aktivis mengistilahkan kegiatan upaya kolaborasi literasi dan musik menjadi 

literasi musik. Waktu belakangan ini, juga muncul dan banyak yang gemar dengan genre folk. 

Genre musik yang lirik-liriknya nyastra dan syahdu. 
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Abstract 

This paper describes my perspective as a linguist whose concern is systemic functional 

linguistics sees touch functioning as a resource for meaning making on beauty-themed video 

blogs. Researches on touch are a few, and some reveal touch in relation to marketing-related 

issues, and some (if not few) are scrutinized under language analysis. One inspiring article 

compelled me do a research on the same topic but in different context (i.e. beauty vlogs) is 

from that brilliant work written by Bezemer and Kress (2014). Their idea sheds light on how 

social semioticians see it as both a non-mode as well as a mode of communication. Touch as 

the latter fulfills the criteria of language proposed by Halliday, comprising (inter)textual, 

interpersonal and ideational functions. Jewitt and Mackey (2018) even explore touch further. 

This tactile mode is researched by the conflation of multimodality and sensory ethnography, 

as multimodality alone is criticized for its subjective interpretative stance. Touch, according 

to Goffman (1979), is observed as a label embodied to women more than men. One example 

of the implementation of touch associated with what women mostly do is beauty vlogs  

beauty-themed video blogs posted in social media. Together with other modes, this 

prehensile potential may carry several at-issue meanings. Using theories proposed by 

Bezemer and Kress (2014), Kress and van Leeuwen’s social semiotic communication (2006), 

Halliday’s SFL, and Goffman (1979), this article reveals if not to show beyond doubt how 

touch contains meanings (inward and outward meaning making, terms as suggested by 

Bezemer and Kress) linked to beauty-related issue. The data chosen are 5 (five) Youtube 

beauty vlogs of which topic is how to take care of the skin naturally, comprising 3 videos 

from Indonesian vloggers and the rest are from those outside Indonesia. These are selected as 

they are among mostly watched videos within 2018. Several touch(es) together with other 

resources, including linguistic texts taken in the form of shots assumed to have a particular 

and distinctive meanings are picked. The approach applied is social semiotics 

multimodalities, lying on how touch is made use by its users for constructing meanings and 

the finding is what Bezemer and Kress proposed is clearly applicable. In this way, touch 

reveals beauty in some ways. First, there proved to be a transduction where modes are moved 

to another mode. In this, the back of the hand, onto which touch is performed, functions as 

the face where beauty is associated. Second, there found also what so-called the dual 

materiality that touch is both visible and tactile in that both for the toucher and the (vlogs) 

viewers, and the last one is touch is proved not to be as a mode criterion, in that it is not used 
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to address the interpersonal function, as both the touchers do not touch the viewers, for touch 

is not utilized as a means of communication.  

 

Keywords: metafunctions, touch, modes. 

 

Women, more than men, are figured using their fingers and hands to trace the outlines 

of an object or to cradle it or to caress its surface (the latter sometimes under the guise 

of guiding it), or to effect a "just barely touching” of the kind that might be significant 

between two electrically charged bodies.  

         (Goffman, 1979:29)  

INTRODUCTION 

Touch is sometimes a touch, one we do not intend to do. However, touch might 

be an act we mean it. From a typical touch we do or see, we know what it means or it is 

meant to be. The touch of a doctor onto a part of his/her patient’s body refers to an 

observation, so to speak, a physical checking. A slap on a face is a particular type of 

touch, too, and it indicates an anger. And recently, touches have been increasingly 

manipulated in such ways on beauty making vlogs, in that we see how touches seem to 

be a core of beauty meaning making. And, whether touch is used as a mode of 

communication was questionable, until Kress and Bezemer (2014) placed touch into 

two perspectives: inward and outward meaning making, which seem to address them to 

which parties the touch is referred to: either to the toucher him/herself or it is addressed 

to the other(s). In one hand, inward means touch is investigated in the perspective of the 

toucher, and this has two ways: implicit and explicit touchings. On the other hand, 

outward means touch is used for a wider domain compared to inward touching. The 

latter is meant to conduct for the purposes of representation and communication, and 

thus it fulfills the three metafunctions proposed by Halliday comprising: ideational, 

(inter)textual and interpersonal functions.  

 

The Core Thing is Communication 

When communication is no longer relying merely on language aspect, 

researchers are now altering their focus on other modes, like gestures, colors, and others 

potentially used for meaning making. Modes are made use to be finely designed to 

fulfill what the mode makers intend to, in this way Bezemer and Kress (2016) 

articulated that modes are used to reshape the makers’ rhetorical intentions and adapt to 

the needs of the viewers. Kress and Bezemer(2014) clearly defined that a mode is 

socially and culturally shaped. Thus, I may draw a conclusion that an entity is 

categorized as a mode when there is a notion that it is used by a group of people as the 

vehicle of a meaning under communication purposes. Equipped with more developed 

technology which have been widely used around the globe, accordingly there are no 

such clear-cut boundaries among people all over the world to have more opportunities 

to communicate with others for a mere communication, or to communicate for earning 
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materials. One of instances we encounter is a phenomenon of the increasing number of 

a beauty vlogger. I neither discuss how much money they earn, who they are, the 

gender’s perspective nor the products they promote. What has been my concern is on 

how a touch of a beauty vlogger makes use, in terms of how a touch is employed, and 

how this is connected to a particular meaning making and whether or not touch is a 

mode. Overall, this paper is intended to apply Bezemer and Kress’ concept on touch in 

beauty vlogs.  

 

METHODS 

Hess and Hareli in Mandal and Awasthi (2015:121) offered two ways to decode 

emotion nonverbal cues. First, it is the perceiver is a passive decoder and second is the 

perceiver knows the expresser, so that he/she can adopt an active role in the emotion 

identification process. In this way, I employ passive perceivers. Passive means I don’t 

know the expressers. But, at least, I am one of the perceivers who watched the vlogs and 

partly agree and is successfully persuaded by the vloggers. Although emotional 

reactions are said to be often weak and ambiguous, said them, the meanings can be 

revealed through the ambiguous expressions and the context information (2015:122).  

I only select 5 videos produced within a year, taken from Youtube comprising 2 

videos from Indonesian beauty vloggers, 2 others from India or probably Hindi-

speaking country and 1 video from a country of those English-speaking. Among those 5 

videos, several selected shots are chosen. Shot here means one single frame out of 

thousands of a single scene. The shots selected due to a consideration that a typical 

touch has been performed. I used a free Youtube downloader and saved the videos in 

my Samsung mobile phone, and paused some parts selected and screenshotted them. 

Among the samples taken, I filtered them with one of Samsung features provided. This 

filter is for free, yet the figures yielded are clear enough to observe. To make the 

notations to address similar words used over and over, I use notations suggested by 

Bezemer and Kress (2014:78). Touch in a non-technical sense [notation: touch]; 

implicit touching [notation:touchim]; explicit touching [notation: touchex]; touch-as-

mode (of representation and communication)[notation:touch].  

 

Related Theories and Similar Researches 

Discussion on touch is not new. Myriads of books and articles were written. In 

1970s, Goffman reveal meanings behind meaning making resources in advertisements. 

Straughan (2012) shared her experiences with a touch she perceived from a beauty 

salon. Her sharing ideas are worth to use, especially to enrich notions of how touch is 

discussed in issues on beauty. Likewise, Marlow and Jansson-Boyd (2011) talk about 

touch in terms of beauty, but they discussed touch under marketing issue. Bezemer and 

Kress (2014) in particular wrote about touch and its relation with communication. They 

did some researches on touch conducted on operating theatre. The latter compels me to 

scrutinize touch in beauty vlogs.  
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DISCUSSION 

UnIike inward function which deals only with the effect of touch to the toucher, 

which is split into two ways: implicit (touching we take for granted) and explicit 

touching which is meant to recognize ‘the world’ (something we need to know or 

check). Touch as outward meaning making means touch as a mode of communication 

(Bezemer and Kress, 2014:79). It has several meanings addressed to someone else. 

Either realize it or not, beauty vloggers manipulate touch to construct meanings and the 

viewers will perceive meanings either similar or different the vloggers intend to make. 

Apart from language they use and faces as the core product, these vloggers generate 

some types of touch which are discussed as follows.  

 

Dual Materiality  

       Bezemer and Kress (2014:79) named a touch holding tools/materials we 

routinely do is an implicit touch. Implicit touch means nothing unless it is noticed by an 

observer, thus it is interpreted. But not for beauty vloggers, this type of touch is 

manipulated in such a way they intend to. They find ways to promote the materials.  

 

Touch and Mouth Talk 

A vlogger as shown in the figure below introduces the products by holding 

them at her hands. This time, the focus is not on the way she holds the products, not 

the way she touches the products, but it is a composite work between the touch and 

her mouth (explaining the products and the contents of each).    

 
Fig 1. Touch and Mouth Talk 

While holding the two, she said in Bahasa: 

“Aku mau bikin masker dari Dancow dengan putih telor 

Gampang banget kan kalian dapetin (She starts winking her eyes, or more like grinning)” 

 

In this way, the way she touches is not that prominent. The touch works hand in 

hand with what she is saying, as she convinces that the mask materials she is going to 

make are something easy to get. In addition, she informs that those are items everyone 

(her viewers are expected to be teenagers and or young adults) can afford to buy. This is 
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proved by her grinning face, as if she asked for viewers’ agreement (or a teasing). The 

language choice she uses is a material process, so that her viewers will do exactly what 

she suggests.  

 

1. Touch as a Tool  

 Touch to show a product I no longer a mental process. It is more like a material 

process. This type of touch is done by an actor and the target is the goal  (Halliday and 

Matthiessen, 2004). The goal this woman targeted is the canned milk. This becomes the 

prominent thing as she seems to put aside everything surrounds, including her face, 

when introducing the product.  

 

 
Fig 2. Touch 

2. Touch – Sight  

Rather than material and behavioral processes, touch related to beauty is likely 

considered as mental process. The one who does the touch is named as a senser. The 

senser is endowed with consciousness (Halliday, 2004:201). The thing perceived in this 

process is a phenomenon, when the thing is an act, it is called as macrophenomenal, and 

when it is a fact, it is named as metaphenomenal (2004:204). Touch as a mental process, 

I think, is pertinent to Machin and Mayr (2012:107) that mental processes allow us to 

gain an insight into the feelings or states of mind of certain participants (‘women worry 

too much about their physical appearance’).  

 

2.1 See and feel how it looks like  

Touch as shown by the following two figures left a message that the viewers 

should experience what they encounter. The smoothness, the reaction yielded from 

using the products is something they want to show. The model and or the vlogger touch 

the parts of the body as if they talked too their viewers feel how the skin looks like, how 

is the skin surface felt like. As Scollon and Scollon (2003:65) stated, “ …vision is the 

synthesizing perception”.   
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Fig 4 the model close her eyes, her closing eyes seem to show us that she is 

feeling relaxed, she feels the tenderness of the skin she touches. The way the touch she 

holds is so tender, as if her skin is a valuable thing she must protect. She touches her 

skin so carefully and tenderly.  

 
 

Fig 5 and 6 indicate two meanings. First, the touch still shows how tender her 

skin is. She must carefully touch it, to give a proper treatment for her skin. From figures 

4-6, they share something in common, that is a tender touch is that typical touch, the 

touch of a tip of a finger which then carefully touches the skin surface. The difference is 

on the eyes, fig 4 shows closing eyes, while fig 5-6 shows challenging eyes, implying 

those of energy and courage. The way she looks at the camera supports her touch in a 

way that showing her viewers on the skin after treatment. The skin will be look like this, 

the feel will be look like this.  

 

 

 
 

 

Fig  3.  Close Eyes 

Fig  4. Challenging Look 
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2.2 See and Follow what I am doing 

Fig 6 shows another kind of work of touch and face. Her face tilts down, while 

her hands rub her sides of her face. This is meant to ask for viewers to see and follow 

what she is exactly doing. Both touch and face work together.  

 
 

 

3 Touch as Corporeal Function 

Goffman (1979:29) said that hand is prehensile. Thus, this is a tactile action. 

Beauty touch is a touch, probably tends to be meant as feeling the surface of the skin, it 

is also a kind of invitation to have the same feeling as one the model/the vlogger show. 

This type of touch is a typical feminine touch. These two figures show two different 

ways: 

3.1 Delicate Touch and Eyes Talk: Peacefully closing eyes 

This touch is corporeal, in a way that she wants her whole body and mind can 

feel relaxation and or peace she has when she has got tender soft skin. Her eyes and 

peaceful smile say so. Only her tips of fingers touch the skin surface. She does not let 

her palms to touch it. Tip of fingers function as one most sensitive parts of hands that 

can feel the surface of something.  

 

Fig  6. Touch and Face Work 

Fig  5. Touch and Face Work 
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3.2 Delicate Touch and Eyes talk: Tender Look  

Unlike fig 7, the touch in fig 8 involves the palm of the hands, but still the touch 

is held in a tender way. Her tender look shows her satisfaction she gets from using the 

product she is holding right now. She just wants to show it to her viewers her 

satisfaction.  

 
 

 

Transduction 

Because nothing very prehensile is involved in these ritualistic touchings, the face can 

be used instead of a hand (Goffman, 1979:31) 

 

 Goffman’s statement is proved to be correct. The vlogger uses her hand as the 

representation of her face. Spoken in mixed-language of Hindi-English, it seems that the 

vlogger asks viewers to believe her that this treatment can make face flawless (she 

definitely says ‘believe me’, but then she continues speaking Hindi). This word 

‘believe’ is a mental process. It is a cognitive process, which is preceded by thinking 

Fig  7. Relaxing Face and Touch 

Fig  8. Relaxing Face and Touch 
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and then believing. Her formula the vlogger offers is believed to make the face flawless. 

Her hands are the proof. The painted nails are meant to be showing something beautiful. 

The way she touches her hands are more firm, compared to other figures, but this is 

surely conceiving a confidence, a courage to ask viewers to follow what she has done.  

 
Fig. 8 Touch and hand 

 

As a mode criterion? 

A touch of a woman   

Beauty touch is mainly associated to beauty, to a woman. The properties of 

meaning behind touch are features related women’s hands, they are of those of soft skin, 

tender (I may call it as arteries-free hands), glowing not tanned skin, and sometimes 

when necessary, to make them beautiful women embellish their nails. The latter feature, 

painted or not painted nails is optional to make hands more pretty.  

The following figure shows how women’s hands are painted to make them 

catchy, to give impressions to viewers that these are women’s.   

 

 
Fig 9. Touch 
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CONCLUSION 

In this way, touch reveals beauty in some ways. First, there proved to be a 

transduction where modes are moved to another mode. In this, the back of the hand, 

onto which touch is performed, functions as the face where beauty is associated. 

Second, there found also what so-called the dual materiality that touch is both visible 

and tactile in that both for the toucher and the (vlogs) viewers, and the last one is touch 

is proved not to be as a mode criterion, in that it is not used to address the interpersonal 

function, as both the touchers do not touch the viewers, for touch is not utilized as a 

means of communication.  

Touch for beauty care conceives two processes. First, it is mental when it 

implies maintaining physical appearance, which means outward meaning and it is 

material when it is intended as a tool, more like inward meaning. Touch is yet not a 

discrete meaning, it together with sight works hand in hand as a composite meaning, 

and for beauty care, they construct a perception built for viewers. While the perception 

for beauty is that of tenderness, softness, smoothness of a woman, which cover not only 

the face but the hands as well. So, the face is beautiful, so is the hand, and vice versa. In 

brief, touch for beauty care is as a mode of communication, due to that it is used as 

representation of the voice of the mode makers which are then read as well as 

interpreted by the viewers. Whilst, the language aspect also agrees with what its 

counterparts, they are touch and its resemblance. Mental and material processes 

dominate the language aspect, asking for building and or rebuilding a particular 

perception among viewers.  
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Abstrak 

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis makna semiotika pada 

Pernikahan Adat Jawa “Temu Manten” di Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam adalah penelitian kualitatif interpretatif dan menggunakan metode penelitian 

semiotika, yaitu metode analisis untuk menelaah tanda dan makna yang ada pada objek 

yang diteliti berdasarkan fakta di lapangan mengenai prosesi perkawinan Pertemuan Adat 

Jawa di Samarinda. Data dikumpulkan melalui buku teks, referensi yang berkaitan dengan 

penulisan dan dokumentasi ini. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa Prosesi 

Temu Adat Jawa di Samarinda memiliki makna yang sangat dalam baik bagi calon 

pengantin maupun keluarga. Dalam prosesi ini tampak bahwa laki-laki lebih dominan 

dalam perkawinan daripada perempuan dan terdapat mitos yang dikemukakan oleh Roland 

Barthes bahwa mitos tersebut ada tetapi belum tentu benar, dan dalam prosesi tersebut 

manten bertemu dengan mitos karya Roland Barthes itu. Menurut kepercayaan masyarakat 

Jawa, usai melaksanakan prosesi pernikahan Temu Manten, rumah tangga kedua mempelai 

akan rukun. Namun, saat ini bagi masyarakat awam telah berkurang yang masih 

menggunakan prosesi ini, karena pelaksana acara tidak mau repot dengan segala syarat 

yang ada untuk melaksanakan prosesi ini. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang 

menganjurkan diadakannya upacara Temu Manten dan tidak meninggalkan tradisi yang 

harus dilestarikan, terutama bagi masyarakat yang berada di luar Jawa. 

 

Kata kunci: gathering manten, perkawinan adat, semiotika  

 

PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam suku bangsanya. Dari Sabang sampai 

Merauke kita semua mengetahui ada berbagai macam adat istiadat dan budaya, di setiap 

pulaunya mempunyai adat istiadat dan budaya yang berbeda- beda, bahkan di dalam 

satu pulau pun mempunyai adat istiadat dan budaya yang beramacam-macam pula. 

Inilah mengapa Idonesia dikenal dengan semboyannya yaitu Bhineka Tunggal Ika yang 

artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Suku Jawa adalah salah satu suku yang 

mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh 

masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan dari 

mailto:aldasoraya23@gmail.com
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generasi ke generasi hingga saat ini. Salah satunya terlihat pada upacara adat 

pernikahannya yang di sebut dengan Temu Manten. 

Temu manten adalah salah satu prosesi pernikahan adat jawa yang biasanya di 

lakukan di rumah pengantin wanita yang di adakan setelah prosesi akad nikah, temu 

manten atau bertemunya pasangan pengantin ini mempunyai beberapa prosesi lagi di 

dalamnya yaitu penukaran kembang mayang, balangan suruh(lempar sirih), wiji dadi 

(injak telur), sinduran (gendong manten), timbangan, kacar kucur (mengucurkan 

“lambang harta”), dahar kembul (saling menyuapi), mapag besan, dan sungkeman. 

Sampai saat ini kegiatan ini masih dilaksanakan oleh beberapa masyarakat suku Jawa 

yang berada di luar pulau Jawa yaitu di kota Samarinda. 

 Kehidupan kita dikelilingi oleh tanda dalam berbagai macam arti dan makna di 

dalamnya, dan pada prosesi pernikahan adat Jawa Temu Manten ada berbagai macam 

prosesi dan lambang di dalamnya yang begitu banyak makna yang belum di ketahui 

oleh kebanyakan masyarakat yang kebudayaannya berbeda dan yang hidup 

berdampingan bersama masyarakat suku Jawa tersebut, sehingga ini menjadi tujuan 

utama dari penelitian kali ini. 

 Peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini di Samarinda dikarenakan 

provinsi Kalimantan Timur merupakan tujuan utama migran asal Pulau Jawa, sehingga 

masyarakat jawa yang berada di Pulau ini masih tetap melakukan prosesi pernikahan 

adat Jawa untuk tetap dijadikan prosesi ini sebagai identitas budaya mereka untuk 

menjunjung tinggi tradisi budaya mereka dan memperkenalkan prosesi ini kepada anak 

cucu mereka untuk melestarikannya agar tidak tenggelam oleh zaman yang semakin 

modern. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pandangan 

terhadap penelitian selanjutnya, demi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di 

bidang semiotika yang lebih baik ke depannya. 

 

METODE  

Jenis penelitian ini mengenai Analisis semiotika pada prosesi pernikahan adat 

Jawa Temu Manten di Samarinda, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis 

penelitian kualitatif interpretatif. Dimana penelitin ingin melakukan pengamatan secara 

menyeluruh pada prosesi pernikahan adat Jawa Temu Manten di Samarinda. Sesuai 

dengan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini memfokuskan pada makna 

semiotika yang terkandung pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa “Temu Manten” di 

Samarinda. Berdasarkan fokus penelitian maka pengumpulan data lapangan dalam 

penelitian ini akan di lakukan di samarinda. Peneliti memilih untuk melakukan 

penelitian ini di Samarinda dikarenakan menurut penelusuran peneliti belum ada yang 

melakukan penelitian tentang tema tersebut, dan setelah di telusuri pada jurnal ilmiah 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember belum ada yang melakukan penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (Field Work Research). Peneliti berusaha mendapatkan data 

dan informasi dengan mengadakan pengamatan langsung dengan obyek yang diteliti 

dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. 



   E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL 

550 

 

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. 

2. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. 

Setelah data Primer dan Sekunder terkumpul, dan telah di kalsifikasi dilakukan 

analisis data menggunakan teknik analisis data Semiologi Roland Barthes. Beliau 

mengembangkan teknik ini menjadi dua tingkatan yaitu denotasi dan konotasi untuk 

memahami makna yang terkandung di dalam prosesi perniklahan adata Jawa Temu 

Manten. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Temu Manten 

Denotasi: 

Prosesi Temu manten atau panggih ini diawali dengan kedatangan rombongan 

mempelai putra yang membawa “sanggan” yang berisi pisang raja 1 tangkep atau 2 sisir 

yang telah masak, besar, dan bersih karena pisang raja adalah pisang yang terkenal 

dengan rasanya yang enak, harum dan tahan lama walaupun kulitnya mengering tetapi 

tetap enak dan harum. 

Konotasi: 

Pisang raja tersebut mempunyai makna sebagai harapan bahwa kehidupan kedua 

mempelai bisa hidup bahagia seperti seorang raja dan permaisuri, memberikan 

kebahagiaan kepada orang lain, pisang 2 sisir melambangkan pembicaraan antara kedua 

calon orang tua mempelai bahwa telah siap untuk menikahkan putra dan putrinya. Daun 

sirih yang ruasnya saling menyatumempunyai makna bersatunya dua insan yang telah di 

satukan seperti daun sirih yang berbeda permukaan dan alasnya tetapi tetap satu rasa 

dan dua pemikiran yang berbeda yang akan menjadi satu, dan dipilih daun yang masih 

utuh dan segar mempunyai makna pengantin yang terlihat segar dan menarik yang 

mempunyai arti kebahagiaan. 

Lempar Sirih 

Denotasi: 

Lempar Sirih, prosesi pertama pada upacara temu manten ini yaitu bertemunya 

mempelai wanita dan pria saling berhadapan dengan jarak sekitar 3 sampai 5 langkah 

dan saling melempar ikatan daun sirih satu sama lain, mempelai pria melempar sirih ke 

arah bagian jantung mempelai wanita, dan mempelai wanita melempar sirih ke arah 

bagian kaki mempelai pria, di kanan dan kiri kedua mempelai di damping oleh kedua 

orang tua dan di ikuti oleh keluarga inti atau keluarga terdekat dari kedua mempelai 

yang berada tepat dibelakangnya. 

Konotasi: 

Daun sirih yang digunakan adalah daun sirih yang ruasnya saling menyatu atau 

biasa disebut dengan temu ros yang mengartikan bahwa bertemunya dua pemikiran 

yang berbeda yang akan menjadi satu. Pada saat lempar sirih mempelai wanita 

melempar ke arah kaki mempelai pria yang artinya di dalam berumah tangga istri harus 
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tunduk, taat dan menghormati suami, untuk mempelai pria melempar sirih ke arah 

bagian jantung mempelai wanita yang artinya adalah sebagai lambang kasih sayang 

suami kepada istri. 

Wiji Dadi (Injak Telur) 

Denotasi: 

Mempelai pria melepas alas kaki untuk melakukan prosesi injak telur, pada 

prosesi ini di hadapan mempelai pria telah di sediakan wadah untuk di lakukannya 

prosesi injak telur dan wadah yang berisi air kembang. Pada prosesi injak telur ini 

menginjak telur tanpa menggunakan alas kaki.Telur ayam yang di gunakan yaitu telur 

ayam kampung yang telah bertelur dan menetaskan anak, maknanya yaitu agar kedua 

mempelai cepat di krauniai momongan dan juga sebagai simbol pemecahan selaput dara 

mempelai wanita oleh mempelai pria.  

Sinduran (Gendong Manten) 

Denotasi:  

Ayah dari mempelai wanita berada di depan kedua mempelai, mempelai wanita 

di sebelah kiri dan mempelai pria di sebelah kanan dan sang ibu dari mempelai wanita 

memasangkan kain yang menutupi pundak kedua mempelai dan ujung kain tersebut di 

peganga oleh ayah dari mempelai wanita, lalu ayah dari mempelai wanita berjalan 

perlahan-lahan di depan kedua mempelai menuju kursi pelaminan dan ibu dari 

mempelai wanita menuntun dan memegangi kain sindur kedua mempelai dari belakang. 

Konotasi: 

Kedua mempelai yang telah sah menjadi suami istri telah diterima oleh keluarga 

besar mempelai wanita tanpa membedakan anak dan menantu. Untuk kain yang di 

gunakan mempunyai makna atau sebagai lambang persatu paduan jiwa raga suami dan 

istri. Untuk seorang ayah yang berjalan di depan kedua mempelai mempunyai makna 

bahwa seorang ayah yang menunjukkan jalan bagi kedua mempelai agar kedepannya 

rumah tangga mempelai tidak ada hambatan yang besar dalam mengarungi hidup 

berumah tangga, semua rintangan atau hambatan tidak akan membuat rumah tangga 

mereka menjadi goyah dan tidak akan melemahkan keyakinan mereka terhadap apa 

yang harus mereka perjuangkan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan 

ibu dari mempelai wanita yang berjalan di belakang kedua mempelai mempunyai 

makna bahwa seorang ibu yang mendukung anaknya dari mendukung rumah tangga 

anaknya agar bisa menjalani rumah tangga yang harmonis. 

Timbangan 

Denotasi: 

Prosesi timbangan ini dimana kedua mempelai duduk di pangku oleh ayah dari 

mempelai wanita dan kedua tangan ayah merangkul atau memeluk kedua mempelai, 

apabila ayah dari mempelai wanita telah meninggal maka bisa di gantikan oleh ibu dari 

mempelai wanita. Pada prosesi ini ada percakapan antara sang ayah dan ibu dari 

mempelai wanita yaitu: 

Ibu: abot endi bapake? (berat yang mana pak?) 

Ayah: podo, podo abote (sama beratnya) 
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Konotasi: 

Pada prosesi timbangan ini dimana orang tua mempelai wanita yang memangku, 

merangkul dan memeluk kedua mempelai mepunyai makna bahwa tidak ad perbedaan 

antara anak dan menantu, kasih sayang yang sama di berikan kepada kedua mempelai. 

Kasih sayang yang tidak berat sebelah atau lebih saying anak daripada menantu ataupun 

sebaliknya.  

Kacar Kucur 

Denotasi: 

Dimana mempelai pria menuangkan beras, beras ketan, kacang tanah, jagung di 

sertai rempah-rempah, bunga dan mata uang logam berbagai nilai yang telah di siapkan 

di satu wadah dan mempelai wanita menerima dengan selendang kecil dan setelah itu 

selendang tersebut di ikat dan di berikan kepada ibu dari mempelai wanita. 

Konotasi: 

Dalam prosesi ini kacar kucur mempunyai makna pemberian nafkah dari suami 

kepada istri. Karena suami adalah kepala rumah tangga yang kewajibannya ialah 

menghidupi dan memberikan nafkah yang berbentuk apa saja kepada sang istri, dan 

sang istri menerima dengan sepenuh hati dan mengelola penghasilan atau mengatur 

penghasilan dari suami tersebut dengan sebaik-baiknya, dan dalam mengatur ekonomi 

keluarga. 

Dahar Kembul 

Denotasi: 

Pada prosesi ini kedua mempelai saling menyuapi makanan dan minuman yang 

telah di sediakan makanannya terdiri dari nasi kuning dan lauk-pauk yang telah di 

sediakan, setelah itu saling memberi air minum dengan air putih. 

Konotasi: 

Pada prosesi dahar kembul atau saling menyuapi ini mempunyai makna agar 

kedua mempelai kedepannya bisa hidup rukun, saling tolong menolong apabila rumah 

tangga mereka menghadapi suatu cobaan, dan juga bias memecahkan suatu masalah 

bersama tanpa campur tangan orang lain ataupun orang tua dari kedua belah pihak. Inti 

makna dari prosesi ini yaitu kedua mempelai bias mempunyai rumah tangga yang 

harmonis, melalui suka duka kehidupan rumah tangga bersama, memcahkan suatu 

permasalahan dengan kepala dingin, atau adanya rasa saling mengalah satu sama lain. 

Mapag Besan 

Denotasi: 

Setelah semua rangkaian prosesi di jalankan oleh kedua mempelai, di lanjutkan 

dengan penjemputan orang tua mempelai pria oleh kedua orang tua mempelai wanita, di 

mana pada prosesi-prosesi di atas orang tua dari mempelai pria tidak mengikuti 

rangkaian prosesi tersebut, dan menunggu di depan gerbang acara atau di depan rumah 

mempelai wanita. Ibu dari kedua mempelai berada di muka dan di ikuti oleh ayah dari 

kedua mempelai di belakangnya. 

Konotasi: 
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Mapag besan ini mempunyai makna kerukunan antara keluarga kedua mempelai. 

Seperti yang terlihat pada foto di atas bahwa kedua orang tua mempelai saling 

bergandengan yang mengartikan kerukunan yang tercipta di antara dua keluarga 

mempelai yang telah di satukan oleh ikatan perkawinan. 

Sungkeman 

Denotasi: 

Prosesi ini di akhiri dengan prosesi sungkeman atau berlutut kepada kedua orang 

tua mempelai, pada prosesi ini kedua mempelai berlutut di depan kedua orang tua. 

Dimana orang tua duduk di kursi dan kedua mempelai duduk bersimpuh mengahadap 

orang tua sambil bersalaman. Dan orang tua membisikkan nasehat-nasehat kepada 

kedua mempelai. Prosesi ini dilakukan oleh orang tua mempelai pria dan mempelai 

perempuan secara bergantian. 

Konotasi: 

Makna dari sungkeman ini yaitu tanda bakti anak kepada kedua orang tua yang 

telah mendidik dan merawat mereka dari kecil hingga dewasa, dan hingga mereka siap 

untuk berkeluarga. Kedua mempelai memohon restu untuk menjalani rumah tangga 

mereka dengan baik dan sesuai harapan dan doa orang tua dan juga meminta maaf atas 

segala khilaf dan kesalahan yang mereka lakukan selama mereka di rawat dan di 

besarkan oleh orang tua. 

Ideologi 

Saat prosesi temu manten berlangsung kita bisa melihat dengan jelas bagaimana 

ideologi yang di pegang oleh masyarakat suku Jawa. Suku Jawa mempunyai ideologi 

yang di sebut bias gender dimana pihak laki-laki yang mempunyai posisi lebih dominan 

di dalam rumah tangga dari pada perempuan. Menurut pandangan tradisional Jawa, 

perempuan dikaitkan dengan fungsinya di dalam kehidupan keluarga, perempuan 

berkedudukan sebagai istri (garwa), pendamping suami dansebagai ibu rumah tangga 

yang melahirkan, menjaga, dan memelihara anak. Endraswara (2012: 56) mengatakan, 

kata wanita berasal dari tembung camboran, khususnya jarwadhosok, dari perkataan 

wani ing tata. 

Mitos  

Pada prosesi pernikahan Temu Manten adat Jawa ini semua prosesi di lakukan 

dengan harapan bahwa setelah kedua mempelai melaksanakan prosesi Temu Manten 

tersebut, kedua mempelai akan mejalani rumah tangga yang harmonis, rukun, dan tidak 

ada masalah apapun dalam rumah tangga mereka kedepannya Mereka atau masyarakat 

suku Jawa meyakini kebenaran yang berada pada makna di balik prosesi tersebut, jadi 

setelah melaksanakan prosesi Temu manten ini rumah tangga kedua mempelai akan 

rukun, harmonis dan bias menyelesaikan suatu permasalahan rumah tanggan dengan 

baik dan tanpa campur tangan orang lain. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Adat dan Kebudayaan masyarakat Indonesia yang menjadi keunikan dan ciri 

khasnya terlihat pada saat menggelar suatu upacara adat. Salah satunya adalah 

upacar adat dalam suatu pernikahan. Pada upacara pernikahan adat Jawa ini ada 

salah satu prosesi yang di namakan prosesi Temu Manten atau Panggih, yaitu 

dimana mempelai pria dan wanita di pertemukan setelah melakukan prosesi ijab 

qabul atau setelah sah menjadi pasangan suami istri. 

2. Di dalam berbagai macam prosesi tersebut Temu Manten mengandung banyak 

makna di dalamnya. Temu Mantenn ini tidak hanya sekedar sebuah prosesi biasa 

tetapi terdapat suatu harapan-harapan dari sanak keluarga dan orang- orang terdekat 

untuk menjalani suatu kehidupan rumah tangga yang baik untuk kedepannya . salah 

satu pakar semiologi yaitu Rolland Barthes. Beliau mencetuskan konsep tentang 

konotasi dan denotasi yang di mana objek yang terlihat mempunyai makna 

tersendiri di dalamnya dan terdapat mitos dan ideologi. Dimana orang-orang yang 

berada di luar komunitas atau budaya masyarakat tersebut tidak mengetahui arti 

atau makna yang sebenarnya atau makna di balik sesuatu yang di lihatnya. Atau 

bagaimana cara seseorang memaknai tentang suatu objek yang di lihatnya tersebut 

3. Salah satu pakar semiologi yaitu Rolland Barthes. Beliau mencetuskan konsep 

tentang konotasi dan denotasi yang di mana objek yang terlihat mempunyai makna 

tersendiri di dalamnya dan terdapat mitos dan ideologi. Dimana orang- orang yang 

berada di luar komunitas atau budaya masyarakat tersebut tidak mengetahui arti 

atau makna yang sebenarnya atau makna di balik sesuatu yang di lihatnya. Atau 

bagaimana cara seseorang memaknai tentang suatu objek yang di lihatnya tersebut. 

4. Ideologinya yaitu di dalam prosesi Temu Manten ini. Dapat terlihat bahwa 

kedudukan suami lebih tinggi dari pada istri. Terlihat bahwa seorang suami yang 

mencari nafkah untuk keluarganya dan istri yang berada di rumah dengan mengurus 

rumah tangga. seorang wanita Jawa harus dapat mengatur segala sesuatu yang 

dihadapinya, khususnya dalam rumah tangga. Seorang wanita yang baik, menurut 

pandangan hidup sebagian orang Jawa, harus dapat memahami makna ma telu 

(huruf M yang berjumlah tiga) Yang dimaksud ma telu ialah masak (memasak), 

macak (berhias), manak (melahirkan). Pandangan ini mempunyai arti bahwa wanita 

bergerak dalam bidang dapur (masak), nglulur (bersolek) dan kasur (tempat tidur). 
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Abstrak 

Artikel ini membahas sejarah Ki Samin Surosentiko dan ajarannya dalam tradisi lisan 

masyarakat di Kawasan Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, meliputi empat tahap yaitu heuristik, 

kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Ki Samin Surosentiko merupakan tokoh dari 

komunitas Samin yang lahir di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Melalui tradisi 

lisan, masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng hingga saat ini menceritakan sepak 

terjang Ki Samin Surosentika dengan sudut pandang yang berbeda. Sebagian kecil 

masyarakat (dalam hal ini orang Samin), memandang sosok Ki Samin Surosentiko sebagai 

tokoh/raja, sedangkan bagi orang Jawa, ia dianggap sebagai sosok yang sangat stereotip. Di 

antara perbedaan penyampaian sejarah Ki Samin Surosentiko, terdapat  kesamaan dalam 

tradisi lisan yang berkembang di kawasan Kendeng, yaitu kejujuran dan kepeduliannya 

terhadap lingkungan. 

 

Kata kunci: Ki Samin Surosentiko, Pegunungan Kendeng, sikep, tradisi lisan 

 

PENDAHULUAN 

Sejarah Ki Samin Surosentiko dan ajarannya sangat menarik untuk diteliti 

karena dapat memberikan konstruksi yang utuh mengenai pemahaman tradisi lisan yang 

berkembang pada saat ini di masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng. Komunitas 

Samin merupakan subetnis Jawa, sehingga secara umum kebudayaannya sama dengan 

kebudayaan Jawa yang bersifat agraris tradisional. Dengan demikian, secara fisik, orang 

Samin juga memiliki kesamaan dengan orang Jawa, seperti warna kulit, wajah, rambut, 

tinggi badan, dan ciri-ciri fisik lainnya. 

Komunitas Samin sangat memegang teguh adat istiadat yang diajarkan oleh Ki 

Samin Surosentiko. Bagi komunitas Samin, sosok Ki Samin Surosentiko dianggap 

sebagai Raja Tanah Jawa (Ratu Tanah Jawi) bergelar Prabu Panembahan Suryongalam 

(cahaya alam semesta). Kisah Ki Samin Surosentiko dan ajarannya yang sarat akan 

nilai-nilai kehidupan hingga kini masih disampaikan dengan cara tradisi lisan karena 

mereka tidak dapat membaca dan menulis. 
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Selama bertahun-tahun, orang Samin mempertahankan ajaran Ki Samin 

Surosentiko hingga kemudian orang Samin dianggap “berbeda” dengan orang Jawa, 

yang jika dilihat dari akar budayanya sesungguhnya sama-sama berasal dari etnis Jawa. 

Perbedaan ini pada akhirnya, juga berujung pada perbedaan tradisi lisan yang 

berkembang di kedua etnis tersebut. Di dalam tradisi lisan orang Samin, sosok Ki Samin 

Surosentiko dianggap sebagai raja yang ajarannya selalu diindahkan, sedangkan bagi 

orang Jawa, sosok Ki Samin Surosentiko dianggap sebagai sosok yang stereotipe, yang 

ajarannya dianggap “nyeleneh” (menyimpang). Akibatnya, orang Samin diperlakukan 

sebagai “orang luar” (the others) di lingkungannya dan menjadi sasaran olok-olok. 

Polemik tradisi lisan sekarang ini semakin menguat karena adanya 

kecenderungan pengkotak-kotakan identitas kelompok yang semakin nyata di dalam 

masyarakat Kendeng. Diskriminasi yang dilakukan oleh orang Jawa terhadap orang 

Samin (yang minoritas) sebenarnya bermuara pada sudut pandang atau wawasan yang 

berbeda atas ajaran yang masih dianut oleh pengikut Ki Samin Surosentiko saat ini. 

Namun demikian, di antara perbedaan cara pandang yang ada di kedua etnis tersebut, 

ada kesamaan dalam tradisi lisan bahwa pengikut ajaran Ki Samin Surosentiko sangat 

menjunjung tinggi sikap jujur dan peduli terhadap kelestarian alam. 

Guna mengetahui perkembangan tradisi lisan di sekitar Kawasan Pegunungan 

Kendeng saat ini, maka perlu dideskripsikan secara kronologis sejarah Ki Samin 

Surosentiko dan ajarannya, termasuk daerah persebaran dari pengikuti Ki Samin, hingga 

tradisi lisan apa sajakah yang berbeda dan yang sama menurut masyarakat sekitar 

Pegunungan Kendeng. 

 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, sehingga penggunaan metode 

sejarah sangat relevan untuk menganalisis dan merekonstruksi masa lampau mengenai 

Ki Samin Surosentiko dan ajarannya dalam tradisi lisan masyarakat di Kawasan 

Pegunungan Kendeng. (Gottschalk, 1969:32). 

Tahap-tahap dalam metode sejarah, terdiri dari empat tahap, yaitu (1) heuristik 

(mencari, menemukan, serta mengumpulkan sumber penulisan yang sesuai dengan 

subjek penelitian), 2) kritik sumber (melakukan kritik atas sumber penulisan, guna 

menentukan kredibilitas dan otentisitas sumber sejarah menjadi fakta-fakta sejarah), 3) 

interpretasi (mentransformasikan fakta-fakta sejarah guna menyusun argumentasi), dan 

4) historiografi (menuangkan argumentasi sebagai sintesis berbentuk tulisan/konstruksi 

historis) (Storey, 2011). 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa 

koran diperoleh dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Provinsi Jawa 

Tengah di Semarang, Bapersip Kabupaten Pati, juga penggalian sumber primer yang 

tidak tertulis lewat sejarah lisan (oral history) berupa wawancara dengan tokoh Samin 

dan masyarakat sekitar Kendeng. Selanjutnya, data sekunder berupa buku, artikel, 
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laporan penelitian (yang telah publikasi maupun yang belum pubikasi), dan bahan 

lainnya yang sesuai dengan subjek penelitian. Data primer dan sekunder tersebut, 

selanjutnya dilakukan kritik sumber dan penafsiran, hingga membuahkan hasil tulisan 

sejarah (historiografi). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Riwayat dan Ajaran Ki Samin Surosentiko Ki Samin Surosentiko lahir di Desa 

Ploso Kediren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah 

tahun 1859. Nama kecil Ki Samin Surosentiko adalah R. Kohar. Bapaknya bernama 

Raden Surowijoyo, putra kedua dari Bupati Sumoroto (sekarang Kabupaten Ponorogo, 

Provinsi Jawa Timur) bernama R.M. Adipati Brotodiningrat yang memerintah dari 

tahun 1802 – 1826. 

Raden Surowijoyo, memilih meninggalkan kehidupan priyayi dan bergaya hidup 

bohemian untuk kepentingan rakyat miskin hingga bertemu dan menikah dengan Nyai 

Rajekwesi dari Kabupaten Bojonegoro. Keputusan Raden Surowidjojo untuk 

meninggalkan “dunia priyayi” didasari atas rasa prihatin melihat kesenjangan sosial 

antara golongan priyayi yang hidup serba mewah dengan rakyat kebanyakan yang 

hidupnya dalam kesengsaraan di bawah kolonialisme Belanda (Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro, 1996:1). 

Raden Kohar telah dibekali bapaknya tentang berbagai macam pengetahuan, 

mulai dari pengetahuan tentang lingkungan, ilmu tapa brata, sikap rendah hati dan adil, 

serta sikap mengalah untuk memperoleh kemenangan akhir. Pelajaran olah budi dan 

batin diperoleh Raden Kohar dari bapaknya dalam macapat berjudul Sekar Pocung, 

sebagai berikut. 

“Golong manggung ora srambah ora suwung, kiyate neng glanggang, lelatu 

sedhan mijeni, ora tanggung, yen lana kumerut pega. Naleng kadung kadiparan 

salang sandhung, tetegel mring ingwang, jumeneng kalawan rajas lamun 

ginggang sireku umanjing praba”. (Sesuatu yang bulat, tidak teraba dan tiada 

senyap, namun kuat melaju di pengembaraan, bagaikan bara api yang 

mengundang tampilan diri, tiadalah tahu kelaknya, bila keabadian itu sirna 

bersama asap. Hati nan terluntur,betapa menimbulkan kesulitan, akan tetapi 

akhirnya padaku juga pautannya, berdiri mantap dengan aku yang bertakhta, 

mengalahkan nafsu-nafsu iman tertinggi, maka dengan demikian kau dan aku 

tidak akan terpisahkan, karena kita menyatu dalam sinar suci) (Sastroatmodjo, 

2003: 40 - 41). 

Di desa kelahirannya, Raden Kohar disamakan dengan Bima, putra kedua dari 

keluarga Pandawa dalam mitologi wayang. Guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, 

Raden Kohar bekerja sebagai petani. Ia mempunyai sawah yang cukup luas, sekitar tiga 
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bau atau lima are (1 bau = 0,8 hektare) (Poeponegoro, 1990: 238), satu bau ladang, dan 

enam ekor sapi (Hutomo, 1996: 14). 

Raden Kohar memiliki sifat yang sama dengan sifat bapaknya (Raden 

Surowidjojo), yaitu sama-sama senang mengajarkan kepada orang lain, terutama rakyat 

miskin mengenai bagaimana mengatur perilaku kehidupan dan sikap mental sikap yang 

baik, serta masalah pranatamangsa. Ajaran tersebut, ia tulis dalam beberapa kepek 

(semacam buku sejenis primbon). Kepek tersebut, meliputi Kepek Punjer Kawitan 

(primbon sejarah/silsilah), Kepek Serat Pikukuh Kasajaten (primbon tentang batasan 

watak dan tingkah laku), Kepek Serat Uri- uri Pambudi (primbon tentang petunjuk 

melakukan tapa brata dalam mencapai budi pekerti), Kepek Jati Kawit (primbon tentang 

kemulian akhirat). Kepek-kepek tersebut, ditulis dengan huruf Jawa yang disusun dalam 

sekar macapat (Sastroatmodjo, 2003: 32 - 34). 

Pada saat Raden Kohar berusia 31 tahun (tahun 1890), ia mengubah namanya 

menjadi Samin Surosentiko atau dikenal dengan sebutan Ki (Kyai) Samin. Perubahan 

nama Samin dianggapnya lebih merakyat dibandingkan nama Raden Kohar. 

Selanjutnya, Ki Samin Surosentiko mulai menyebarkan ajarannya yang diberinama 

ajaran Sikep secara lisan di Desa Klopodhuwur, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa 

Tengah. 

Di dalam ajaran Sikep memuat tiga hukum, yaitu: Pertama, hukum tindak tanduk 

atau Angger-angger Pratikel. Di dalam hukum tindak tanduk ini memuat larangan 

bahwa sebagai manusia kita tidak boleh dengki, iri hati, mudah marah, suka mencuri, 

kikir, berbohong, menipu, berjualan, serta berbuat nista dengan sesama penguni alam. 

Kedua, hukum berbicara atau Angger-angger Pangucap. Di dalam hukum berbicara ini 

memuat larangan bahwa setiap orang tidak boleh menyakiti hati orang lain dengan cara 

menjaga mulutnya dari perkataan yang tidak baik dan menyakiti hati orang lain. Ketiga, 

hukum perihal yang harus dijalankan atau Angger-Angger Lakonana. Tradisi lisan 

terkait hukum ini berbunyi “lakonana sabar trokal. Sabare dieling-eling. Trokale 

dilakoni” (lakukanlah dengan sabar, sabar hendaknya diingat-ingat, dan kesabaran itu 

harus dilakukan di dalam kehidupan) (Hutomo, 1996:25-26). 

Rupanya, ajaran Sikep yang disampaikan Ki Samin Surosentiko semakin hari 

semakin menarik minat masyarakat untuk mendengarkan sesorah (ceramah) Ki Samin 

Surosentiko hingga pengikutnya semakin hari terus bertambah. Ajaran Ki Samin 

tersebut dilakukannya di rumah atau tanah lapang, dimana sebagian besar pengikutnya 

tidak dapat membaca dan menulis. Ajarannya menyebar hingga Desa Tapelan 

(Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur), Desa Ploso Kedhiren dan Desa 

Tanjungsari (Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah). Pada saat itu, Pemerintah 

Kolonial Belanda menganggap aktivitas Ki Samin Surosentiko dalam menyebarkan 

ajaran Sikep-nya sebagai ajaran kebatinan belum mengganggu keamanan (Hutomo, 

1996: 14). 
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Berdasarkan laporan Residen Rembang tahun 1903 bahwa pengikut ajaran Ki 

Samin Surosentiko sebanyak 772 orang. Mereka tersebar di desa-desa sekitar Kawasan 

Pegunungan Kendeng, meliputi wilayah utara Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, 

Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, mereka juga 

tersebar di sebagian wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Bojonegoro, 

Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Ngawi. 

Ajaran Sikep yang disampaikan oleh Ki Samin Surosentiko melalui tradisi lisan ternyata 

mampu mengubah tata cara hidup para pengikutnya, hingga para pengikut ajaran Ki 

Samin menolak untuk menyetor padi ke lumbung desa, menolak untuk membayar pajak, 

serta menolak untuk mengandangkan binatang ternaknya di kandang umum. Sebagai 

contoh, ada seorang pengikut Ki Samin Surosentiko ketika ia diminta membayar pajak 

sewa tanah yang digarapnya oleh aparat desa, pengikut tersebut menolak dengan cara 

mengubur uangnya di dalam tanah. Aparat desa menanyakan, mengapa ia menguburkan 

uangnya ke dalam tanah? Pengikut Ki Samin tersebut menjawab bahwa “tanah itu 

miliknya bumi. Jadi, ia membayar sewa tanahnya ya pada bumi, bukan pada aparat 

desa” (http://suara merdeka.com, 11 Desember 2019). 

Aksi pembangkangan yang dilakukan oleh pengikut Ki Samin Surosentiko 

terhadap aparat desa ditambah dengan jumlah pengikutnya yang semakin hari semakin 

meningkat, cukup mengejutkan Pemerintah Kolonial Belanda Oleh karena itu, pada 1 

Maret 1907 kontrolir Belanda (pejabat terendah dalam korps pangreh praja 

Eropa/Europe Bestuurs Amtenaren) memberikan laporan kepada asisten residen untuk 

disampaikan kepada residen tentang aksi pembangkangan yang dilakukan Ki Samin 

Surosentiko dan pengikutnya. 

Pada Oktober 1907, pengikut Ki Samin Surosentiko mengangkat Ki Samin 

sebagai Raja Tanah Jawa (Ratu Tanah Jawi) dan memberinya gelar Prabu Panembahan 

Suryongalam (cahaya alam semesta). Adapun sebagai patih sekaligus senopati dijabat 

oleh seorang pamong desa/kamituwa dari Desa Bapangan Kabupaten Blora Provinsi 

Jawa Tengah dengan gelar Suryongalogo. Saat itu, jumlah pengikut Ki Samin 

Surosentiko diperkirakan sebanyak 5.000 orang. Akibatnya, setiap gerak-gerik Ki 

Samin Surosentiko dan pengikutnya diawasi. Dengan dalih akan melakukan 

pemberontakan, pengikut Ki Samin yang pada waktu itu sedang mengadakan slametan 

(upacara selamatan) di Desa Kedhungtuban Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah 

ditangkap. Kegiatan slametan tersebut, dianggap oleh Pemerintah Kolonial Belanda 

sebagai persiapan pemberontakan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. 

Ki Samin Surosentiko dan delapan pengikutnya ditangkap oleh Pemerintah 

Kolonial Belanda pada tanggal 8 November 1907, serta diasingkan ke Sawahlunto 

Provinsi Sumatera Barat. Gerakan pembangkangan yang dilakukan Ki Samin 

Surosentiko bersama dengan para pengikutnya, mengandung tiga unsur, yaitu (1) 

gerakan mirip organisasi proletariat kuno yang menentang feodalisme dan kolonial 
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dengan kekuatan agraris terselubung; (2) gerakan tanpa perlawanan fisik yang 

mencolok; (3) gerakan yang berdiam diri dengan cara tidak membayar pajak, 

menyumbangkan tenaganya, melawan peraturan agraria. 

Penangkapan dan pengasingan terhadap Ki Samin Surosentiko tidak 

menyurutkan langkah pengikutnya untuk tetap menyebarkan ajaran Sikep Pada tahun 

1908, seorang pengikut Ki Samin Surosentiko bernama Wongsorejo melakukan 

provokasi kepada penduduk Desa Jiwan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur untuk 

menolak membayar pajak dan bergotong royong membangun jalan dengan alasan 

bahwa hasil pajak dan pembangunan jalan hanya akan menguntungkan Pemerintah 

Kolonial Belanda. Akibat tindakannya tersebut, Wongsorejo dan dua orang temannya 

ditangkap oleh Pemerintah Kolonial Belanda (Benda dan Castles, 1959: 211). 

Penyebaran ajaran Ki Samin Surosentiko juga dilakukan dengan tradisi lisan 

oleh menantu Ki Samin yang bernama Surokidin, Engkrek (murid Ki Samin), dan 

Karsiyah di sekitar Kawasan Pegunungan Kendeng, meliputi:Kabupaten Rembang, 

Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kudus, sekitar tahun 1911 

(Hutomo, 1996: 15). Pada tahun 1914, Ki Samin meninggal dalam status tahanan di 

Sawahlunto, Padang, Sumatra Barat (Sastroatmodjo, 2003: 9; Hutomo, 1996: 15). 

Sebelum Ki Samin meninggal, ia berpesan kepada pengikutnya yang juga ikut 

ditangkap dan diasingkan ke Sawahlunto, antara lain (1) mereka harus mempertahankan 

ajaran Sikep; (2) mereka diminta menjumpai Surokidin (menantu Ki Samin 

Surosentiko) di Desa Tanduran, Blora jika suatu saat mereka dibebaskan dan kembali ke 

Jawa; (3) Ki Samin juga berpesan mbesok ojo samar karo aku, keno pangkling rupane, 

ojo pangkling suarane (besok jangan lupa denganku, boleh lupa wajahku, jangan lupa 

suaraku). Pesan ini sebenarnya bermakna bahwa ketika Ki Samin meninggal, maka ia 

akan berkumpul kembali melalui kelahiran dalam keluarga Samin (reinkarnasi dalam 

agama Hindu) 

 

Persebaran Pengikut Ajaran Ki Samin Surosentiko 

Persebaran pengikut ajaran Ki Samin Surosentiko dimulai dari Desa 

Plosokediren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. 

Selanjutnya, pengikut Ki Samin Surosentiko semakin banyak berdatangan dan meluas 

hingga di desa-desa Kabupaten Blora, antara lain Desa Klopodhuwur, Bapangan, 

Kedungtuban, Sambong, Jiken, Jepon, Blora, Tunjungan, Ngawen, Todanan, Kunduran, 

Banjarejo, dan Doplang. Selama satu dasawarsa, Ajaran Samin Surosentiko menyebar 

sampai ke luar wilayah Kabupaten Blora, antara lain di Kabupaten Kudus, Kabupaten 

Pati, Kabupaten Rembang (Provinsi Jawa Tengah); dan di Kabupaten Bojonegoro, 

Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban 

(Provinsi Jawa Timur). 

Menurut Sudikan (2008: 90 - 91), persebaran pengikut Ki Samin Surosentiko 

tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, berkenaan dengan pengembangan 
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ajaran Ki Samin Surosentiko yang dilakukannya bersama dengan para pengikutnya, 

seperti Wongsorejo (di wilayah Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun); Engkrek (di 

wilayah Kabupatan Grobogan, Purwodadi), Karsiyah (di Kecamatan Kayen Kabupaten 

Pati), dan lain-lain. Kedua, berkenaan dengan gerakan komunitas Samin yang 

menentang kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dengan cara menolak untuk 

membayar pajak dan menyerahkan sebagian hasil panen kepada pihak desa. Cara ini 

semakin berkembang yang kemudian dirasa mencemaskan dan membahayakan 

pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, banyak pengikut Ki Samin Surosentiko yang 

ditangkap. Mereka yang lolos dari penangkapan Pemerintah Kolonial Belanda, 

selanjutnya melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan jati sekitar kawasan 

Pegunungan Kendeng. Persebaran pengikut ajaran Ki Samin Surosentiko membawa 

konsekuensi yang positif bagi komunitas tersebut. Mereka saling terikat tali 

persaudaraan (paseduluran) di manapun orang Samin berada. Di samping ikatan 

paseduluran, mereka juga diikat oleh persamaan adat istiadat (ajaran Sikep). 

Munculnya komunitas Samin di Kabupaten Pati mempunyai beberapa versi. 

Pertama, Hutomo (1996: 15) menyebutkan bahwa keberadaan komunitas Samin di 

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah disebarkan oleh murid Ki Samin yang bernama  

Karsiyah. Ia meneruskan ajaran Ki Samin di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada 

tahun 1911 dengan mengajak masyarakat untuk menolak membayar pajak kepada 

Pemerintah Kolonial Belanda. Oleh masyarakat, Karsiyah mendapat sebutan Pangeran 

Sendang Janur. Akibat perlawanannya, ia ditangkap oleh Pemerintah Kolonial Belanda. 

Kedua, Korver (1976: 256) menyatakan bahwa tersebarnya ajaran Sikep di Kabupaten 

Pati dimulai dari seseorang bernama Troeno yang berasal dari Kecamatan Kayen 

Kabupaten Pati, yang kemudian dilanjutkan oleh Soeroleksono. Soeroleksono 

merupakan guru dari pengikut Samin yang terkenal di Pati bernama Dangir, yang pada 

tahun 1928 ditanggap oleh Bupati Pati akibat menentang Pemerintah Kolonial Belanda 

dengan tidak mau membayar pajak. Ketiga, menurut wawancara dengan Gunretno yang 

dilakukan peneliti pada 2012 menyebutkan bahwa keberadaan komunitas Samin di 

Kabupaten Pati disebarkan oleh Suronggono. Suronggono adalah anak Proyongadin 

(Pengikut KI Samin dari Kabupaten Kudus) (Endrayadi, 2013). 

Dewasa ini, keberadaan komunitas Samin di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, 

tidak dapat dijumpai lagi. Berdasarkan informasi dari Gunretno (pemimpin Samin di 

Kecamatan Sukolilo), mereka tidak mengenal sosok Karsiyah. Menurutnya, 

kemungkinan sosok Karsiyah merupakan salah satu murid Ki Samin. Hal ini bisa 

dipahami karena ketokohan Ki Samin menyebabkan banyak orang datang dan berguru 

kepadanya, terutama para petani yang ingin mendapat petunjuk dari Ki Samin 

Surosentiko, seperti yang dituturkan oleh Gunretno berikut ini. 

“Rasa sumelang, kuatir, luru pengayoman, teko sangkan paran ngendi wae, 

akeh- akehe dulur tani pada teko nang nggone mbah Samin. Lha ning kana kuwi, 

rumangsa entuk pitudhuh kanggo kategenan gawe wong sing manggon bumi 
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pertiwi. Siji mboko siji, akhire koyo ana rasa diudari babakan sing digowo. Siji 

mboko siji crita, akhire kepingin dolan”. (Rasa was-was, khawatir, ingin 

mendapat perlindungan, datang dari mana saja, kebanyakan saudara petani 

datang ke tempat mbah Samin. Di sana, mereka mendapat petunjuk untuk 

pegangan bagi orang yang hidup di bumi pertiwi. Satu demi satu, akhirnya 

seperti ada rasa setiap persoalan yang mereka bawa dapat diselesaikan. Satu 

demi satu, mereka bercerita yang akhirnya orang lain pun ingin berkunjung) 

(Endrayadi, 2013). 

 

Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa persoalan hidup yang dihadapi 

oleh masyarakat, khususnya petani saat itu sangat berat. Salah satu kebijakan 

Pemerintah Kolonial Belanda saat itu adalah mengenalkan sistem ekonomi uang telah 

mengakibatkan rakyat semakin terbebani. Sistem ekonomi uang ini memungkinkan bagi 

pelaksanaan sistem perpajakan, peningkatan perdagangan hasil bumi, timbulnya buruh 

upahan, masalah pemilikan, dan penggarapan tanah. Adanya subordinasi ekonomi 

tersebut, maka pengerahan tenaga dan kondisi kerja menjadi tergantung pada pihak 

penguasa kolonial. Oleh karena itu, sebagai akibat dari situasi dan kondisi tersebut, 

selama periode abad ke-19 dan 20 muncullah gerakan-gerakan sosial di Indonesia. 

Menurut Poesponegoro (1990: 279 - 282), gerakan-gerakan sosial di Indonesia 

pada hakikatnya digolongkan menjadi empat golongan sesuai dengan landasan-landasan 

pokok yang mendorong timbulnya gerakan tersebut. Pertama, adalah jenis gerakan yang 

melawan keadaan atau peraturan yang tidak adil. Di dalam hal ini ideologi pokok yang 

mendorong timbulnya gerakan itu adalah adanya rasa dendam terhadap kondisi sosial 

ekonomi yang kurang memberikan tempat yang bebas bagi kehidupan para 

pendukungnya. Kedua, adalah jenis gerakan ratu adil, yaitu suatu gerakan mesianis yang 

memuat harapan akan datangnya ratu adil atau imam mahdi sebagai juru selamat rakyat. 

Ketiga, adalah gerakan Samin. Keempat, adalah jenis gerakan sekte keagamaan. Petuah-

petuah yang disampaikan oleh Ki Samin Surosentiko kepada para petani mengakibatkan 

setiap persoalan yang dihadapi petani menjadi bisa diselesaikan. Petuah yang diberikan 

Ki Samin tidak mengandung sifat emosional, sehingga para petani merasa tenteram. 

Inilah yang kemudian membedakan gerakan Samin dengan gerakan sosial lainnya di 

Indonesia. 

Menurut Kartodirdjo (1977: 44) bahwa gerakan Samin dapat dianggap gerakan 

tradisional yang pasif dan unik. Maksudnya adalah gerakan ini tidak revolusioner dan 

daerah gerakan Samin hanya meliputi beberapa desa dan sering terpisah-pisah; artinya 

tidak ada dukungan atau konsolidasi di antara gerakan-gerakan itu. Namun, ada satu hal 

yang membedakan dengan gerakan petani lainnya, yaitu bila biasanya gerakan sosial 

yang sejenis ini hanya berumur singkat, tidaklah demikian dengan gerakan Samin 

karena sampai dengan saat ini gerakan Samin masih hidup. 

Salah satu aspek penting dari gerakan Samin adalah tanpa kekerasan, rajin, jujur,  

dan berhasil sebagai petani, serta menghargai sesama derajat, termasuk kaum 
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perempuan. Sekitar tahun 1900-an, nama Ki Samin Surosentiko mulai disegani dan 

dikenal oleh kalangan petani di Kabupaten Blora dan sekitarnya. Di antara petani yang 

datang kepada Ki Samin, bernama Radiwongso berasal dari Dukuh Kaliyoso Desa 

Karangrowo Kabupaten Kudus dan Proyongadin berasal dari Desa Ngoro Kabupaten 

Kudus. Selanjutnya, keduanya menjadi pengikut dan murid Ki Samin Surosentiko. 

 Ki Samin, kepemimpinan Samin dilanjutkan oleh Surokidin (menantu Ki Samin 

Surosentiko) di Desa Tanduran Kabupaten Blora. Karisma Radiwongso yang telah 

mendapat ajaran dari Ki Samin Surosentiko menyebabkan salah seorang penduduk di 

Dukuh Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa 

Tengah bernama Jambet (warga non-Samin yang beragama Islam) tertarik untuk ikut 

menjadi bagian dari komunitas Samin. Hubungan yang semakin erat antara Jambet dan 

Radiwongso berlanjut ketika sekitar tahun 1920, Suronggono (anak Radiwongso) 

dinikahkan dengan Sarmi (anak Jambet). Pernikahan Suranggono dengan Sarmi 

mengakibatkan perubahan tatanan kehidupan keluarga Jambet dari tatanan non-Sikep 

menjadi tatanan Sikep. Sesuai dengan pesan Ki Samin agar para muridnya menemui 

Surokidin, maka Radiwongso berpesan kepada anaknya yang bernama Suronggono 

untuk menemui Surokidin (Endrayadi, 2013). 

Dari pertemuan keduanya, Suronggono banyak mendapatkan petuah dari 

Surokidin. Ketika Surokidin meninggal, Suronggono resmi ditetapkan sebagai botoh 

(pemimpin) komunitas Samin. Di antara para pengikut Suronggono, terdapat sosok 

yang sering diajak berdiskusi, yaitu Tarno. Tarno adalah anak Kadirah. Ia menikah 

dengan Sayem, anak perempuan Suronggono. Ketika Suronggono meninggal, beliau 

tidak berpesan khusus kepada Tarno untuk menggantikan kedudukannya sebagai botoh 

komunitas Samin. Hal ini tidak seperti biasanya, di mana para botoh Samin menunjuk 

pemimpin selanjutnya sebelum salin sandang (meninggal). Akan tetapi, komunitas 

Samin di Kabupaten Pati sepakat bahwa pengganti Suronggono adalah Tarno. Hal ini 

terjadi karena Tarno banyak memahami tatanan Sikep. Sejak itu, Tarno diangkat 

menjadi pemimpin (botoh) di dalam komunitas Samin di Kabupaten Pati (Endrayadi, 

2013). 

Tarno salin sandang (meninggal) pada 4 Juni 2009, sehingga untuk 

menggantikan kepemimpinannya, komunitas Samin sepakat menunjuk Gunretno 

sebagai botoh yang baru. Pemilihan Gunretno sebagai botoh Samin dilakukan atas dasar 

bahwa Gunretno selama ini paling sering diajak diskusi oleh Tarno tentang berbagai 

permasalahan yang terjadi pada komunitas Samin. Selain itu, oleh komunitas Samin, 

Gunretno dianggap cakap dan mampu mempertahankan dan menyebarkan ajaran Sikep 

di kalangan komunitas Samin. Wilayah persebaran komunitas Saminpun semakin 

sempit. Berdasarkan penelitian penulis, saat ini pengikut ajaran Ki Samin terdapat di 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan Kecamatan Kayen Kabupaten Kudus. 
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Tradisi Lisan dan Perspektif Masyarakat Sekitar Pegunungan Kendeng 

Kisah tentang sepak terjang Ki Samin Surosentiko melawan Pemerintah 

Kolonial Belanda dengan ajaran Sikepnya, terutama di sekitar Kawasan Pengunungan 

Kendeng Provinsi Jawa Tengah saat ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. 

Hanya pada komunitas Samin saja, terutama di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, 

ajaran luhur tentang nilai-nilai kehidupan dari Ki Samin masih dipatuhi dan 

disampaikan secara lisan oleh botoh (pemimpin) Samin karena mereka tidak bisa 

membaca dan menulis. 

Tradisi lisan tentang Ki Samin Surosentiko dan ajarannya, disampaikan botoh 

kepada generasi muda Samin telah membentuk pola prilaku komunitas Samin yang 

dianggap “berbeda” dengan masyarakat pada umumnya. Bagi komunitas Samin, Sosok 

Raden Kohar atau Ki Samin Surosento dianggap sebagai raja dan ajarannya harus 

dipatuhi. Kepatuhan pengikut Samin hingga saat ini dapat kita temukan di Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati dimana mereka masih memegang teguh tiga inti ajaran Ki 

Samin, yaitu (1) hukum tindak tanduk (Angger-Angger Pratikel), (2) hukum berbicara 

(Angger-angger Pangucap), serta (3) hukum hal yang harus dijalankan (Angger-Angger 

Lakonana). 

 

Kepatuhan para pengikut Samin membentuk pola kehidupannya, yaitu: 

Menolak menggunakan alat-alat modern dan bersekolah. Penolakan orang Samin 

terhadap modernisasi dan bersekolah karena mereka memegang teguh prinsip 

kesederhanaan. Sikap ini dulunya merupakan bagian penolakan yang diajarkan Ki 

Samin atas “perubahan” yang dibawa oleh kolonialisme Belanda; 

Selalu berpakaian hitam/gelap, celana congkrang (sebatas lutut). Pola kebiasaan ini 

dilakukan pengikut Ki Samin terkait dengan pekerjaan mereka sebagai petani. Warna 

hitam dianggap warna yang tidak mudah kotor, sedangkan celana congkrang akan 

memudahkan pekerjaan orang Samin ketika bertani di sawah atau ladang; 

Menikah sesama kelompoknya. Pola hidup ini didasari akan keberlanjutan ajaran 

Samin. Menikah dengan orang di luar komunitas Samin dianggap bukan “sedulur” 

(saudara) karena dianggap beda prinsip, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi  

keberlanjutan ajaran dari Ki Samin Surosentiko. 

Orang Samin menggunakan bahasa Sangkak (menyangkal) dalam 

berkomunikasi sehari- hari. Bahasa Sangkak adalah bahasa Jawa Ngoko yang bersifat 

menyangkal. Masyarakat umum, tidak tahu istilah bahasa Sangkak. Selama ini yang 

diketahui oleh masyarakat bahwa bahasa yang digunakan oleh orang Samin adalah 

bahasa Jawa Ngoko. Namun, bagi mereka yang sudah paham dan pernah berinteraksi 

secara lebih dekat dengan orang Samin mengakui ada penggunaan bahasa Jawa Ngoko, 

yang agak berbeda terutama pada beberapa pertanyaan yang sifatnya pribadi. Proses 

terbentuknya Bahasa Sangkak, berkaitan erat dengan sikap dan pilihan hidup orang 

Samin pada awal terbentuknya komunitas tersebut, sebagaimana pendapat Fill (2001: 
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14) bahwa kosakata dari suatu bahasa tertentu adalah suatu refleksi atau gambaran dari 

lingkungan fisik dan lingkungan sosial penuturnya. Munculnya bahasa Sangkak 

merupakan bentuk ekspresi perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda dengan 

tidak mengingkari sifat dan sikap jujur karena karena mereka tidak mampu menghadapi 

kekuatan kolonialisme Belanda secara frontal (bersenjata). Model perlawanan ini mirip 

dengan politik Ahimsa (jiwa yang lembut, tenang, tidak memakai kekerasan, serta pasif) 

yang dijalankan Mahatma Gandhi di India saat melawan penjajahan Inggris. Hal ini 

sejalan dengan pandangan Scoot (2000) bahwa model perlawanan Samin adalah ciri 

khas gaya perlawanan petani di Asia. Contoh bahasa Sangkak adalah ketika orang 

Samin ditanya Piro umurmu? (berapa umurmu?), maka orang Samin akan menjawab siji 

kanggo selawase (satu untuk selamanya). 

 Orang Samin memiliki sifat jujur. Sifat ini merupakan wujud kepatuhan orang 

Samin dalam melaksanakan inti ajaran Sikep berupa Angger-Angger Pratikel (hukum 

tindak tanduk), yaitu aja mbujuk (jangan berbohong), aja apus (jangan bersiasat), dan 

aja akal (jangan trik). Orang Samin bekerja sebagai petani dan sangat menjaga 

kelestarian alam. Mereka bertani secara tradisional, sehingga sangat terikat oleh areal 

pertanian dalam upaya pemenuhan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menjaga 

kelestarian lingkungan alam sangat diperhatikan, terutama di sekitar Pegunungan 

Kendeng karena sistem pertanian orang Samin sangat tergantung pada sistem irigasi 

tradisional (sungai-sungai) yang berhulu pada pegunungan tersebut. Bagi orang Samin, 

rusaknya alam akan berakibat hancurnya kehidupan seluruh orang Samin. Kearifan 

lokal ini bersumber pada ajaran Sikep yang disampaikan Ki Samin Surosentiko agar 

pengikutnya aja nyiyo-nyiyo marang sapodo (jangan melakukan perbuatan nista 

terhadap sesama penghuni alam). 

Berbeda dengan perspektif etnis Jawa di sekitar Kawasan Kendeng, khususnya 

di Pati dimana etnis Jawa masih menemukan komunitas Samin, tradisi lisan mengenai 

Ki Samin Surosentiko dan ajaran sedikit diketahui. Pada umumnya, etnis Jawa 

mengenal Ki Samin sebagai sosok bromocorah yang ajaran-ajarannya dianggap 

menyimpang. Penyimpangan tersebut, mereka tunjukkan dari beberapa pola kehidupan 

pengikut Ki Samin, antara lain: (1) menolak modernisasi dan bersekolah, sehingga 

orang Samin dianggap “bodoh” karena tidak mengikuti perkembangan zaman, (2) selalu 

berpakaian hitam/gelap, celana congkrang (sebatas lutut), sehingga mereka dianggap 

penganut aliran sesat yang memiliki kemampuan ilmu hitam (black magic), (3) menikah 

sesama kelompoknya, sehingga orang Samin  dianggap sebagai pengikut aliran kumpul 

kebo dan tidak beragama karena pernikahannya tidak dilegalkan dalam lembaga agama 

negara (4) bahasa yang digunakan adalah bahasa Sangkak (menyangkal), sehingga 

orang Samin dianggap ngeyelan (pembangkang). 

  Dari perspektif etnis Jawa yang stereotipe terhadap Ki Samin Surosentiko dan 

ajarannya, ternyata ada cara pandang yang sama dan masih dapat ditemukan dalam 
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tradisi lisan di masyarakat sekitar Kawasan Pegunungan Kendeng, yaitu ajaran tentang 

kejujuran dan kelestarian alam. Ajaran Ki Samin yang memuat kedua sifat yaitu 

kejujuran dan kelestarian alam ada dalam inti ajaran Sikep. Etnis Jawa masih mengakui 

bahwa orang Samin sangat jujur, mereka tidak mau mengambil apapun dan sangat 

berkomitmen jika sudah berjanji, serta sangat peduli lingkungan. Kepedulian terhadap 

kelestarian lingkungan dibuktikan oleh para pengikut Ki Samin Surosentiko dengan 

melawan rencana pendirian pabrik semen di sekitar Kawasan Pegunungan Kendeng, 

baik di Kabupaten Pati maupun di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. 

 

SIMPULAN 

Konstruksi yang utuh mengenai Ki Samin Surosentiko dan ajarannya dalam 

tradisi lisan pada masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng dapat kita lacak melalui akar 

sejarahnya. Ki Samin Surosentiko dan pengikutnya dalam konteks etnisitas termasuk 

subetnis Jawa, sehingga di dalam kehidupannya mempunyai persamaan dan perbedaan 

dengan etnis Jawa. Persamaan dan perbedaan tersebut, dapat ditemukan pada tradisi 

lisan mengenai sosok Ki Samin Surosentiko dan ajarannya. Adanya persamaan antara  

etnis Samin dengan etnis Jawa dalam tradisi lisan lebih disebabkan oleh kedekatan  

historis  antara komunitas Samin dengan etnis Jawa. Adapun penyebab munculnya 

perbedaan karena etnis Samin masih mempertahankan tradisi nenek moyangnya (Ki 

Samin Surosentiko), sedangkan etnis Jawa telah menjadi masyarakat modern. 
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Abstrak 

Era disrupsi atau era revolusi industri 4,0 merupakan jaman yang banyak terjadi perubahan 

dan inovasi yang sangat besar dalam dunia bisnis, namun akhirnya merambah ke berbagai 

bidang karena serba digital. Dalam dunia pendidikan, peningkatan sumber daya manusia 

terkait digitalisasi sangat diperlukan untuk mengakses segala informasi dan 

menyampaikannya kepada maasyarakat dengan mudah, murah, dan cepat lewat dunia 

maya. Perubahan dalam bidang ekonomi sangat jelas, misalnya dari bentuk mall, swalayan, 
dan gerai-gerai berinovasi menjadi toko online. Permasalahannya, bagaimana tantangan dan 

solusi pembelajaran bahasa Indonesia bagi mahasiswa yang sudah 12 tahun telah 

mempelajarinya ? yang selama ini berbasis pengetahuan dalam buku teks dan membeo, 

tidak menantang. Dan, bagaimana tantangan bagi dosen dalam mendesain materi dan 

menerapkan metode pembelajaran dengan tuntutan output menjadi manusia yang cinta 

tanah air, berkarakter kuat, dan memiliki kecakapan hidup dan kerja dalam menghadapi 

tuntutan zaman. Tujuannya untuk mengungkap tantangan bagi mahasiswa dan dosen dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di era disrupsi tersebut. Metode dalam pengumpulan data 

menggunakan metode dokumentasi (data kepustakaan dan hasil ujian matakuliah Bahasa 

Indonesia mahasiswa) dengan teknik observasi dan catat dengan analisis metode deskriptif 

kualitatif dan komparatif. Hasilnya menunjukkan adanya pentingnya perubahan dan inovasi 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang efektif membangun kreativitas dan literasi yang kuat. 
 

Kata kunci: bahasa Indonesia, berkarakter, disrupsi, pembelajaran, tantangan. 

 

PENDAHULUAN 

 Artikel ini membicarakan tentang tantangan pembelajaran Bahasa Indonesia di 

Perguruan Tinggi di Indonesia pada era disrupsi atau era digital. Selama ini, Bahasa 

Indonesia sebagai matakuliah wajib lulus bagi mahasiswa semua prodi dengan beban 2 

SKS , dengan 3 kegiatan  per minggu selama satu semester, yang setara dengan  waktu 

selama 2 X 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal, 120 menit kegiatan akademik 

terstruktur, dan 120 menit kegiatan akademik mandiri. Matakuliah Bahasa Indonesia 

tersebut sudah mereka pelajari selama 12 tahun ( 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 

tahun di SMA) sebelum menjadi mahasiswa. Pembelajaran tersebut berbasis ilmu 

pengetahuan yang bersumber pada buku teks. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

tidak menekankan pada keterampilan, baik menulis, membaca, maupun presentasi atau 

berbicara. Hal ini sangat bertentangan dengan filosofi bahwa bahasa atau berbahasa itu 
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sebagai suatu skill atau 'keterampilan' (reading ‘membaca’, writing ‘menulis’, listening 

‘mendengarkan', dan speeking ‘berbicara’). 

 Pembelajaran bahasa Indonesia era disrupsi merupakan pembelajaran berbasis 

digital. Bahan ajar dapat dipenuhi dari sumber-sumber digital; sarana penyampaian juga 

lewat digital, tatap muka juga lewat digital, evaluasi lisan dan tulis juga lewat digital, 

objek-objek riset dan pengamatan dapat diperoleh lewat digital, dan penyebaran tulisan-

tulisan yang inspiratif juga lewat digital. Dalam era digitalisasi ini dikatakan sebagai era 

industri 4,0. Maksudnya bahwa dalam industri 4,0 memiliki 4 desain prinsip, yakni: (1) 

interkoneksi atau sambungan dari kemampuan mesin, perangkat sensor, dan orang 

untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui  Internet of Think (IoT) atau 

Internet of People (IoP); (2) Transparansi informasi meliputi analisis data dan 

penyediaan informasi; (3) bantuan teknis berupa bantuan virtual dan bantuan fisik; dan 

(4) Keputusan yang terdesentralisasi (Hermann, et al, 2016). 

Pembelajaran bahasa Indoneasia diharapkan menghasilkan peningkatan 

keterampilan dan kemampuan mencipta tulisan, kemapuan membaca, kemampuan 

berbicara, dan kemampuan mendengankan ucapan-ucapan yang benar, bukan kemapuan 

membeo para pembelajarnya. Misalnya bukan hanya menghafalkan pengertian dan 

jenis-jenis kalimat serta paragraf dan jenis-jenisnya, melainkan memproduksi kalimat 

dan paragraf dalam teks-teks yang bersifat deskriptif, argumentatif, naratif, dan 

eksposisi. Mengapa riset ini penting dilakukan karena dengan dilakukan perubahan dan 

pembaharuan (inovasi) dalam  pembelajaran Bahasa Indonesia dapat menyambut 

perkembangan tuntutan era diasrupsi yang segalanya serba digital, mudah, murah, 

menyenangkan, dan hasilnya memuaskan karena pembelajar bahasa Indonesia dapat 

mencipta tulisan hasil pengamatannya dan mempresentasikannya dengan baik dan 

benar, dan dapat tambahan ilmu teknologi. Hal ini terjadi karena selama pengerjaan 

latihan praktik, mereka harus mencari objek di dunia maya, yang hasilnya dapat 

disebarluaskan lewat medsos. Pertanyaannya bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia 

di Perguruan Tinggi pada era digital ini. Apa tantangan serta solusinya. 

 

METODE 

 Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian lapangan dan 

dokumentasi dari berbagai sumber. Data dari lapang diambil berdasarkan realita atau 

fakta empiris kondisi pembelajar matakuliah Bahasa Indonesia semester 1 dan semester 

2 dari berbagai program studi, baik laki-laki maupun perempuan (studi kasus 

mahasiswa di Universitas Jember angkatan  tahun 2019/2020 sebanyak 165 mahasiswa). 

Data tersebut berupa jawaban ujian mahasiswa, ketika diberi tugas menulis dalam 

bentuk deskriptif tentang benda-benda yang mereka  miliki. Data lain berupa informasi 

tentang pendidikan di perguruan tinggi era rovolusi industri 4,0 dan tantangan serta 

targetnya diambil dari artikel-artikel berbagai sumber yang diambil dengan metode 

dokumentasi. Setelah diobservasi dan dicatat, data-data yang relevan dan valid 

diklasifikasi dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Sikap dan Kemampuan Menulis Pembelajar Bahasa Indonesia  

Model pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK 

selama ini berbasis buku teks yang telah disediakan pemerintah atau penerbit-penerbit 

yang telah mendapat ijin pemerintah. Targetnya agar lulusan dapat menjalankan 

komunikasi dengan lancar. Praktiknya, para siswa diwajibkan untuk menghafal materi 

buku teks dengan ditunjang lembar kerja siswa (LKS) dalam setiap semesternya. Para 

guru Bahasa Indonesia menjalankan tugas sebagai pengajar, wajib berpendidikan 

sarjana (S1). Namun, sedikit dari mereka yang lulusan S1 dari Prodi Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Target guru Bahasa Indonesia bukan berbasis tercapainya keterampilan dan 

kemampuan membaca, menulis, berbicara di depan umum, tetapi habisnya bab demi 

bab pada buku teks pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang masing-masing siswa 

(Asrumi, 2010). Out put dari sistem pembelajaran bahasa Indonesia tersebut adalah 

tidak memiliki sikap percaya diri (confident) dalam mencipta tulisan deskriptif 

sederhana, tetapi merasa takut (salah), dan malu ketika disuruh membacakan hasil 

tulisan deskriptifnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni kurangnya latihan 

mencipta tulisan deskriptif dan kurangnya membaca berbagai informasi yang 

menyebabkan rendahnya pengetahuan yang bisa digunakan untuk pengungkapan 

tentang sesuatu yang dideskripsikan. Dengan datangnya digitalisasi, mereka sangat 

terbantu untuk mencari sumber-sumber informasi yang dapat memperkaya wawasan 

dan kosa kata yang dapat dituangkan dalam tulisan deskriptif ciptaannya, namun masih 

belum mereka manfaatkan, kecuali ada permintaan (dimand) dari pengajar pada saat 

menyelesaikan tugas. 

Hasil output pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat SD-SMA tersebut di atas 

dapat diketahui pada realita kemampuan dan karakter mahasiswa semester 1 dan dua 

sebagai penempuh matakuliah Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi berikut ini, sebuah 

studi kasus di Universitas Jember.  

 

2. Evaluasi Sikap Mahasiswa Pembelajar Bahasa Indonesia pada Awal 

Perkuliahan di Universitas Jember Tahun 2019/2020 Semester Genap 

Universitas Jember mewajibkan mahasiswa menempuh matakuliah Bahasa 

Indonesia dengan beban 2 SKS yang diselenggarakan selama 1 semester, yakni 

sebanyak 16 kali pertemuan. Kehadiran wajib terpenuhi mahasiswa minimal 75%. Hasil 

penelusuran awal menunjukkan bahwa mahasiswa belum mempunyai keterampilan 

menulis teks (deskriptif, argumentatif, naratif, dan eksposisi). Dalam latihan pembuatan 

tulisan deskriptif sederhana tentang benda-benda yang dimiliki pada awal-awal 

perkuliahan (pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga), hasilnya menunjukkan 

bahwa mereka mayoritas tidak percaya diri menulis. Hal ini terlihat ketika hasil latihan 

pembuatan tulisan deskriptif sederhana tersebut dikumpulkan, mayoritas mahasiswa 
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pembelajar Bahasa Indonesia tersebut hanya mampu menghasilkan sebanyak 1- 2 

paragraf,  yang masing-masing paragraf terdiri atas 1-3 kalimat dengan berbagai alasan. 

 Adapun terbatasnya kemampuan menulis deskriptif yang dialami mahasiswa 

disebabkan oleh berbagai hal. Pertama, mereka merasa takut salah. Ketakutan yang 

mereka alami mencakup takut salah ejaan yang tidak baku, takut salah kata karena tidak 

baku, dan takut salah kalimat yang tidak sesuai dengan grammer. Kedua, mereka 

merasa bingung dan kesulitan mengeluarkan kata-kata dari pikirannya walaupun terasa 

masih banyak yang bisa dikeluarkan ketika menulis. Ketiga, ketika diminta untuk 

membaca hasil tulisannya, mereka enggan karena malu dengan teman-temannya. Rasa 

malu tersebut telah mengakar karena berdasarkan jejak sejarahnya, para mahasiswa itu 

sering mentertawakan dan ditertawakan teman-temannya ketika ada siswa melakukan 

kesalahan-kesalahan kecil, termasuk kesalahan berbicara di depan kelasnya pada saat 

duduk di bangku SD-SMA. 

Iklim pembelajarn Bahasa Indonesia selama di SD-SMA membangun karakter 

membeo (Asrumi, 2010) dari seluruh materi buku-buku teks dan LKS siswa. Target 

guru berdasarkan habisnya bab buku teks siswa, bukan kualitas kemampuan dan 

keterampilan siswa untuk mencipta tulisan. Tidak terdapat buku pegangan guru. Ketika 

berbicara keinginan, mayoritas para mahasiswa masih belum mempunyai keinginan. 

Bagi mereka, yang penting sekolah atau kuliah dengan baik, mendapat nilai bagus, dan 

lulus dengan cepat. Hal ini tampak jelas ketika ditugasi membuat tulisan deskriptif 

tentang keinginan di masa depan, mereka masih bingung dan malu ketika disuruh 

berbicara tentang keinginan tersebut di depan teman-temannya. Hal ini menunjukkan 

bahwa para mahasiswa masih belum mmiliki tujuan yang ingin dicapai. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa karena arah atau tujuan yang ingin dicapai belum tahu 

atau tidak jelas, para mahasiswa masih belum memiliki rancangan atau desain yang 

sederhana untuk mencapai tujuan hidupnya. Segalanya serba takut dan tidak percaya 

diri. Takut salah dan malu dalam menghadapi orang lain, jika melakukan kesalahan 

akan ditertawakan. 

 

3. Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Digital atau Era Disrupsi  

Seperti uraian di atas bahwa era disrupsi atau era revolusi industri 4,0 

merupakan jaman yang banyak terjadi perubahan dan inovasi yang sangat besar dalam 

dunia bisnis, namun akhirnya merambah ke berbagai bidang karena serba digital. 

Perubahan dalam bidang ekonomi sangat jelas, misalnya dari bentuk mall, swalayan, 

dan gerai-gerai berinovasi menjadi toko online. Dalam dunia pendidikan, peningkatan 

sumber daya manusia terkait digitalisasi sangat diperlukan untuk mengakses segala 

informasi dan menyampaikannya kepada masyarakat dengan mudah, murah, dan cepat 

lewat dunia maya. Dalam era ini, Djiwandono (2019) menyebutnya sebagai dunia tanpa 

kertas (paperless) sehingga dianggap sebagai jaman yang ramah lingkungan. Selain itu, 

banyak munculnya profesi-profesi baru, seperti market influencer, youtuber, data 

sciences, vloger, EO (Event Organicer), penulis digital content untuk situs suatu 
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perusahaan, dsb. Pada jaman disrupsi atau era revolusi industri 4,o ini, pendidik, 

termasuk dosen bertugas menanamkan keterampilan berkomunkasi, berkolaborasi, 

berpikir kritis, dan berkarya kreatif. 

Dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi terdapat  unsur-unsur pokok, yakni 

adanya dosen sebagai penagampu matakuliah dan tenaga kependidikan sebagai tenaga 

administrasi yang memperlancar pelayanan administrasi; mahasiswa sebagai pembelajar 

atau peserta didik; satuan pendidikan; dan sistem pembelajaran,  kesemuanya harus 

saling interaksi dan integrasi dengan industri 4,0 dalam mencapai literasi era baru. 

Sistem Pembelajaran di era disrupsi menuntut perubahan dan inovasi. Bagaimana dosen 

sebagai pengampu matakuliah Bahasa Indonesia di era disrupsi yang dituntut perubahan 

dan inovasi, terkait desain materi, latihan atau praktik dan tugas; desain metode dan 

strategi pembelajaran; penentuan media dan sumber-sumber belajar untuk mencetak 

mahasiswa yang percaya diri atau berkarakter yang memiliki keterampilan dalam 

mencapai literasi baru, yakni literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia 

(Aoun, 2017) sebagai penyempurnaan literasi lama yang berfokus pada membaca, 

menulis, dan berhitung (Calistung) (Yahya, 2018). Djiwandono (2019) menyatakan 

bahwa pendidik, termasuk dosen disarankan agar dapat menanamkan keterampilan 

berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan bekerja kreatif yang juga harus 

disertai adanya sikap yang terbuka dan bersedia untuk mempelajari hal-hal baru. 

Terkait dengan pandangan tentang keterampilan literasi baru, AOUN (2017) 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi digital adalah dalam pembelajaran 

itu diarahkan pada peningkatan kemampuan membaca, menganalisis, dan menggunakan 

informasi di dunia digital sebagai big data. Yang dimaksud dengan literasi teknologi 

adalah literasi berbasis teknologi yang bertujuan memberikan pemahaman pada cara 

kerja mesin dan aplikasi teknologi. Dan, literasi manusia diarahkan untuk peningkatan 

kemampuan berkomunikasi dan penguasaan ilmu desain. 

Dalam era disrupsi atau revolusi industri 4,0, yang menuntut adanya gerakan 

literasi baru, dapat diintegrasikan pada desain pembelajaran bahasa Indonesia di 

Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan pembelajaran abad 21 (Trilling & Fadel, 

2009) yang berorientasi pada gaya hidup digital (digital lifestyle), penguatan alat 

berpikir (thinking tools), penelitian pembelajaran (learning research), dan cara kerja 

pengetahuan (knowledge work). Oleh karena itu, muatan pembelajaran, termasuk 

muatan pembelajaran Bahasa Indonesia harus memenuhi target keterampilan abad 21 

(21th  century skills)  (Trilling & Fadell, 2009), yakni: (1) pembelajaran dan 

keterampilan inovasi (penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang bervariasi; 

komunikasi dan kolaborasi; dan kreativitas & inovasi; (2) keterampilan literasi digital 

(literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT atau literasi teknologi informasi dan 

komunikasi atau TIK); dan (3) karier dan kecakapan hidup (fleksibilitas dan 

adaptabilitas, inisiatif, interaksi sosial dan budaya, produktivitas dan akuntabilitas, dan 

kepemimpinan & tanggung jawab. Permasalahannya, bagaimana tantangan dan solusi 

pemecahannya terkait rancangan desain pembelajaran bahasa Indonesia para dosen 

Bahasa Indonesia untuk mencapai target tersebut. Dan, bagaimana metode 
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pembelajaran, strategi, dan teknik pemberian latihan atau praktik setiap tatap muka dan 

tugas di tengah dan akhir semester,   hingga mencapai 16 kali tatap  muka atau 

pertemuan (dalam bentuk offline atau online) diharapkan mampu mengakomodasi target 

output-nya dengan berbagai tantangan yang dihadapinya, terutama kondisi mental 

mahasisnya yang sudah terbiasa membeo, tidak jujur dalam membuat tulisan yang 

cenderung copypaste, tidak terbiasa menulis atau tidak percaya diri akan hasil 

tulisannya sendiri. Model supply (‘make something needed or wanted) available 

someone provide atau penyetoran atau penyediaan’, pemberian’ dan demand 

‘permintaan’ dalam pemberian tugas-tugas pada mahasiswa dipastikan akan dapat 

tercapai target yang diinginkan. Media pembelajaran berbasis  IT dimungkinkan 

membuat target tercapai. Oleh karena itu, tujuan tulisan ini mencakup (1) 

mendeskripsikan tantangan dosen dan berbagai solusinya bagi dosen Bahasa Indonesia 

dan tantangan bagi mahasiswa dengan solusi pendekatan model supply dan demand 

dalam pelaksanaan rancangan desain perkuliahan. 

 

4. Pembelajaran Bahasa Indonesia di Universitas Jember 

Berdasarkan UU RI Nomor 24 Tahun 2009 bebunyi bahwa “Bendera, bahasa, 

lambang negara, dan lagu kebangsaan merupakan atribut kebangsaan” sehingga 

masyarakat tidak boleh menghina dan merendahkan atribut-atribut kebangsaan tersebut. 

Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa yang membentuk karakter dan jati diri 

bangsa,  sesuai fungsi dan kedudukannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 

dan bahasa resmi negara, wajib dikuasai, dijunjung tinggi, dan digunakan masyarakat, 

termasuk mahasiswa sesuai dengan konteksnya di lapangan. Oleh sebab itu, Matakuliah 

Bahasa Indonesia wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa Universitas Jember 

(Rochiyati, dkk, 2019). 

 Sejak tahun 2018, pembelajaran Bahasa Indonesia dilakukan terpusat yang 

dianggap sebagai matakuliah wajib umum (MKWU) atau matakuliah umum (MKU) 

dengan lokasi terpusat pula. Hal ini memiliki berbagai kelebihan terkait dengan 

hetorogenitas mahasiswa yang lintas prodi, agama, dan lintas budaya sehingga 

diharapkan mereka mampu membangun relasi, kolaborasi, dan interaksi yang handal. 

Namun, hal ini perlu didukung desain materi, metode, dan strategi pembelajaran yang 

inovatif untuk mencapainya.  

Materi Bahasa Indonesia sudah disiapkan dalam bentuk kontrak kuliah dengan 

sumber dari buku ajar dalam bentuk buku teks yang berjudul “Bahasa Indonesia: 

Membangun Karakter Bangsa". Materi dalam buku ajar tersebut terdiri atas  5 bab, 

yakni: (1)  tentang Sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia; (2) Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar; (3) Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah; (4) Analisis bahasa 

ragam ilmiah; (5) Menulis karya ilmiah; dan (6) Keterampilan berbicara dalam forum 

ilmiah (presentasi) (Sudarmaningtiyas, dkk, 2019). Selain materi dalam buku ajar, 

power point juga sudah disiapkan di MKU yang bisa di-downlood lewat Kawanda 

Universitas Jember.  Para dosem tinggal menyampaikan materi yang tertuang dalam 
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power point tersebut, berdiskusi, dan memberi tugas latihan dalam setiap materi. 

Hingga kontrak kuliah berakhir. pertatap muka sesuai dengan kontrak kuliah yang 

ditetapkan MKU Bahasa Indonesia. 

 

5. Evaluasi Target Capaian Lulusan Pembelajar Bahasa Indonesia di Universitas 

Jember 

 

 Target pembelajar Bahasa Indonesia yang tertuang dalam buku ajar adalah 

“membentuk karakter generasi muda agar memberikan peranannya dalam mengukuhkan 

kedaulatan bangsa dan negara”. Target capaian dalam kontrak kuliah tahun 2019 adalah 

sebagai berikut. 

(1) Sikap:  

Selesai menempuh matakuliah Bahasa Indonesia, mahasiswa diharapkan memiliki 

sikap dengan standar skala 6 (S6), yakni: bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; S8: menginternalisasi 

nilai, norma, dan etika akademik; dan S9: menunjukkan sikap bertanggungjawab 

atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Hasilnya menunjukkan bahwa 

mayoritas mahasiswa merasa tidak percaya diri dalam mengungkapkan deskripsi 

sederhana dalam bentuk lisan dan tulisan. Oleh karena itu, diperlukan target sikap 

mental out put percaya diri (confident) (dalam menciptakan tulisan deskriptif dan 

mempresentasikan), terbuka, dan jujur; Sikap cepat mengidentifikasi masalah, 

menganalisa, dan solusi pemecahannya. Stanly (2000) menyatakan bahwa dalam 

era digital ini terdapat 3 karakter tertinggi yang kuat pengaruhnya dan relevan 

dengan tuntutan zaman, yakni: (1) kejujuran; (2) disiplin diri; dan (3) mudah 

bergaul dan berkomunikasi. 

(2) Selesai menempuh matakuliah Bahasa Indonesia, mahasiswa diharapkan memiliki 

Pengetahuan: mampu menguasai dan menjelaskan konsep-konsep dan 

pengetahuan berbahasa, baik lisan maupun tulis melalui presentasi dan diskusi 

kelas. Berdasarkan fakta riil menunjukkan bahwa mahasiswa menganggap rendah 

dan remeh temeh terhadap matakuliah Bahasa Indonesia untuk dipelajari. Artinya 

pengetahuannya kurang menantang atau kurang mengontribusi pengetahuan yang 

diinginkan dan dibutuhkan mereka dengan beragamnya ilmu mereka. Oleh karena 

itu, diperlukan penguatan wawasan ilmu yang dibutuhkan semua jurusan untuk 

membangun generasi yang berwawasan lokal, nasional, dan global dalam 

menyerap berbagai bidang ilmu, khususnya tentang wirausahawan sukses, kearifan, 

budaya, bahasa lokal dan internasional, pariwisata, toleransi, hukum, ke-MIPA-an, 

kesehatan, pertanian berbasis IT, politik, dan hukum), mengingat hetorogenitas 

konsentrasi/jurusan penempuh matakuliah Bahasa Indonesia tersebut untuk 

dideskripsikan dalam bentuk bahasa Indonesia tulis dan lisan. 

(3) Capaian bidang Ketrampilan Umum  yang Tertuang dalam Kontrak Kuliah:  
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a. Keterampilan umum 1 (KU1): memanfaatkan iptek sebagai alat bantu 

penyelesaian masalah dan pengkajian konsep-konsep dan pengetahuan 

berbahasa, baik lisan maupun tulis.   

Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya disajikan tentang 

pengetahuan-pengetahuan berbahasa, lisan dan tulis supaya tidak membosankan, 

tidak menantang, dan tidak memberikan inovasi ide-ide kreatif sesuai dengan 

tuntutan jaman. Namun diperlukan wawasan luas tentang berbagai bidang ilmu, 

yang mengungkapkan masalah dan pemecahannya dengan tulisan-tulisan ilmiah, 

dipresentasikan, dan divideokan, serta disebarkan melalui medsos (youtube, 

instagram, google drive, dsb). Oleh karena itu perlu tambahan KU berikut. 

b. KU2: Mampu memanfaatkan iptek sebagai alat utama untuk mengungkap 

berbagai  informasi dan masalah  (sesuai ilmu masing –masing) dari hasil 

pengamatan atau observasi pada video, youtube, news, yang hasilnya ditulis 

dalam bentuk tulisan-tulisan deskriptif, dipresentasikan, divideokan berbasis IT, 

dan disebarkan pada medsos (youtub, google drive, instagram, dan WA). 

(4) Capaian bidang Keterampilan khusus:  

a. mengambil keputusan strategis dalam menerapkan pengetahuan berbahasa; 

b. bertanggung jawab dan menunjukkan sikap yang baik dan kreatif dalam 

berbahasa Indonesia sebagai media mengungkapkan pikiran, gagasan, dan sikap 

ilmiah ke dalam berbagai bentuk karya ilmiah yang berkualitas baik secara lisan 

maupun tulis, sehingga mampu menerapkannya dalam penelitian. 

Berdasarkan target keterampilan khusus yang telah ditetapkan pada kontrak 

kuliah 2019 tersebut masih belum menggambarkan runtutan berpikir kritis dan logis 

sesuai dengan langkah-langkah berpikir ilmiah, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk 

karya tulis ilmiah. Berpikir logis di sini maksudnya bahwa secara mendasar, setiap 

orang itu tidak lepas dari masalah, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan 

bidang ilmu dan lingkungannya. Oleh karena itu, dalam hal ini mahasiswa diharapkan 

memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang 

ada dengan daya kekritisan mereka saat menangkap informasi dan tulisan dari berbagai 

sumber. Setelah mengidentifikasi masalah kemudian merumuskan, dan mencari cara 

atau metode penyelesaiannya. Oleh karena itu, dalam hal ini mahasiswa yang telah 

menempuh matakuluah Bahasa Indonesia ini diharapkan mampu menulis dan 

menyampaikan deskripsi hasil-hasil riset (sesuai dengan konsentrasi/bidang ilmu  

pembelajar) melalui artikel ilmiah tulis,  dan mempresentasinya dalam bentuk video, 

dimasukkan  pada google drive, instagram, dan youtube supaya dapat menginspirasi  

masyarakat.  

 Target pembelajaran di era digital, termasuk pembelajaran bahasa Indonesia 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk menyongsong 
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masa depan dalam memanfaatkan peluang pekerjaan sesuai dengan tuntutan zaman. 

Stanly (2000) menyebutkan terdapat 3 kecakapan hidup dan kerja yang relevan dengan 

tuntutan zaman, yakni: (1) learning skills (critical thinking, creativitu, colaboration, & 

communication); (2) literacy skills (information, media, & technology literacy); dan (3) 

life skills (flexibelity, leadership, productivity, initiative skills, and social skills).  

 

6. Sumber Belajar Bahasa Indonesia yang Tersedia 

 Buku teks berjudul “Bahasa Indonesia: Membangun Karakter Bangsa". terdiri 

atas  5 bab, yakni: (1)  tentang Sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia; (2) 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar; (3) Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah; (4) Analisi 

bahasa ragam ilmiah; (5) Menulis karya ilmiah; dan (6) Keterampilan berbicara dalam 

forum ilmiah (presentasi) (Rochiyati, dkk, 2019). Selain materi dalam buku ajar, power 

point juga sudah disiapkan di MKU yang bisa didownlood lewat Kawanda Universitas 

Jember.  

 Dalam materi buku teks Bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai buku 

pegangan dosen dan mahasiswa di Universitas Jember sudah memenuhi standar 

minimal bahan pembelajaran sebagai (in box).  Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

di masa digital ini, teori-teori kebahasaan selain sudah tersidia dalam buku-buku teks, di 

media internet juga sudah tersedia sehingga dalam pembelajaran tidak terpaku pada 

hafalam konsep yang memberatkan, tetapi sudah harus keluar rel dengan pegangan 

konsep-konsep dasar yang ada dalam buku teks tersebut. 

Dunia pembelajaran di era digital ini disebut dunia tanpa kertas (paperless), 

lebih efektif, ramah lingkungan, dan menyenangkan. Para mahasiswa generasi digital 

ini, sudah menggemgam dunia dalam setiap langkahnya bersama androit. Setiap saat 

dapat dicari segala sesuatu yang ingin diketahuinya. Gambaran karier masa depan tidak 

pasti, tidak seperti zaman dulu yang begitu mantap menentukan masa depannya yang 

diinginkan. Misalnya, ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, tentara, bidan, guru, dan 

sebagainya. Dengan digitalisasi, kemungkinan terjadi perubahan dan pembaharuan 

sangat tinggi, seperti munculnya toko online, gojek, gokar. Di bidang pengajaran, 

dengan munculnya program “Ruang guru”, ke depan diprediksi negara tidak 

membutuhkan banyak gurru yang diangkat jadi PNS atau ASN sehingga FKIP di setiap 

Perguruan Tinggi dimungkinkan akan dibatasi. Ke depan, lulusan akan menjadi ragu 

akan memastikan karier yang akan jadi pilihan. Harari (2018) menyatakan bahwa tidak 

ada gambaran yang pasti tentang karier masa depan seiring dengan perkembangan 

terciptanya kecerdasan buatan dan robot berbasis sensor. Masih adakah profesi lama?. 

Misalnya ahli terjemah sudah diganti mesin terjemah di google translate. Profesi-

profesi baru apa saja yang bisa dijangkau para lulusan mahasiswa yang dituntut inovatif, 

kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Permasalahan terkait pembelajaran bahasa 

Indonesia bagaimana di era 4,0 yang serba berkolaborasi antarbidang ilmu, sementara 

bahan dan sistem yang tersedia masih tersekat-sekat, sedangkan permasalahan di luar 

membutuhkan kolaborasi berbagai ilmu dengan pendekatan interdisipliner untuk 

pemecahannya.  Apa yang dapat dilakukan dosen dalam menyiapkan lulusan di era 
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digital ini yang bersifat kreatif, inovatif, dan kolaboratif dalam menangkap peluang-

peluang pekerjaan di jaman digital, misalnya: youtuber, vlogger, EO (event Organizer), 

manajer pariwisata, marketing, humas, jurnalis digital, perbankan (Coleman dan 

Klapper, 2005; What Can I do with Modern Language, 2019). Bagaimana para dosen 

Bahasa Indonesia ikut ambil bagian menyiapkan para lulusan mahasiswa di zaman 

digital ini. 

Pada intinya pembelajaran Bahasa Indonesia di era digital ini tidak seperti 

biasanya, tetapi harus luar biasa (out of the box) atau harus menerapkan new normal, 

yakni efektif, tidak membeo, menyenangkan, berwawasan luas tentang hal-hal baru, 

tanpa kertas (paperless), mudah dilakukan, dan memuaskan hasilnya, tanpa 

meninggalkan nilai-nilai etika akademis. Menurut Djiwandono (2017) bahwa para 

pendidik, termasuk dosen disarankan agar menanamkan keterampilan berkomunikasi, 

berkolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif disertai dengan sikap terbuka dan senantiasa 

bersedia mempelajari hal-hal baru. 

Tantangan para dosen dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di era digital yang harus 

out of the box ini adalah sebagai berikut.  

1. Target capaian tidak jelas (sikap, pengetahuan, dan keterampilan output) 

2. kemampuan digitalisasi para dosen masih rendah sebagai media pembelajaran. 

3. Pandangan selama ini masih berkutat pada sumber belajar tulis di perpustakaan 

yang dianggap paling unggul, sementara sudah banyak sumber belajar berupa 

buku dan hasil-hasil penelitian dapat diperoleh dari internet. 

4. Pandangan dosen dan lembaga Perguruan Tinggi masih menganggap bahwa 

kehadiran di kelas belajar menjadi salah satu indikator kedisiplinan siswa yang 

menjadi point wajib yang harus dipenuhi, minimal 75% hadir di kelas. 

Sementara ilmu-ilmu yang disampaikan secara teoritis sudah bisa diakses dan 

dipelajari mahasiswa tanpa harus bertemu dosen. Menjadikan pembelajaran di 

kelas dianggap tidak efektif dan tidak efisien. 

5. Pentingnya panduan pembelajaran di kelas dan mandiri secara online (blended 

learning) dengan membentuk WA grup dalam menyampaikan kesulitan 

mahasiswa dan jawaban atau penyelesaian dari dosen dan secara flipped 

classroom, yakni penyajian berbentuk ceramah dan tugas dalam bentuk video, 

lalu dilakukan diskusi antarmahasiswa dan berinteraksi pada sesi tatap muka di 

kelas; dan secara online  total, semua materi dan tugas dikirim lewat elearning, 

hasilnya dikumpulkan lewat elearning dan WA grup. Sementara, itu yang 

menjadi solusinya. 

6. Desain materi masih berkutat pada teori kebahasaan yang semuanya sudah ada 

di internet. Tinggal mendesain praktik atau latihan membuat tulisan yang masih 

jauh dari kurang dan literasi membaca juga sangat jauh dari kurang.  

Solusinya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Target ditetapkan dulu: mahasiswa memiliki sikap percaya diri akan tulisan 

dan ucapannya, berwawasan pengetahuan luas (lokal, nasional, dan global). 
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b. Pentingnya pelatihan digitalisasi untuk penciptaan video penyampaian 

materi untuk online, penggunaan google meet, jitsi, zoom, BBB, dan video 

call, untuk pembelajaran dengan daring serta pemanfaatan google drive, 

youtube, dan instagram dalam pengiriman tugas dalam bentuk video satu 

kelas dan mandiri. 

c. Dosen harus mau dan mampu bersikap terbuka akan adanya perubahan dan 

inovasi, termasuk dalam pembelajaran (media, sumber belajar, metode, 

latihan, dan evaluasi akhir). 

d. Dosen wajib memahami merdeka belajar dengan baik sehingga ilmu itu bisa 

di dapat di dalam kelas dan di luar kelas, termasuk di perusahaan  atau di 

lapangan. 

e. Dosen harus mendesain materi dan latihan yang out of the box, dengan target 

output pembelajar Bahasa Indonesia itu yang memiliki kemampuan 

mencipta tulisan deskripsi hasil riset atau pengamatan di lapang, di medsos, 

di mess media atau news, dan di youtube, yang dituangkan dalam bentuk 

tulisan ilmiah, dipresentasikan dalam bentuk video, disebarkan lewat 

youtube, instagram, di google drive supaya banyak dibaca orang lain atau 

masyarakat sebagai penggunanya. 

Tantangan bagi Mahasiswa Pembelajar Bahasa Indonesia 

1. Mahasiswa terjadi shock karena harus aktif mencari sumber belajar dan sumber 

data di internet, tanpa kepastian kebenarannya. 

2. Mahasiswa terbiasa belajar dengan tatap muka langsung, tinggal duduk dan 

mendengarkan penjelasan dosen, diikuti pencatatan sedikit sehingga dengan 

mudah menanyakan hal-hal yang belum dimengerti. 

3. Mahasiswa banyak membutuhkan biaya paket data internet, laptop dan android 

yang memadahi, dan sambungan jaringan yang kuat. 

4. Mahasiswa belum mampu menciptakan tulisan deskriptif apalagi 

mempresentasikan. 

5. Mahasiswa masih belum mempunyai keinginan atau mimpi tentang karier yang 

ingin dicapai. 

Solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Mahasiswa harus memiliki daya pilah yang tinggi akan kualitas tulisan dari 

internet sebagai objek riset dan sumber belajar dan penulis yang handal dengan 

daya pembanding yang ada. 

b. Mahasiswa sudah harus membiasakan diri akan adanya perubahan dan inovasi 

sistem digitaalisasi pembelajaran yang tidak mewajibkan adanya tatap muka 

langsung, tetapi dapat melalui sarana digital, seperti google meet, video cal, jitsi, 

BBB, dan Zoom untuk bertemu guna menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

c. Mahasiswa bisa memastikan solusi penyediaan paket data selama perkuliahan 

dengan cara tabungan mandiri, bantuan lembaga, dan donasi. 
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d. Mahasiswa memiliki target jumlah tulisan deskriptif, jumlah presentasi, 

memvideokan, dan menyebarkan lewat medsos untuk tulisan-tulisan yang dapat 

menginspirasi masyarakat luas dan pemerintah. 

e. Mahasiswa sudah mendesain minpi karier masa depan yang sesuai dengan 

tuntutan zaman. 

 

SIMPULAN 

 Pembelajaran era disrupsi yang serba digital telah terdorong dengan lebih cepat 

akibat adanya pandemi Covid 19, termasuk pembelajaran Bahasa Indonesia di 

Perguruan Tinggi Indonesia.Target output berkarakter percaya diri, jujur, terbuka, 

kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif  dibangun untuk menjawab tantangan 

zaman yang serba tidak menentu tetap dicanangkan. Perubahan dan pembaharuan 

terjadi di berbagai bidang, termasuk perubahan akan berkurangnya dan ditutupnya 

bidang ilmu tertentu karena sudah diganti kecerdasan baru yang bersifat digital. 

Tantangan dosen dan mahasiswa dalam menghadapi realita ini cukup berat, namun tetap 

dilakukan dan dicari solusi pemecahannya. 

 Pembelajaran Bahasa Indonesia di era disrupsi ini dapat dilakukan dengan 

mudah, efektif dan efisien dengan target yang tinggi, yakni kualitas output yang mampu 

menghadapi tantangan zaman. Dengan desain materi dan tugas latihan yang luar biasa 

(out of the box) yang terencana dengan baik dalam bentuk  ppt dan video, disertai 

penetapan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai, dosen dapat menyiapkan 

output  yang berkualitas, siap menghadapi tantangan zaman yang dapat berperan aktif 

dalam menyongsong Indonesia 4,0. 
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi HOTS dalam proses 

pembelajaran  dan assesmen  pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Hasil 

studi internasional Programme for International Student Asessment (PISA) menunjukkan 

prestasi literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains yang dicapai peserta didik 

Indonesia sangat rendah. Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu adanya perubahan sistem 

dalam proses dan assesmen pembelajaran. Pembelajaran dan assesmen yang dikembangkan 

oleh guru diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, 

meningkatkan kreativitas, dan membangun kemandirian peserta didik untuk menyelesaikan 

masalah. Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Subjek penelitiannya adalah kepala madrasah, guru, dan peserta didik MIN 2 Jember. 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara, observasi, 

dan studi dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis 

model spiral analisis dengan prosedur: manajemen data, pembacaan dan memoing, 

deskripsi, klasifikasi, penafsiran, dan penyajian/visualisasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, guru-guru MIN 2 Jember sudah 

menerapkan pembelajaran berbasis HOTS. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis HOTS 

dilaksanakan untuk mencapai kompetensi dasar yang terkait dengan aspek pengetahuan. 

Pembelajaran berbasis HOTS tercermin dari model pembelajaran  yang diterapkan oleh 

guru cukup bervariasi dan menuntut peserta didik untuk berpikir dalam level kognitif yang 

lebih tinggi. (2) Dalam melakukan asesmen pembelajaran bahasa Indonesia, guru-guru MIN 

2 Jember sudah menggunakan soal-soal  berbasis HOTS. Hal ini terlihat dari soal-soal yang 

diberikan kepada peserta selalu dikaitkan dengan peristiwa yang dialami anak dalam 

kehidupan sehari-hari dan mengarahkan peserta didik  untuk menberikan penjelasan terkait 

dengan jawaban yang diberikan. Selain itu materi soal yang diberikan disesuaikan dengan 

indikator yang ingin dicapai. 

 

Kata kunci: asemen, bahasa Indonesia, HOTS, proses pembelajaran 

 

PENDAHULUAN 

Kurikulum 2013 yang diberlakukan saat ini mengalami penyempurnaan pada 

standar isi dan standar penilaian. Pada standar isi kurikulum dirancang agar peserta 

didik mampu berpikir kritis dan analitis sesuai dengan standar internasional dengan 

melakukan pengurangan materi yang tidak relevan dan pendalaman serta perluasan 
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materi yang relevan bagi peserta didik. Sedangkan pada standar penilaian dilakukan 

dengan mengadaptasi model-model penilaian standar internasional secara bertahap. 

Penilaian hasil belajar diharapkan dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS) karena 

berpikir tingkat tinggi dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara luas dan 

mendalam tentang materi pelajaran  (Kemendikbud, 2017:1).  

Berdasarkan hasil studi internasional Programme for International Student 

Asessment (PISA) menunjukkan prestasi literasi membaca, literasi matematika, dan 

literasi sains yang dicapai peserta didik Indonesia sangat rendah. Pada umumnya peserta 

didik Indonesia sangat rendah dalam (1) memahami informasi yang kompleks, (2) teori, 

analisis, dan pemecahan masalah, (3) pemakaian alat, prosedur, dan pemecahan 

masalah, dan (4) melakukan investigasi. Berdasarkan kenyataan di atas, perlu adanya 

perubahan sistem dalam proses dan assesmen pembelajaran. Pembelajaran dan 

assesmen yang dikembangkan oleh guru diharapkan mampu meningkatkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi, meningkatkan kreativitas, dan membangun kemandirian peserta 

didik untuk menyelesaikan masalah.  

HOTS merupakan pembelajaran yang dirancang untuk menyiapkan generasi 

abad 21. Genarasi pada abad- 21 harus dipersiapkan untuk memiliki kompetensi dan 

keterampilan yang meliputi: kompetensi critical thinking and problem solving (berpikir 

kritis dan menyelesaikan masalah), creativity (kreativitas), Communication Skilss 

(kemampuan berkomunikasi), Ability to Work Collaboratively (kemampuan untuk 

bekerja sama).   

HOTS perlu diterapkan dalam proses pembelajaran dan asesmen pembelajaran. 

Guru tidak hanya dituntut mampu melaksanakan  pembelajaran yang dapat melatih 

siswa untuk memiliki keterampilan tingkat tinggi, tetapi juga harus mampu 

melaksankan penilaian asesmen berbasis HOTS. Tujuan utamanya adalah untuk 

meningkatkan proses berpikir tingkat tinggi yang lebih efektif.  

Prinsip umum untuk menilai berpikir tingkat tinggi sebagai berikut. (1) 

menentukan secara tepat dan jelas apa yang akan dinilai, (2) merencanakan tugas atau 

butir soal yang menuntutsiswa untuk menunjukkan pengetahuan atau keterampilan yang 

mereka miliki, dan (3) menentukan langkah apa yang akan diambil sebagai bukti 

peningkatan pengetahuan dan kecakapan siswa yang telah ditunnjukkan dalam proses 

(Kemendikbud, 2019:9). 

Lebih lanjut  dalam Kemendikbud (2019:9) dijelaskan bahwa penilaian berpikir 

tingkat tinggi memiliki tiga prinsip, (1) menyajikan stimulus bagi siswa untuk 

dipikirkan, biasanya dalam bentuk pengantar teks, visual, skenario, wacana, atau 

masalah (kasus), (2) menggunakan permasalahan baru bagi siswa, belum dibahas di 

kelas, dan bukan pertanyaan yang sifatnya mengingat, dan (3) membedakan antara 

tingkat kesulitan soal (mudah, sedang, dan sulit) dan level kognitif (berpikir tingkat 

rendah dan berpikir tingkat tinggi).  

Soal HOTS memiliki karakteristik: (1) mengukur kemampuan tingkat tinggi, (2) 

berbasis permasalahan kontekstual dan menarik, dan  (3) tidak rutin dan mengusung 
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kebaruan. Dalam stuktur soal HOTS umumnya menggunakan stimulus. Stimulus 

merupakan dasar berpijak untuk memahami informasi. Dalam konteks HOTS, stimulus 

yangdisajikan harus bersifat kontekstual dan menarik. Stimulus dapat bersumber dari 

masalah-masalah isu global seperti masalah teknologi informasi, sians, ekonomi, dan 

kesehatan. 

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran  yang berbasis HOTS 

masih belum banyak dilaksanakan oleh guru, terlebih guru di sekolah tingkat dasar. Hal 

ini sebagaimana dikemukakan oleh Kusuma, dkk (2017:26)  bahwa kebanyakan soal 

yang digunakan oleh sekolah di Indonesia sebagai instrumen penilaian kognitif adalah 

soal yang cenderung bertujuan untuk menguji lebih banyak pada aspek memori, 

sedangkan soal untuk melatih kemampuan tingkat tinggi siswa belum banyak tersedia. 

Oleh karena itu, dengan menerapkan pembelajaran dan assesmen berbasis  

HOTS dalam kurikulum 2013 diharapkan mampu meningkatkan karakter peserta didik 

yang dibutuhkan dalam memasuki abad-21. Dengan implementasi HOTS diharapkan 

peserta didik memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan pada abad-21. 

 Berdasarkan hasil studi  pendahuluan yang dilakukan di MIN 2 Jember 

diperoleh data bahwa guru-guru di MIN 2 Jember dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dan asesmen pembelajaran Bahasa Indonesia menerapkan HOTS. Hal ini 

tampak pada saat melaksanakan proses pembelajaran, guru sudah  menggunakan 

berbagai model dan metode yang menuntut siswa untuk berpikir kritis dan membangun 

kemandirian peserta didik untuk menyelesaikan masalah. Proses pembelajaran 

dilaksanakan dengan menggunakan metode seperti Discovery learning  dan problem 

based learning. Demikian juga dalam asesmen pembelajaran, guru menggunakan soal-

soal yang tidak hanya menuntut siswa untuk mengingat kembali, memahami, dan 

menerapkan materi yang sudah dipelajari, tetapi sudah menuntut siswa untuk berpikir 

tingkat tinggi. 

 

METODE  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi HOTS dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia di MIN 2 Jember.  Sesuai dengan tujuan penelitian 

tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Syamsudidin dan Vismaia S. Damayanti (2007:74)  pendekatan kualitatif 

adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan prespektif 

individu yang diteliti. Tujuan pokoknya adalah menggambarkan, mempelajari, dan 

menjelaskan fenomena itu. Pemahaman fenomena ini dapat diperoleh dengan cara 

mendeskripsikan dan mengeksplorasikannya dalam sebuah narasi. Dengan cara tersebut, 

peneliti harus dapat memperlihatkan hubungan antara peristiwa dan makna peristiwa. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dilibatkan dalam situasi atau fenomena yang sedang 

dipelajari. 

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian fenomenologis. Menurut Creswell 

(2015:105) studi fenomenologis mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah 

individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep atau 
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fenomena. Dengan demikian penelitian ini berupaya mendeskripsikan fenomena 

implementasi HOTS dalam proses dan asesmen pembelajaran bahasa Indonesia di MIN 

2 Jember. 

Data dalam penelitian ini terdiri atas dua bentuk yaitu data primer dan data 

sukunder. Data primer  berupa implementasi HOTS dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di MIN 2 Jember, yang meliputi: (a) data implementasi HOTS dalam proses 

pembelajaran bahasa Indonesia di MIN 2 Jember, dan (b) implementasi HOTS dalam 

assesmen pembelajaran bahasa Indonesia di MIN 2 Jember. Data sekunder berupa data 

catatan lapangan yang berkaitan dengan proses berlangsungnya aktivitas pembelajaran 

berbasis HOTS. Data catatan lapangan meliputi catatan lapangan yang bersifat 

deskriptif dan catatan lapangan reflektif.   

Adapun sumber datanya adalah (a) kepala MIN 2 Jember, (b) guru MIN 2 

Jember, dan (c) peserta didik MIN 2 Jember.  

Agar dapat mengungkap secara mendalam fenomena yang diteliti, pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu: (a) observasi, (b)  

wawancara, dan (c) studi dokumentasi.  

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung gejala-gejala yang 

terjadi berkaitan dengan  masalah penelitian. Observasi yang digunakan di sini adalah 

observasi nonpartisipan. Yang dimaksud dengan observasi nonpartisipan, yaitu peneliti 

tidak terlibat secara langsung dalam peneitian tetapi hanya terlibat sebagai pengamat. Di 

sini peneliti mengamati secara langsung aktivitas implementasi HOTS dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia.  

Selain observasi, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara mendalam. Secara teknis,  wawancara mendalam ini dilakukan dengan 

mengkombinasikan dua jenis wawancara yakni wawancara terstruktur dan wawancara 

tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara, sedangkan wawancara takterstruktur dilakukan dengan bebas tanpa terikat 

dengan pedoman wawancara. Wawancara model yang kedua dikemas dalam model 

percakapan santai tetapi tetap mengacu kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 Studi dokumenter digunakan untuk memperoleh data-data yang berupa dokumen 

yang berkaitan dengan Implementasi HOTS dalam proses dan assesmen pembelajaran 

Bahasa Indonesia di MIN 2 Jember. Data dimaksudkan meliputi: (a) Jadwal pelajaran, 

(b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bahasa Indonesia, dan (c) Instrumen 

assesmen Pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model 

spiral analisis  yang dikemukan oleh Cresswel (2007), dengan langkah-langkah sebagai 

berikut.  Pada tahap awal proses analisis, peneliti mengorganisasi data  yang berupa 

Implementasi HOTS dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ke dalam folder file dan 

kartu indek. Proses ini meliputi: bergerak dari lingkaran membaca dan mencacat menuju 

lingkaran deskripsi, klasifikasi, dan interpretasi. Dalam lingkaran ini, dilakukan 

pembentukan kode atau kategori. Di sini peneliti mendeskripsikan secara detail, 
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mengembangkan tema atau dimensi melalui beberapa sistem klasifikasi, dan 

memberikan interpretasi. Selama proses deskripsi, klasifikasi, dan interpretasi, peneliti 

mengembangkan kode atau kategori dan memilah-milah teks atau gambar-gambar 

visual ke dalam kategori-kategori. Di fase akhir kegiatan analisis peneliti menyajikan 

data,  baik dalam bentuk teks/deskripsi, tabel, maupun bentuk bagan.  

Selanjutnya untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini  dilakukan 

triangulasi data yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Trianggulasi 

sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa hal yang menarik untuk dianalisis. 

Hasil penelitian ini didasarkan pada hasil observasi, wawancara, studi dokumenter. 

Adapun hasil penelitian yang disajikan dan dianalisis meliputi (1) impelemntasi HOTS 

dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, dan (2) Impelementasi HOTS dalam 

asesmen Pembelajaran bahasa Indonesia. 

 

1. Impelementasi HOTS dalam Pembelajaran 

Dalam kurikulum 2013 pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peranan yang 

sangat strategis. Peran utama pembelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai penghela 

ilmu pengetahuan. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, 

dan inovatif, peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan akan terus 

berkembang seiring dengan perkembangan bahasa itu sendiri. 

Hindanah selaku Kepala MIN 2 Jember mengatakan hal berikut. 

Pengembangan kompetensi bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah 

ditekankan pada kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Pengembangan kemampuan tersebut dilakukan melalui media teks. Pembelajaran 

bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidayah disajikan dalam bentuk pembelajaran 

tematik. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna  kepada peserta didik. (Wawancara tanggal 3 

Maret 2020) 

 

Lebih lanjut Hindanah menjelaskan.  

 Pembelajaran bahasa Indonesia di MIN 2 Jember diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi sehari-hari dalam 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara  lisan maupun tulis, 

sekaligus mengembangkan  kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Peserta didik 

memungkinkan untuk memperoleh kemampuan berbahasanya dari bertanya, 

menjawab, menyanggah, dan beradu argumen dengan orang lain. Pembelajaran 

bahasa Indonesia diberikan kepada peserta didik bertujuan untuk melatih peserta 

didik terampil berbahasa dengan menuangkan ide dan gagasannya secara kreatif 

dan kritis (Wawancara tanggal 3 Maret 2020).  
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat pembelajaran bahasa 

Indonesia adalah proses belajar memahami dan memproduksi gagasan, perasaan, pesan, 

informasi, data dan pengetahuan untuk berbagai keperluan komunikasi sehari-hari, baik 

secara tulis maupun lisan. Dalam kaitannya dengan memahami dan memproduksi 

gagasan, perasaan, pesan, informasi, data dan pengetahuan tersebut, kegiatan berpikir 

mempunyai peranan sangat penting. Bahkan berpikir merupakan aktivitas sentral yang 

memungkinkan peserta didik dapat memahami dan memproduksi gagasan dan lain-lain 

dengan baik. Oleh karena itu, pendidik harus menciptakan kondisi yang memungkinkan 

terjadinya proses berpikir secara opotimal. 

Berkaitan dengan proses pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah, 

Ahmad Syaikhuna Sidiq selaku guru kelas I menjelaskan. 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia saya menggunakan model 

pembelajaran inquiri, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis 

projek. Pembelajaran Inquiri saya gunakan untuk membelajarkan KD 3.4 

Menentukan kosakata tentang anggota tubuh dan panca indra serta perawatannya 

melalui teks pendek (berupa gambar, tulisan, slogan sederhana, dan/atau syair 

lagu) dan eksplorasi lingkungan. Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk 

membelajarkan KD 3.5    Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan 

melalui teks pendek (berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana) dan/atau 

eksplorasi lingkungan. Sedangkan untuk pembelajarn berbasis projek digunakan 

untuk membelajarkan KD 3.11  Mencermati puisi anak/syair lagu (berisi 

ungkapan kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang, atau 

persahabatan) yang diperdengarkan dengan tujuan untuk kesenangan (wawancara 

tanggal 13 Maret 2020). 

 

Lebih lanjut Ahmad Syaikhuna Sidiq menegaskan bahwa model pembelajaran 

inquiry yang diterapkan di kelas I sangat sederhana, tentu tidak sama dengan 

penerapannya di kelas atas, yang penting dengan penerapan model  inquri ini  siswa 

mampu berpikir  kritis, berpikir kreatif, dan mampu memecahkan masalah. 

Ani Purwatingsih selaku guru kelas IV juga menjelaskan.  

Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia saya menggunakan berbagai 

model dan strategi yang bervariasi di antaranya, saya menggunakan model inkuiri, 

pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis projek. Saya 

menggunakan model inquri  untuk Kompetensi Dasar 3.1. mencermati gagasan 

pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. 

Dalam kegiatan ini, saya menempuh langkah-langkah: pertama siswa saya minta 

untuk membaca teks tertulis secara seksama kemudian siswa diminta untuk 

mencari gagasan pokok  dan gagasan pendukungnya. Di akhir kegiatan siswa 

diminta untuk melaporkan hasilnya. Pelaksanaan pembelajarannya menggunakan 

pendekatan saintifik (Wawancara, 16 Maret 2020).  

 

Hal senada juga dikatakan oleh Eko Iswanto selaku guru kelas VI. 
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Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, saya menggunakan model 

pembelajaran inquiri pada KD 3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan  teks 

laporan  hasil  pengamatan yang didengar dan dibaca. Langkah-langkah yang 

ditempuh yaitu: pertama,  menginformasikan tujuan pembelajaran, kedua 

mengajukan permasalahan, ketiga, melakukan proses penyelidikan, keempat 

menyampaikan hasil penyelidikan, dan kelima mengambil kesimpulan. Selain itu, 

saya juga menggunakan model pembelajaran berbasis masalah untuk KD 3.5 

Membandingkan karakteristik puisi dan teks prosa. Langkah-langkah yang 

ditempuh yaitu: Klarifikasi masalah, identifikasi masalah, mengumpulkan data 

dan informasi, berdiskusi untuk membahas masalah, presentasi hasil diskusi, dan 

refleksi. Sedangkan untuk KD 3.4 Menggali informasi penting dari buku sejarah 

menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis projek. Adapun 

langkah-langkah yang ditempuh meliputi: menentukan pertanyaan mendasar, 

mendesain perencanaan projek, menyusun jadwal, memonitor kemajuan projek, 

menguji proses dan hasil, evaluasi pengalaman (Wawancara tanggal  20 Maret 

2020). 

 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran bahasa Indonesia di MIN 2 Jember sudah melaksanakan pembelajaran 

berbasis HOTS. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis HOTS dilaksanakan untuk 

mencapai kompetensi dasar terkait dengan aspek pengetahuan yaitu pada KD 3. 

Pembelajaran berbasis HOTS tercermin dari model pembelajaran  yang diterapkan oleh 

guru cukup bervariasi dan menuntut peserta didik untuk berpikir dalam level kognitif 

yang lebih tinggi. Hal ini Sesuai dengan pendapat  Wibawa dan Agustina (2019) bahwa 

pembelajaran berbasis HOTS menuntut peserta didik untuk berpikir dalam level 

kognitif yang lebih tinggi. HOTS ini di dalamnya meliputi kemampuan pemecahan 

masalah, kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, kemampuan berargumen, dan 

kemampuan mengambil keputusan. 

Widodo dan Kadarwati (2013) juga menegaskan bahwa dengan HOTS peserta 

didik akan dapat membedakan ide atau gagasan secara jelas, berargumen dengan baik, 

mampu memecahkan masalah, mampu mengkonstruksi penjelasan, mampu berhipotesis 

dan memahami hal-hal kompleks. HOTS akan terjadi ketika seseorang mengaitkan 

informasi baru dengan informasi yang sudah tersimpan di dalam ingatannya dan 

mengaitkan atau menata ulang serta mengembangkan informasi tersebut untuk tujuan 

atau menemukan suatu penyelesaian masalah.   

Adapun Karakteristik pembelajaran HOTS adalah: (a) Berfokus pertanyaan, (b) 

menganalisis/ menilai argumen dan data, (c) Mendefinisikan konsep, (d) menentukan 

kesimpulan, (e) menggunakan analisis logis, (f) memproses dan menerapkan informasi, 

(g) menggunakan informasi untuk memecahkan masalah. 

Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa Proses pembelajaran dilaksanakan dengan 

menggunakan tiga model pembelajaran. Ketiga model pembelajaran yang dimaksudkan 

adalah (a) pembelajaran melalui penemuan (discovery/Inquiry Learning) (b) Model 
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Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning), dan (c) Model 

pembelajaran berbasis projek (Project Based Learning). 

a. Model discovery/Inquiry Learning 

Model discovery/Inquiry Learning adalah  proses pembelajaran dengan 

mengembangkan siswa belajar aktif untuk  menemukan sendiri sebuah pengetahuan.  

Menurut Kurniasih dkk. (2014:64) Model discovery learning adalah proses 

pembelajaran yang terjadi bila pembelajaran tidak disajikan dengan pelajaran dalam 

bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasikan sendiri. Discovery  adalah 

menemukan konsep melalui serangkaian data atau informasi yang diperoleh melalui 

pengamatan atau percobaan.  

Dengan demikian, Discovery Learning diartikan sebagai proses pembelajaran 

yang terjadi ketika siswa tidak diberikan informasi secara langsung, tetapi dituntut 

untuk mengorganisasikan pemahaman  mengenai suatu informasi secara mandiri.  

Ada beberapa model Discovery Learning. Menurut Suprihatiningrum 

(2014:244) terdapat dua cara dalam melaksanakan Discovery Learning yaitu: Free 

Discovery Learning dan Guided Discovery Learning. Yang dimaksud Free Discovery 

Learning adalah  pembelajaran penemuan tanpa adanya bimbingan dari guru, sedangkan  

Guided Discovery Learning pembelajaran yang membutuhkan peran guru sebagai 

fasilitator dalam proses pembelajarannya. 

 

b. Model Problem Based Learning  

Model Problem Based Learning merupakan pembelajaran yang menggunakan 

berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok. 

Model Problem Based Learning juga menggunakan lingkungan nyata untuk mengatasi 

permasalahan sehingga bermakna dan relevan.  

Tujuan Problem Based Learning adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam 

menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru/nyata, pengintegrasian konsep  

HOTS, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri, dan meningkatkan 

keterampilan.  

Karakteristik  Yang tercakup dalam  Problem Based Learning antara lain: (1) 

masalah digunakan sebagai awal pembelajaran, (2) Masalah yang digunakan merupakan 

masalah dunia nyata yng disajikan secara mengambang, (3) Masalah biasanya menuntut 

prespektif majemuk, (4) masalah membuat peserta didik tertantang untuk mendapatkan 

pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru, (5) sangat mengutamakan belajar 

mandiri, (6) memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak hanya satu 

sumber,  dan (7) pembelajarannya koolaboratif, komunikatif, dan kooperatif.  Ketujuh 

karakteristik ini menuntut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah.  

 

c. Model Project Based Learning  
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Model Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan 

projek/kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penialaian, 

interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. 

Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa 

untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik 

secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis 

riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan.  

Project Based Learning memiliki beberapa karakteristik antara lain: (1) 

Centrality, (2) Driving question, (3) Constructive Investigation, (4) Autonomy, dan (5) 

Realisme.  

Tujuan Project Based Learning antara lain: (1) meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam memecahkan masalah, (2) memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan baru dalam pembelajaran, (3) membuat peserta didik lebih aktif dalam 

memecahkan masalah projek yang kompleks dengan hasil nyata, (4) mengembangkan 

dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk 

menyelesaikan tugas atau projek, (5) meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya 

pada projek yang bersifat kelompok.   

Dengan menerapkan tiga model pembelajaran ini diharapkan dapat membentuk 

perilaku saintifik, perilaku sosial, dan mengembangkan rasa keingintahuan peserta 

didik. 

 

2. Impelemntasi HOTS dalam Asesmen Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Penerapan Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pencapaian dan 

keterampilan abad-21 yang meliputi: critical thinking and problem solving (berpikir 

kritis dan menyelesaikan masalah), creativity (kreativitas), Communication Skilss 

(kemampuan berkomunikasi), Ability to Work Collaboratively (kemampuan untuk 

bekerja sama). Dalam rangka mencapai  kompetensi yang diharapkan tersebut, kegiatan 

assesmen pembelajaran dilakukan dengan menggunakan soal-soal HOTS.  

Berkaitan dengan implementasi HOTS dalam asesmen pembelajaran di MIN 2 

Jember, Hindanah selaku kepala Madrasah menjelaskan bahwa guru-guru di MIN 2 

Jember sudah menerapkan asesmen pembelajaran berbasis HOTS. Hal ini terlihat pada 

soal-soal yang diberikan sebagai intrumen pengukuran, baik pada saat penilaian harian, 

penilain tengah semester maupun penilaian akhir semester. Soal-soal yang diberikan 

tidak hanya sekedar mengukur proses mengingat tetapi sudah mengukur kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (Wawancara 3 Maret 2020).  

Hal senada juga diungkapkan oleh Husnul Khotimah selaku guru kelas I A. 

Dalam menyusun soal-soal sebagai instrumen penilaian dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia, saya selalu mengaitkan dengan peristiwa yang 

dialami anak dalam kehidupan sehari-hari dan mengarahkan siswa untuk 

menberikan penjelasan terkait dengan jawaban yang diberikan. Selain itu materi 

atau soal yang saya berikan saya sesuaikan dengan indikator yang ingin dicapai. 

(Wawancara tanggal 15 Maret 2020) 
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Eko Iswanto selaku guru kelas VI menegaskan bahwa dalam 

memberikan soal-soal kepada siswanya tidak hanya soal yang sifatnya 

menghafal, tetapi soal itu sudah menggunakan informasi untuk menyelesaikan 

masalah dan menelaah ide dan informasi secara kritis (Wawancara tanggal 15 

Maret 2020).  

 

Dari beberapa informasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa guru-guru di 

MIN 2 Jember dalam melaksanakan asesmen pembelajaran bahasa Indonesia sudah 

menggunakan soal-soal  berbasis HOTS, hal ini terlihat dari soal-soal yang diberikan 

selalu mengaitkan dengan peristiwa yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari dan 

mengarahkan siswa untuk menberikan penjelasan terkait dengan jawaban yang 

diberikan. Selain itu materi atau soal yang diberikan disesuaikan dengan indikator yang 

ingin dicapai. Hal ini sejalan dengan Kemendikbud (2017:3) yang menyatakan bahwa 

soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan  yang tidak sekedar mengukur 

proses mengingat kembali. Soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur 

kemampuan : (a) transfer satu konsep ke konsep lainnya, (b)  memproses dan 

menerapkan informasi, (c) mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, 

(d) menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan (e)  menelaah ide dan 

informasi secara kritis.  

Jika dilihat dari dimensi pengetahuan, soal HOTS umumnya tidak sekedar 

mengukur dimensi faktual, konseptual, atau prosedural, tetapi labih pada mengukur 

dimensi metakognitif. Dimensi metakognitif menggambarkan kemampuan 

menghubungkan beberapa konsep yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan 

masalah, memilih strategi pemecahan masalah, menemukan (discovery) metode baru, 

berargumen,  dan mengambil keputusan yang tepat.   

Selanjutnya, dimensi proses berpikir dalam taksonom Bloom sebagaimana yang 

telah disempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl (2001) terdiri atas kemampuan 

mengetahui (knowing/C1), memahami (understanding/C2), menerapkan (aplying/C3), 

mengalisis (analizyng/C4), mengevaluasi (evaluating/C5), dan mengkreasi 

(creating/C6). Soal-soal HOTS umumnya mengukur kemampuan pada ranah  

mengalisis (analizyng/C4), mengevaluasi (evaluating/C5), dan mengkreasi 

(creating/C6).  

Assesmen yang berupa soal HOTS bisa diterapkan pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Pengembangan soal HOTS dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga 

mengacu pada kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah (a)  soal berkaitan dengan 

peristiwa nyata (kontekstual). (b) Soal didukung dengan analisis visual. (c) Soal 

mengarahkan siswa untuk menjelaskan alasan dari jawaban yang diberikan. (d) Materi 

atau pokok bahasan soal harus sesuai dengan indikator yang akan dicapai. 

 Keempat kriteria tersebut dapat diterapkan dalam langkah-langkah   pembuatan 

soal HOTS. Kemendikbud (2017:17) menjelaskan langkah-langkah penyusunan soal 

HOTS meliputi (a) langkah menganaisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS,(b) 

menyusun kisi-kisi soal, (c) memilih stimulus yang menarik dan kontektual , (d) 



   E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL 

592 

 

menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal, dan (e)  membuat pedoman 

penskoran (rubrik) atau kunci jawaban.  

 Contoh Kisi-kisi soal HOTS dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah 

Ibtidaiyah dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 1.1 Kisi-Kisi Soal HOTS 

No Kompetensi 

Dasar 

Materi Kelas

/smt 

Indikator 

Soal 

Level 

Kognitif  

Bentuk 

Soal 

No 

soal 

 

1 

3.1. 

Menyimpulkan 

informasi 

berdasarkan  

teks laporan  

hasil  

pengamatan 

yang didengar 

dan dibaca 

Teks 

Laporan 

VI/1 Disajikan 

teks 

informasi 

peserta 

didik 

mampu 

menyimpu

lkan 

informsi  

C5 PG 1 

 

Berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat tersebut, guru dapat mengembangkan atau 

menyusun soal HOTS pembelajaran Bahasa Indonesia. 

 

SIMPULAN 

Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, guru-guru di MIN 2 Jember sudah 

menerapkan pembelajaran berbasis HOTS. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis 

HOTS dilaksanakan untuk mencapai kompetensi dasar terkait dengan aspek 

pengetahuan yaitu pada KD 3. Pembelajaran berbasis HOTS tercermin dari model 

pembelajaran  yang diterapkan oleh guru cukup bervariasi dan menuntut peserta didik 

untuk berpikir dalam level kognitif yang lebih tinggi. Di antara model pembelajaran 

yang diterapkan yaitu: model pembelajaran inquri, pembelajaran berbasis masalah, dan 

pembelajaran berbasis projek. 

Dalam melakukan asesmen pembelajaran bahasa Indonesia, guru-guru MIN 2 

Jember sudah menggunakan soal-soal  berbasis HOTS. Hal ini terlihat dari soal-soal 

yang diberikan kepada siswa selalu mengaitkan dengan peristiwa yang dialami anak 

dalam kehidupan sehari-hari dan mengarahkan siswa untuk memberikan penjelasan 

terkait dengan jawaban yang diberikan. Selain itu materi atau soal yang diberikan 

disesuaikan dengan indikator yang ingin dicapai. 
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Abstrak 

Pembelajaran bahasa dan sastra Jawa bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya 

dengan pembuatan Wayang Kekayon Khalifah. Wayang ini merupakan wayang baru dalam 

jagad pewayangan. Wayang ini tidak lagi menggunakan visualisasi boneka manusia tetapi 

menggunakan seni kaligrafi dan symbol watak di dalamnya. Wayang ini dimainkan dengan 

cara seperti membaca geguritan dengan nada dhalang. Selain itu juga ada tembang macapat 

yang menyertai setiap pagelaran. Music yang ada adalah keprakan dan dhodhogan. Dhalang 

maupun audien membawa teks yang dibacakan dhalang sedangkan audien menyimak. Di 

dalam teks terdapat narasi dan lagu tembang macapat. Pembelajaran dengan model seperti 

ini merupakan inovasi baru dalam pembelajaran bahasa dan sastra Jawa. 

 

Kata kunci: inovasi pembelajaran, bahasa dan sastra Jawa, Wayang Kekayon Khalifah 

 

PENDAHULUAN 

Sejak tahun 2005 pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan 

Jawa Timur memberlakukan pembelajaran bahasa Jawa di tingkat SMA, MA dan SMK. 

Pemberlakuan ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan terkait pembelajaran mata 

pelajaran muatan local. Sejak saat itu pembelajaran bahasa Jawa di tingkat SMA/ MA 

dan SMK diberlakukan di tiga daerah tersebut. Meskipun di lapangan terdapat kendala. 

Seiring dengan pembukaan formasi pegawai negeri bagi guru bahasa Jawa di tingkat 

SMA/MA dan SMK di tahun 2008 dan 2010 dan periode berikutnya. Pembelajaran 

bahasa Jawa diampu oleh guru-guru bahasa Jawa yang kompeten di bidangnya, sesuai 

dengan ijazah dan sertifikat pendidik.  

Pembelajran bahasa Jawa di bangku SMA, MA dan SMK memiliki ciri 

tersendiri, berbeda dengan pembelajaran pada tingkat dasar. Pembelajaran bahasa Jawa 

lebih menekankan pada pembentukan sikap dan moral para siswa. Di samping wawasan 

pemahaman bahasa dan sastra juga diutamakan. Terlebih metode pembelajaran bahasa 

Jawa di tingkat SMA, MA dan SMK disesuakan dengan karakteristik para siswa pada 

umumnya. Mata pelajaran muatan local dianggap sebagai pelengkap, bukan yang 

utama. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi pembelajaran yang lebih menarik. Sehingga 

materi bahasa Jawa yang terdiri dari bahasa dan sastranya bisa disampaikan dengan 

lebih baik.  

mailto:lootfie80@gmail.com
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Tulisan berikut ingin mendiskripsikan inovasi pembelajaran bahasa dan sastra 

Jawa dengan Wayang Kekayon Khalifah. Wayang ini merupakan inovasi penulis untuk 

memudahkan dan menambah warna baru pada pembelajaran bahasa dan sastra Jawa.1 

Di dalam Wayang Kekayon Khalifah terdapat tokoh-tokoh yang mempunyai 

karakteristik dan cerita yang berseri. Penggambaran karakteristik dan teks cerita yang 

berbahasa Jawa menambah bahan literasi para siswa untuk membaca dan mempelajari 

bahasa dan sastra Jawanya. Langkah yang ditempuh ini juga merupakan proses dari 

sebuah penelitian dan pengambangan secara tidak langsung. Membuat model 

pembelajaran dan mengujinya.2 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini adalah gambaran karakteristik tokoh Wayang kekayon Khalifah yang 

dipaparkan dengan ungkapan bahasa Jawa. Setelah itu akan kami paparkan juga teks 

cerita Wayang Kekayon Khalifah, di dalam teks terdapat unsur bahasa sastranya. 

Ungkapan dan deskripsi karakteristik tokoh pada Wayang Kekayon Khalifah sebagai 

berikut:  

Abu Bakar As-Shidiq, Sucining ati miturut kanjeng Nabi. Secara sederhana, 

penggambaran salah satu Khulafauradyidin ini adalah memancarnya kepemimpinan 

Abu Bakar yang hampir sama dengan Rasul. Karena beliau pengganti Rasulullah dalam 

hal kepemimpinan umat Islam bukan dalam hal kenabian. Ada symbol mahkota sebagai 

lambang pemimpin/ sulthan. Warna putih di tengah menggambarkan kesucian dan 

kejujuran beliau mempercayai peristiwa Isra’ mi’raj di saat penduduk Makkah banyak 

yang tidak percaya. 

 

Detail Karya  

-Ukuran: 60 x 40 cm 

-Teknik: Tatah sungging di atas kertas karton 

                                                
1 Monika Devi. “Wayang Kekayon Khalifah Yogyakarta”Skripsi Program Studi Pendidikan Kriya Jurusan 

Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta (2018). 

2 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hlm. 407. 
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-Tahun: 2015  

Umar bin Khaththab, Teges manages ingkang leres. Umar bin Khaththab terlihat 

semangat dalam keislaman dan tegas menyuarakan Islam. Semangat Umar bin 

Khaththab terlihat adanya kobaran api yang menyala. Sedangkan ketegasannya terlihat 

pada symbol pedang. Namun demikian ada nama surat dalam Al-Quran, yaitu Thaha. 

Surat Thaha inilah yang membuka hatinya untuk masuk Islam. 

 

Detail Karya  

-Ukuran: 60 x 40 cm 

-Teknik: Tatah sungging di atas kertas karton 

-Tahun: 2015  

Utsman bin Affan, Enget kasampurnaning Al-Quran. Adanya symbol Al-Quran 

menggambarkan tokoh Utsman Bin Affan adalah khalifah yang berperan besar dalam 

pembukuan Al-Quran. 

 

Detail Karya  

-Ukuran: 60 x 40 cm 

-Teknik: Tatah sungging di atas kertas karton 

-Tahun: 2015  
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Ali bin Abu Thalib, Pedhang lan lisanipun landhep. Adanya symbol buku 

menggambarkan tokoh Ali Bin Abi Thalib adalah Khalifah yang cerdas dan merupakan 

pembuka ilmu pengetahuan. Selain itu ada symbol pedang bermata dua (pedang 

zulfikar) symbol kegigihan dalam peperangan. Pedang dan lisan Ali bin Abu Thalib 

sama-sama “tajam”. 

 

Detail Karya  

-Ukuran: 60 x 40 cm 

-Teknik: Tatah sungging di atas kertas karton 

-Tahun: 2016  

Abdurrahman bin Auf, Sugih mblegedhu-akherat sing diluru. Adanya kobaran 

api menggambarkan tokoh Abdurrahman bin Auf seorang yang gigih dalam beragama 

Islam. Adanya gelombang laut menggambarkan kedermawanan yang tiada henti. Laut 

mempunyai kekayaan yang berlimpah, kedermawanan yang luar biasa digambarkan 

gelombangnya yang tiada henti menghempas/ memberikan kepada daratan. Pemberian 

di sini pada puncaknya yang tertinggi yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Beliau 

sebenarnya salah satu orang yang ditunjuk untuk menjadi khalifah, namun tidak 

berkenan. Meskipun demikian, setiap terjadi pergantian khalifah beliau tidak bisa tidur 

dan gelisah sampai tiga hari lamanya. 
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Detail Karya  

-Ukuran: 60 x 40 cm 

-Teknik: Tatah sungging di atas kertas karton 

-Tahun: 2016  

Abu ‘Ubaidah bin Jarrah, kumanthil-manthil marang masjid- kiyat lan pinitados. 

Penggambaran tokoh Abu ‘Ubaidah bin Jarrah dengan masjid menunjukan bahwa tokoh 

ini sangat kuat terhadap Islam (masjid). Selain kuat fisiknya, dia juga kumanthil-manthil 

marang masjid (hatinya terkait di masjid). Gelarnya adalah "orang kuat yang 

terpercaya". Dengan gelar tersebut Umar bin Khaththab pernah mengulurkan tangannya 

untuk pemilihan khalifah yang pertama (setelah meninggalnya Rasulullah). Meskipun 

demikian Abu ‘Ubaidah bin Jarrah tidak ingin mendahului Abu Bakar Ash Shiddiq 

yang pernah disuruh Rasulullah untuk mengimami shalat sewaktu beliau hidup. Selain 

itu juga Abu Bakar Ash Shiddiq adalah orang yang mengajak Abu ‘Ubaidah bin Jarrah 

masuk Islam. 

 

Detail Karya  

-Ukuran: 60 x 40 cm 

-Teknik: Tatah sungging di atas kertas karton 

-Tahun: 2016  

Tholhah bin Ubaidillah, tatu arang kranjang mbelani Rasulullah ngadhepi 

perang. Adanya anak panah menggambarkan tokoh Tholhah ini berjuang sampai titik 

darah penghabisan pada perang Uhud. Sehingga mendapatkan gelar pahlawan perang 

Uhud. Thalhah berhati “samudra”, meskipun tidak mempunyai harta untuk diinfakkan/ 

diwakafkan tetapi masih punya jiwa yang bisa di”wakaf”kan untuk Islam di perang 

Uhud. Para sahabat mengatakan bahwa perang uhud itu kepunyaan Tholhah, tercatat 

dalam sejarah bahwa tokoh ini yang melindungi Rasulullah sampai tubuhnya tatu arang 

kranjang (tubuhnya penuh dengan luka). 
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Detail Karya  

-Ukuran: 60 x 40 cm 

-Teknik: Tatah sungging di atas kertas karton 

-Tahun: 2016  

Zubair bin Awwam, Mbela rasul ngantos nyawa ucul.  

 

Detail Karya  

-Ukuran: 60 x 40 cm 

-Teknik: Tatah sungging di atas kertas karton 

-Tahun: 2016 

Sa’ad bin Abi Waqash, Singa sing ndelikake kukune. Khalifah Umar bin 

Khaththab dimohon kembali ke Madinah. Abdurrahman bin Auf menunjuk Sa’ad bin 

Abi Waqash untuk menjadi komandan pasukan menghadapi tentara Persi. Orang 

pertama yang menggunakan panah dalam membela agama Islam dan pertama kali juga 

terkena panah. Rasul bersabda, “ Panahlah hai Said! Ibu bapaku menjadi jaminan”. 
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Ketika menghadapi tentara Persia, dirinya sakit. Sehingga ia mengutus Rib’I bin Amir 

sebagai duta menghadapi Rustum, komandan pasukan Persi. 

 

Detail Karya  

-Ukuran: 60 x 40 cm 

-Teknik: Tatah sungging di atas kertas karton 

-Tahun: 2016 

Syabbab, Nom-noman minangka pepindhaning kekiyatan-kebak ing panjangka 

lantip ing pengentha. Syabbab, salah satu paraga (tokoh) dalam Wayang Kekayon 

Khalifah. Syabbab berarti pemuda, tokoh wayang inilah yang akan menarasikan cerita 

Wayang Kekayon Khalifah. Dengan pancaran sinar ke-Islaman ia menyeru kepada 

Islam. Syabbab atau pemuda adalah symbol kekuatan, penuh dengan inspirasi dan 

kreatifitas. 

 

Detail Karya  

-Ukuran: 60 x 40 cm 

-Teknik: Tatah sungging di atas kertas karton 

-Tahun: 2016  
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Makkah al Mukaramah-Madinah al Munawaroh, Papan ugi wekdal Kanjeng 

Nabi nindakaken dhawuh Ilahi. Makkah al Mukaramah, salah satu setting tempat dan 

waktu dalam pagelaran Wayang Kekayon Khalifah. Adanya symbol Makkah 

menggambarkan fase dakwah rasul di Makkah.  

 

Detail Karya  

-Ukuran: 60 x 40 cm 

-Teknik: Tatah sungging di atas kertas karton 

-Tahun: 2017 

Sunan Kalijaga, Guru suci ing tanah Jawi, bisa momong, momor lan momot. 

Sunan Kalijaga, gurunya Sunan Pandanarang, diakui masyarakat Jawa sebagai “Guru 

suci ing tanah Jawi”. Sunan Kalijaga mempunyai kemampuan dalam menyampaikan 

dakwah dengan cara yang penuh hikmah dan bijaksana, yakni berdakwah dengan tiga 

prinsip momong, momor dan momot. Momong maksudnya bersedia mengasuh, 

membimbing dan mengarahkan. Karena ibarat anak kecil yang belum bisa mengurusi 

diri sendiri, pihak pengasuh mestilah melayani keperluan sang anak hingga anak 

tersebut bisa mengurus dirinya sendiri. Momor maksudnya bersedia berkawan, bergaul 

rapat, bersahabat tanpa harus mempertimbangkan status sosial dan posisi masing-

masing. Momot maksudnya bersedia menampung aspirasi dari pelbagai lapisan 

masyarakat. Dengan cara dakwah Sunan Kalijaga, Islam berhasil dikembangkan sampai 

ke pelosok Jawa. 
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Detail Karya  

-Ukuran : 60 x 40 cm 

-Teknik : Tatah sungging di atas kertas karton 

-Tahun  : 2017 

Kyai Pandanarang, hubbuddunyā- hubbul ākhirah- riyādhah- tazkiyyatun nufūs-

iqtida’ bil muallim, mburu donya- mburu akherat- laku prihatin- ngaji- nderek laku 

gurunipun. Kyai Pandanarang adalah gambaran orang yang gila dunia. Segala 

kenikmatan dunia berupa harta, tahta dan wanita dia kejar dan didapatkannya. Setelah di 

dakwahi Sunan Kalijaga maka hidupnya berubah menjadi cinta akherat. Untuk 

mencapai kebahagiaan di akherat maka ia harus menempuh laku prihatin. Pembersihan 

jiwa dilakukan dengan ketaatan kepada Allah dan beramal sholeh serta dengan belajar 

agama Islam. Langkah terakhir dengan melakukan seperti apa yang dilakukan gurunya, 

yaitu mendakwahkan Islam. 

 

Detail Karya  

-Ukuran : 60 x 40 cm 

-Teknik : Tatah sungging di atas kertas karton 

-Tahun  : 2017 
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Nyai Pandanarang, Setya dhateng garwa tumuju ing surge. Nyai Pandanarang 

adalah gambaran seorang istri (tertua) yang setia kepada suami. Meskipun berat 

menjalani kehidupan, dimadu suaminya (sampai 7 orang). Berat hati meninggalkan 

kemewahan dunia dan menjalani keperihatinan bersama suaminya yang gila dunia 

menjadi cinta akherat. Perubahan ini dilaluinya dengan penuh tanggung jawab. Maka ia 

harus membersamai dalam menempuh laku prihatin, pembersihan berupa ketaatan 

kepada Allah dengan beramal sholeh. Selain itu juga belajar agama Islam dan 

mendakwahkannya.  

 

Detail Karya  

-Ukuran : 60 x 40 cm 

-Teknik : Tatah sungging di atas kertas karton 

-Tahun  : 2017 

Kyai Tasik, Nampi margi ingkang leres. Kyai Tasik menerima dakwah yang 

dilakukan Kyai Pandanarang. Kyai Tasik memiliki sedikit kesamaan dengan Kyai 

Pandanarang, yaitu pengusaha yang sukses. Maka Kyai Pandanarang bisa mendakwahi 

dengan baik sebagaimana ia bisa didakwahi dengan baik oleh Sunan Kalijaga.  

 

Detail Karya  

-Ukuran : 60 x 40 cm 
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-Teknik : Tatah sungging  di atas kertas karton 

-Tahun  : 2017 

Nyai Tasik, Nampi margi ingkang leres. Nyai Tasik sebagaimana suaminya, 

yaitu Kyai Tasik yang menerima dakwah yang dilakukan Kyai Pandanarang. Nyai Tasik 

memiliki sedikit kesamaan dengan Kyai Pandanarang, yaitu pengusaha yang sukses. 

Maka Kyai Pandanarang bisa mendakwahi dengan baik sebagaimana ia bisa didakwahi 

dengan baik oleh Sunan Kalijaga.  

 

 

Detail Karya  

-Ukuran : 60 x 40 cm 

-Teknik : Tatah sungging  di atas kertas karton 

-Tahun  : 2017 

Nusantara, Waradin, Lega lila nampi agama Islam kang sak nyata. Nusantara, 

salah satu setting tempat dan waktu dalam pagelaran Wayang Kekayon Khalifah. 

Adanya symbol pula-pula Nusantara menggambarkan fase dakwah di Nusantara.  

 

Detail Karya  

-Ukuran : 60 x 40 cm 
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-Teknik : Tatah sungging  di atas kertas karton 

-Tahun  : 2017.3 

Adapun teks Wayang Kekayon Khalifah, di dalam teks terdapat unsur bahasa 

dan sastra Jawa. Unsur bahasa ada dalam narasi kisah sedangkan sastranya ada dalam 

tembang macapat. Sebagai contoh bahasa Jawa yang dipakai dalam menarasikan kisah 

Wayang Kekayon Khalifah lakon Ja’far bin Abi Thalib Duta sebagai berikut: 

Lakon Ja’far bin Abi Thalib diawali dengan gambaran dakwah Rasulullah di 

Makkah. Semula para Kafir Quraisy membiarkan dakwah Rasul. 

Nalika Rasulullah saw dipun utus/ tiyang-tiyang Quraisy ngrasani piyambakipun lan 

dakwahipun// dheweke sepisanan mung nduga-nduga/ menawa apa kang digawa rasul 

ora bakal ngowah-owahi para pendheta lan panguwasa// tiyang-tiyang sami remen ing 

agama leluhur// pramila dheweke ngujarake wae// nalika nabi Muhammad saw ngliwati 

majelise/ dheweke namung ngrasani: “Iki putra Abdul Munthalib/ sing ngomongake 

bab-bab saka langit.”// 

Artinya:  

Ketika Rasulullah saw diutus/ orang-orang Quraisy membicarakannya termasuk juga 

dakwahnya// mereka pertama kali hanya menduga-duga/ jika apa yang dibawa Rasul 

tidak akan berpengaruh pada para pendheta dan penguasa// orang-orang lebih menyukai 

agama leluhur// oleh karena itu mereka membiarkan saja// ketika nabi Muhammad saw 

melewati forum-forumnya/ mereka membicarakan:  

“Ini anak Abdul Munthalib/ yang membicarakan sesuatu dari langit.”// 

Seiring perjalanan waktu kemudian para kafir Quraisy merasa terganggu dengan 

dakwah Rasul. Mereka mulai menghadang dakwah Rasul. Bahkan sampai menyiksa 

para sahabat Rasul. Rasul tetap bersabar mengajak kepada Allah. 

Ya, kaya mangkono wong-wong Arab memungsuhi Rasul lan dakwahipun/ kanthi cara 

sing asor lan nistha// tembung-tembung tanpa petung/ nanging bab mau ora ndadekake 

Rasul muntir// piyambakipun lajeng ngajak dhateng Allah/ nyebut para sesembahan 

brahala-brahala ingkang awujud patung-patung// kahanan saya panas// Dheweke 

sarujuk arep ngendhegake dakwah rasul// daya-daya para kafir quraisy nganiaya/ 

pitenah/ lan damel rekasa// 

Artinya: 

Ya, seperti itu orang-orang Arab memusuhi Rasul dan dakwahnya/ dengan cara-cara 

yang rendah dan nistha// kata-kata tanpa perhitungan/ tetapi itu semua tidak membuat 

                                                
3 Buku katalog pameran tunggal Caritogomo 
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Rasul takut// Dia mengajak kepada Allah/ menyebut yang disembah para kafir Qurays 

sebagai berhala-berhala yang berujud patung-patung// suasana memanas// para kafir 

Qurays sepakat akan menghentikan dakwah Rasul// berbagai cara dilakukan sampai 

pada penganiayaan/ fitnah/ dan membuat banyak kesulitan// 

Kekejaman Kafir Quraisy dalam menghalangi dakwah Rasulullah tidak sampai 

di sini, ketika mengetahui sebagian kaum Muslimin berada di Habasyah. Mereka 

kemudian mengutus ‘Amru bin ‘Ash dan ‘Abdullah bin Rabi’ah untuk menemui Raja 

Najasi dan meminta para kaum Muslim kembali ke Makkah. 

 Tiyang-tiyang kafir Quraisy boten cekap semanten/ nalika ningali saperangan kaum 

muslimin hijrah dhateng Habasyah// dheweke gage ngutus kalih utusan/ yaiku ‘Amru 

bin ‘Ash lan ‘Abdullah bin Rabi’ah/ supados raja Najasy ngusir saka Habasyah// 

Artinya: 

Penganiayaan orang kafir Quraisy tidak cukup sampai di sini/ ketika mengetahui 

sabagian kaum muslimin hijrah ke Habasyah// mereka kemudian segera mengutus dua 

utusan/ yaitu ‘Amru bin ‘Ash dan ‘Abdullah bin Rabi’ah/ supaya Najasy mengusir dari 

Habasyah// 

Sesampainya di Habasyah, mereka menyampaikan permasalahannya disertai 

membawakan oleh-oleh. 

Saksampunipun dumugi ing Habasyah/ lajeng nyaosaken oleh-oleh dhateng raja 

Najasy// lajeng matur:/”Dhumateng Raja, bocah-bocah bodho saka golongan kula/ 

mlayu lan mapan ana kene// dheweke gawe congkrah agama kaume dhewe// dheweke 

ora bakal mlebu agama Panjenengan// tiyang-tiyang ingkang mulya saking mrika/ 

tiyang sepuhipun/ para sedherek lan sedaya kluarga/ ngutus kula ngadhep 

Panjenengan// supados mbangsulaken dhateng kaumipun// kaumipun langkung inggil 

lan langkung mangertosi kekirangipun//” 

Artinya: 

Setelah sampai di Habasyah/ kemudian memberikan oleh-oleh kepada raja Najasy// 

kemudian berkata:/”Kepada Maha Raja Najasi, anak-anak bodoh dari golongan kami/ 

lari dan tinggal di sini// mereka membuat perselisihan agama kaumnya// mereka tidak 

akan masuk ke dalam agamamu// orang-orang yang mulai di sana/ orang tuanya/ para 

sanak family dan semua keluarganya/ mengutus saya menghadap paduka// supaya 

mengembalikan kapada agama kaumnya// kaumnya lebih tinggi dan lebih mengerti 

kekurangannya//” 

Mendengar penjelasan dari utusan kaum Kafir Quraisy kemudian Raja Najasi 

memerintahkan perwakilan dari kaum Muslimin untuk menjawab dakwaan tersebut.  
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Lajeng raja Najasy ndhawuhi wakil saking kaum muslim/ kangge njawab dakwanipun 

para kaum kafir// nalika kaum Muslim ngadhep/ raja Najasy mundhut pirsa/”Agama 

apa sing tok nut/ nganti bisa misahake saka kaummu/ lan kanthi agama iku kowe ora 

mlebu ing agamaku/ lan uga ing jerone agama ngendi wae saka maneka warna 

agama?//” 

Artinya: 

Kemudian raja Najasy memerintahkan perwakilan kaum muslim/ untuk menjawab 

dakwaan kaum kafir// ketika kaum Muslim ngadhep/ raja Najasy bertanya/”Agama apa 

yang kau anut/ sampai bisa memisahkan dari kaummu/ dan dengan agama itu kamu 

tidak masuk ke dalam agamaku/ dan juga di agama manapun dan berbagai agama yang 

ada?//” 

Ja’far bin Abi Thalib sebagai wakil dari kaum Muslimin menyampaikan 

penjelasannya. Diawali dengan gambaran ketika masih jahiliyyah dan perilakunya. 

Kemudian juga menjelaskan ketika mendapatkan hidayah sampai masuk agama Islam. 

Selain itu juga menjelaskan bagaimana perlakuan kaum Kafir Quraisy menyiksanya. 

Ja’far bin Abi Thalib ngadhep lan njawab/ sinambi ngandharaken/ kahanan kaumipun 

rikala Jahiliyah lan sipat-sipatipun// lajeng ngandharaken bab hidayah/ saking Islam/ 

ngantos dumugi mlebet agami Islam// ugi ngandharaken pripun kejemipun kaum kafir 

Quraisy nyiksa// “Dhuh paduka raja/ kula menika manungsa kang ora duwe martabat/ 

kula menika nyembah reca lan patung/ nedha bathang/ nindakaken bab ingkang nistha/ 

medhot paseduluran/ lan tiyang –tiyang ingkang kiyat/ nyaplok tiyang-tiyang miskin// 

kados mekaten kawontenan kawula/ ngantos dumugi Allah ngutus sawijining Rasul/ 

ingkang becik bebudene/ piyambakipun ngajak dhateng kula iman dhateng Allah lan 

ninggalake sesembahan kula awujud patung lan reca// piyambakipun ndhawuhi matur 

kanthi jujur/ boten mblenjani janji/ njagi silaturahmi/ nyegah bab raja pati// 

Artinya: 

Ja’far bin Abi Thalib menghadap dan menjawab/ sembari menjelaskan/ keadaan 

kaumnya ketika Jahiliyah dan sipat-sipatnya// kemudian menjelaskan tetnang hidayah/ 

dari islam/ sampai masuk agama Islam// juga menyampaikan bagaimana kejamnya 

kaum kafir Quraisy menyiksa// “Dhuh paduka raja/ saya ini manusia yang tidak 

bermartabat/ saya ini menyembah arca dan patung/ makan bangkai/ melakukan 

perbuatan nistha/ memutus persaudaraan/ orang-orang kuat/ menindas yang miskin// 

seperti ini keadaan kami/ sampai suatu saat Allah mengutus Rasul/ yang baik budinya/ 

beliau mengajak kepada saya iman kepada Allah dan meninggalkan sesembahan saya 

berupa arca dan patung// beliau memerintahkan bicara yang jujur/ tidak mengingkari 

janji/ menjaga silaturahmi/ mencegah tentang pembunuhan// 
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Ja’far masih menyampaikan argumentasi kepada Raja Najasi dengan jelas. 

Piyambakipun ndhawuhi supados nebihi bab goroh/ ngonduraken bandha tiyang yatim/ 

mboten nerak paugeran/ awujud ngina dhateng para wanita// piyambakipun ndhawuhi 

dhedhepe marang Allah/ lan mboten tumindak syirik// piyambakipun ndhawuhi sholat 

lan mbayar zakat/ lan pasa// kawula iman marang ingkang dipun ngendikakaken// 

kawula pitados menapa kemawon ingkang panjenenganipun beta saking Allah// 

ingkang panjenenganipun awisi/ inggih kawula tebihi/ lan boten kawula tindakaken// 

namung kados mekaten tiyang-tiyang Makkah/ ingkang boten sanes ugi kaum kawula// 

nyerang lan damel siksa marang kawula// dheweke ngreka daya supados kawula 

wangsul dhateng agama leluhur// pramila kawula sowan dhumateng paduka/ salah 

sawijining cara pados slamet/ kawula rumaos sekeca gesang sesarengan 

panjenengan//” 

 

artinya: 

 

Beliau memerintahkan untuk menjauhi sifak tidak jujur/ mengembalikan harta hak 

orang yatim/ tidak melanggar aturan/ berupa menghina para wanita// beliau 

memerintahkan supaya selalu mendekat kepada yang maha kuasa// piyambakipun 

ndhawuhi supados nebihi bab goroh/ ngonduraken bandha tiyang yatim/ mboten nerak 

paugeran/ awujud ngina dhateng para wanita// piyambakipun ndhawuhi dhedhepe 

marang Allah/ dan tidak berbuat syirik// beliau memerintahkan sholat dan membayar 

zakat/ dan melaksanakan puasa// kami iman terhadap yang dikatakan/ kami percaya 

sepenuhnya yang beliau bawa dari Allah//  Yang beliau larang/ akan kami jauhi/ dan 

tidak akan kami lakukan// hanya karena seprti ini orang-orang Makkah/ yang juga kaum 

kami// menyerang dan membuat penyiksaan terhadap kami// mereka merekayasa supaya 

kami kembali kepada agama leluhur// oleh karena itu kami menghadap paduka/ salah 

satu cara mencari keselataman/ kami merasa tenang hidup bersamamu//” 

Mendengar pemaparan tersebut, Raja Najasi kemudian berkata dengan 

bijaksana. Ia menanyakan kepada Ja’far berkaitan dengan kenabian Rasulullah 

Muhammad. Selain itu juga menanyakan apakah Ja’far membawa sesuatu yang 

diwahyukan kepada Rasulullah dan bisa membacakannya. Pada saat itu Ja’far kemudian 

membacakan surat Maryam ayat 29-33. 

Raja Raja Najasy ngendika dhateng Ja’far/ “Apa kowe nggawa samukawis saka 

Rasulmu/ sing diwahyokake saking Allah/ lan kowe bisa macakake//” Ja’far lajeng 

maos surat Maryam ayat 29-33// 

 

Siti Maryam nuli aweh isarah (sasmita) supaya padha takon marang bayi mau// kaume 

nuli padha takon/ kepriye anggoningsun ngajak caturan bayi kang ana ing 

bandulan?”//  
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Ing kono bayi (Isa) mau banjur mangsuli: “ Satemene ingsung iki kawulane Allah/ ing 

tembe panjenengane Allah bakal maringi kitab (Injil) marang ingsun/ sarta 

panjenengane bakal ngangkat ingsun ndadekake Nabi//”  

 

Lan ana ing ngendi wae panggonanku/ Allah bakal amberkahi marang Ingsun maedahi 

marang manungsa/ sarta aku wis didhawuhi sak jeroningsun isih urip kudu nindakake 

shalat lan aweh zakat//” 

 

“Sarta ingsun wis didhawuhi supaya bekti marang ibuningsun/. Sarta panjenengane 

ora ngersakake ingsun wong kang gumedhe lan duraka//” 

 

“Sarta ingsun diparingi keslametan ing dina ingsun dilairake/ lan ing dina ingsun mati 

sarta ing dina katangekake malih//”  

Artinya: 

Raja Najasy berkata kepada Ja’far/ “Apa kamu membawa sesuatu dari Rasulmu/ yang 

wahyukan dari Allah/ dan kamu bisa membacakannya//” Ja’far kemudian membaca 

surat Maryam ayat 29-33// 

 

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. mereka berkata: "Bagaimana Kami akan 

berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" 

 

berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al kitab (Injil) dan 

Dia menjadikan aku seorang Nabi, 

 

dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia 

memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku 

hidup; 

 

dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi 

celaka. 

 

dan Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaKu, pada hari aku dilahirkan, pada hari 

aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". 

Selanjutnya ketika para punggawa kerajaan Habasyah dan juga Raja Najasi 

mendengar pemaparan Ja’far, mereka membenarkan apa yang dibawa Ja’far. Raja 

Najasi memberikan penegasan bahwa mereka berasal dari keyakinan yang sama, berasal 

dari satu sumber. Raja Najasi meminta kepada utusan Kafir Quraisy untuk segera pergi 

meninggalkan Habasyah. 

Rikala para punggawa kraton midhanget ayat menika/ dheweke ngendika/”Menika 

yekti tembung-tembung ingkang medal saking sumber ingkang sami/ ingkang dados 

sumbering tembung-tembung junjungan kula panjenengan inggih al-Masih//” 
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Raja Najasy lajeng ngendika/” Temen Dzat ingkang Isa rawuh kanthi tembung-

tembung menika/ sejatosipun menika medal saking cahya ingkang setunggal//”. Sak 

sampunipun menika raja Najasy noleh dhateng kalih utusan tiyang-tiyang kafir 

Quraisy/ kaliyan prentah dhateng utusan kekalih wau// “ Baliya!/ Temen Allah/ aku ora 

bakal masrahke dheweke marang kowe kabeh//” 

Artinya: 

Ketika para punggawa kerajaan mendengar ayat ini/ mereka berkata/”Ini sungguh kata-

kata yang keluar dari sumber yang sama/ yang menjadi sumber kata-kata junjungan kita, 

yaitu al-Masih//” 

Raja Najasy kemudian berkata/” Sungguh Dzat yang Isa datang dengan kata-kata ini/ 

sesungguhnya ini keluar dari cahaya yang satu//”. Setelah itu raja Najasy melihat kedua 

utusan kafir Quraisy/ dengan memerintahkan kepada utusan itu//” Pulanglah/ sungguh 

Allah/ aku tidak akan menyerahkan kepadamu//” 

 Kedua utusan Kafir Quraisy merasa gundah gulana. Pada hari berikutnya ia 

menyampaikan bahwa kaum Muslimin menyebut Isa dengan sebutan yang jelek. 

Kalih utusan niku atine goreh// dhadhane seseg kebak ing rasa kanepson// kekalih 

utusan wau boten wonten cara sanes/ kejawi medal saking bale kraton// sarana golek 

cara liya// dinten candhake, ‘Amru bin ‘Ash lajeng manggihi raja Najasy lan matur/ “ 

Kaum Muslimin temen-temen ngandhakake ‘Isa bin Maryam kanthi tembung-tembung 

awon lan aor!//” 

Artinya: 

Kedua utusan itu hatinya gundhah gulana// dhadhane sesak penuh dengan kemarahan// 

kedua utusan itu tidak cara lain/ kecuali keluar dari balai keratin// sambil mencari cara 

lain// hari berikutnya ‘Amru bin ‘Ash kemudian menemui raja Najasy dan berkata/ “ 

Kaum Muslimin sungguh-sungguh telah mengatakan ‘Isa bin Maryam dengan kata-kata 

yang jelek dan nistha//” 

 Selanjutnya, Raja Najasi menanyakan kepada wakil kaum Muslimin yaitu Ja’far 

bin Abi Thalib perihal pendapat kaum Muslim mengenai nabi Isa. Ja’far kemudian 

menjelaskan sebagaimana ia dapatkan dari Rasulullah.  

Midhanget tembung-tembung mekaten/ raja Najasy lajeng ngutus dhateng kaum 

Muslimin lan nakokaken/ bab pamanggih kaum muslim ngengingi nabi Isa//. Kaum 

Muslim lajeng ngutus Ja’far/ ingkang ngaturaken/” Kula badhe ngaturaken ngengingi 

nabi Isa/ kados dene ingkang jumbuh kaliyan ingkang kula pendhet saking Nabi kula// 

Piyambakipun ngendikakaken bilih ‘Isa inggih menika Abdullah/ hamba Allah, 

utusanipun Allah/ ruhipun Allah/ lan ukaranipun Allah ingkang dipun sebulaken 

dhateng Maryam, Kenya suci//” raja Najasy lajeng mendhet tugelan kayu lan damel 
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garis ing siti lajeng ngendika dhateng Ja’far// ” Antarane agamamu lan agamaku/ 

bedane ora luwih saka garis iki//” kanthi mekaten kalih utusan saking kafir Quraisy 

jugar, lajeng mundur madal pasilan/ wangsul dhateng Mekah kanthi ati kang susah// 

Artinya:  

Mendengar kata-kata tersebut/ raja Najasy kemudian memerintahkan kepada kaum 

muslim dan menanyakan perihal nabi Isa// Kaum Muslim kemudian diwakili Ja’far bin 

Abi Thalib/ yang mengatakan/” Saya akan mengatakan perihal nabi Isa/ seperti halnya 

yang sesuai dengan yang saya ambil dari Nabi saya// beliau mengatakan bahwa ‘Isa 

yaitu Abdullah/ hamba Allah, utusannya Allah/ ruhnya Allah/ dan kalimatullah yang 

dihembuskan kepada Maryam, perawan suci//” Raja Najasy kemudian mengambil 

potongan kayu dan membuat gatis di tanah kemudian berkata kepada Ja’far//” Antara 

agamamu dan agamaku/ bedanya tidak lebih dari garis ini//” Dengan demikian kedua 

utusan sari kafir Quraisy gagal total/ kemudian mundur dan pamit/ pulang ke Makkah 

dengan hati yang susah// 

Sastra Jawa yang terkandung dalam teks cerita Wayang Kekayon Khalifah salah 

satunya ada pada cuplikan lakon Mulabukaning Dakwah Rasul. Bentuk sastranya 

berupa cakepan tembang macapat pangkur berikut ini: 

 

Pangkur 

Padha gegondhèlan sira  

Gegondhèlan Allah talining iki, 

sarta aja tansah nesu  

eling pêparing Allah 

durung Islam paduka memungsuh-mungsuh  

Allah yen nresnani sira   

Dulur-dulur rak ya asih  

(TQS: Ali- Imran: 103)  

 

SIMPULAN 

Demikian ulasan singkat tentang inovasi pembelajaran bahasa dan sastra Jawa 

dalam Wayang Kekayon Khalifah. Ungkapan berbahasa Jawa dalam penggambaran 

setiap tokoh. Teks narasi cerita dalam setiap lakon bisa menambah wawasan siswa 

dalam belajar bahasa Jawa. Termasuk juga dalam hal kesastraan di dalam Wayang 

Kekayon Khalifah mewujud dalam cakepan/ syair bait-bait tembang macapat. 
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Abstrak 

Artikel ini mendesripsikan pembelajaran membaca sastra dengan koneksi estetik-eferen di 

era disrubsi. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk mengatasi persoalan 

internalisasi nilai-nilai sastra dan tuntutan pelibatan psikomotorik secara maksimal. 

Membaca dengan koneksi estetik-eferen memungkinkan (1) pembelajaran keterampilan 

bahasa secara terintegrasi, (2) melibatkan emosi, pengalaman, dan pengetahuan konsep 

untuk memahamkan nilai-nilai dan pengetahuan secara utuh, (3) asesmen kontekstual-

autentik dalam berbagai metode pertanyaan dan bidang pertanyaan (probing dan 
prompting) yang memungkinkan jawaban bervariasi dan pengaitan emosi dan 

pengalaman. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menyertakan 

pengalamannya dan hasil diskusi teman (engaging), memerinci jalan cerita dan 

menjabarkannya (describing), memahami dalam koneksi eferen (conceiving), 

memaparkan isi cerita dan perasaannya serta pengalamannya (explainng), 

menghubungkan isi bacaan dengan pengetahuan dan pengalamanna (connecting), 

menafsirkan alasan atau tokoh melakukan perbuatan (interpreting), dan menilai sikap 

tokoh dan isi cerita (judging). 

 

Kata kunci: era disrubsi, pembelajaran sastra, membaca sastra, koneksi estetik-eferen 

 

PENDAHULUAN 

 Era disrupsi merupakan adalah masa yang penuh perubahan. Bashori (2018) 

menyebutkan bahwa perubahan tersebut terjadi sedemikian tidak terduga, mendasar, 

dan hampir dalam semua aspek kehidupan. Hal tersebut kita kenal dengan tatanan baru. 

Istilah itu sudah ada sejak kita sebelum ada pada masa pandemi ini. Era disrupsi telah 

mengantarkan pada pendidikan. Cara-cara belajar baru dengan Massive Open Online 

Course (MOOCs) yang memungkinkan perubahan besar dan tatanan baru dalam 

pendidikan (Oey-Gardiner, et al. 2017) Belajar secara klasikal adalah bagian alternatif 

dari berbagai alternatif model interaksi belajar. Interaksi belajar merupakan perbedaan 

mendasar dan menjadi definisi model belajar. Esensi pembelajaran tetap sama. Oleh 

karena itu, yang perlu pembaruan adalah teknik pemahaman konten atau isi. Hal 

tersebut menjadi bagian terpenting dalam berbagai interaksi belajar.  

Di sekolah, khususnya Sekolah Dasar (SD), pembelajaran sastra dimaksudkan 

untuk meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi karya sastra. Kegiatan 

mengapresiasi sastra berkaitan dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, daya 

mailto:rusdhiyanti.fkip@unej.ac.id


   E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL 

614 

 

khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya dan lingkungan hidup.  Pada tahap 

awal, karya sastra diberikan untuk memberikan ruang lingkup kebudayaan 

ideofact1dalam diri siswa. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut akan diaplikasikan dalam 

sosiofact.  Oleh sebab itu, dibutuhkan pembelajaran yang dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengapresiasi agar tujuan besarnya dalam 

memberadabkan yakni menghargai manusia dengan nilai kemanusiaan—yang dimulai 

dengan mengenalkan ruang lingkup budaya tersebut—dapat tercapai dengan baik.  

Pengembangan kemampuan bersastra di SD dilakukan dalam berbagai jenis 

dan bentuk melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Keempat keterampilan tersebut, pada dasarnya berjalan secara terintegrasi. 

Pengintegrasian tersebut didasarkan pada materi yang dikembangkan guru di kelas. 

Masalahnyanya, terkadang guru lebih berfokus pada terlaksananya integrasi daripada 

tercapainya nilai-nilai pembelajaran yang membuat anak-anak berapresiasi terhadap 

karya sastra. Makna literasi sastra dalam hal ini adalah terpahaminya nilai-nilai dalam 

karya tersebut termasuk pemahaman struktur yang membungkusmya.  

Beberapa poin penting yang harus dipahami oleh pengajar sastra adalah (1) 

kegiatan apresiasi menjadi tujuan utama, (2) perangkat pengetahuan sastra diperlukan 

untuk menunjang terwujudnya apresiasi dan pembelajaran bahasa secara umum, (3) 

kegiatan apresiasi sastra bukan hanya pengetahuan teori sastra, melainkan seperti dalam 

uraian terdahulu, pembelajran sastra harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menangkap sense makna dan nilai-nilai di dalamnya. Sejalan dengan hal tersebut, Huck 

dkk. (1987) meyatakan bahwa pembelajaran sastra di SD harus memberikan 

pengalaman pada murid yang akan berkonstribusi pada prosedur menginterpretasian 

literatur, mengembangkan kesadaran bersastra, dan mengembangkan apresiasi.2 

Riyadi, dkk. (2010:25) menyatakan materi sastra Indonesia untuk SD antara lain 

pantun, puisi, fiksi (dongeng , cerita rakyat, cerita pendek, dan drama). Dalam kegiatan 

pembelajaran, dongeng dapat berupa cerita hewan atau fabel. Cerita-cerita tersebut 

diambil dengan tema yang mengajarkan budi pekerti atau kebaikan yang ditokohkan 

oleh hewan yang baik dan yang jahat. Selanjutnya, Riyadi dkk. (2010:40) 

mengemukakan bahwa fiksi yang terdapat dalam buku ajar SD kelas I dan II, umumnya 

berbentuk dongeng dan cerita. Dongeng sebagai bahan ajar untuk kelas permulaan 

memang sesuai dengan alam pikiran siswa kelas tersebut. Oleh karena itu, di dalam 

buku ajar yang digunakan ada beberapa dongeng yang disajikan sebagai bahan pelajaran 

sastra Indonesia. Pembelajarannyada dapat dimulai dari mendengarkan dongeng atau 

cerita, dianjutkan dengan menjawab pertanyaan secara lisan mengenai dongeng itu, 

memeragakan tokoh dongeng di depan kelas, menceritakan kembali dongeng yang 

                                                
1 Nilai-nilai kasih sayang, keikhlasan, persahabatan, kejujuran, kesetiaan, kepercayaan,  budi pekerti 

(dalam Roosseno, 2014:2)  

2 Secara lengkap uarain Huck (1987) mengenai tujuan pembelajaran sastra adalah  (1) menumbuhkan 

kesenangan pada buku, (2) menginterpretasi bacaan sastra (3) mengembangkan kesadaran bersastra, dan 

(4) mengembangkan apresiasi. 
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sudah diberikan dengan kata-kata siswa sendiri, menulis cerita sesuai dengan gambar 

yang ada di buku, mengungkapkan pendapat atau kesan dari dongeng yang diberikan, 

menulis cerita sesuai dengan gambar dan kata-kata yang diberikan, dan menceritakan 

kembali.   

Rosenblatt merupakan salah seorang yang pertama mengingatkan kita bahwa 

pembaca itu sama berartinya dengan karya yang sedang dibacanya. Menurut 

Rosenblatt (1983: 28), pengalaman literer harus dibuat bertahap seperti transaksi antara 

pembaca dan teks. Pada murid SD, transaksi itu paling baik dimulai dengan respons 

pribadinya pada cerita. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pengalaman literer 

yang dimulai dari respons pribadi dapat mengarahkan siswa kepada kemampuan 

interpretasi yang mampu mengarahkannya pada kegiatan apresiatif. Selama ini kegiatan 

membaca karya sastra yang dilanjutkan dengan meminta respons pribadi siswa sangat 

jarang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan selalu berkaitan dengan aspek 

komprehensif yang menanyakan struktur cerita. 

 

Mengembangkan Kesadaran Bersastra 

Anak-anak yang masih berada di SD juga harus diajak untuk mulai 

mengembangkan kesadaran pada sastra. Tak dapat dipungkiri bahwa pemahaman literer 

meningkatkan kenikmatan anak terhadap bacaan (Huck, 1987). Oleh karena itu, karya 

sastra harus dapat menungkap kehidupan anak dan sesuai dengan perkembangan 

mentanya. Burke dan Copenhaver (2004:205) dalam artikel “Animal as people in 

Childrenn’s Literature” menyatakan bahwa buku dapat mengembangkan imajinasi yang 

lebih dari apa yang dibayangkan anak-anak. Karena itu, cerita hewan yang bersikap 

seperti manusia dapat menjembatani emosi dan imajinasi anak. Oleh karena itu, yang 

diperlukan dari pembelajaran sastra anak-anak adalah pelibatan emosi dan imajinasi dari 

teks yang dipelajari. Pelibatan tersebut akan tercapai dengan teks yang sesuai usia 

perkembangan.  

 

Mengembangkan Kemampuan Apresiasi 

Margaret Early (dalam Huck, 1987) menyatakan bahwa terdapat tiga tahap 

urutan dan perkembangan yang ada dalam pertumbuhan apresiasi (1) tahap kenikmatan 

yang tidak sadar, (2) tahap apresiasi yang masih ragu-ragu atau berada antara tahap kesatu 

dan ketiga, dan (3) tahap kegembiraan secara sadar. Tahap pertama sama dengan gagasan 

menumbuhkan kesenangan terhadap bacaan, sehingga menjadi terlibat di dalamnya. Pada 

tahap ini siswa membaca atau guru membacakannya untuk mendapatkan kesenangan. 

Mereka jarang menyentuh cara pengarang menciptakan makna. Pembaca pada tahap 

kedua tertarik tidak hanya pada alur cerita. Pembaca pada tahap tersebut mulai bertanya 

tentang apa yang terjadi pada suatu cerita dan mendalami isi cerita untuk mendapatkan 

makna lebih dalam. Pembaca menikmati dan mengeksplorasi cerita untuk melihat 

bagaimana pengarang, penyair, atau seniman memperkuat makna dengan teks itu. Tahap 

ketiga, tahap pembaca yang sudah matang dan menemukan kegembiraan dalam banyak 

jenis bacaan dan banyak periode waktu, memberikan penghargaan pada aliran dan 
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pengarangnya dan memberikan tanggapan kritis sehingga mendapatkan kegembiraannya 

secara sadar. 

Pengajaran sastra untuk SD menurut Huck (1987), terutama kelas-kelas awal, 

difokuskan pada tahap pertama yaitu kesenangan yang tidak disadari (unconscious 

enjoyment). Jika semua siswa bisa diberi kesempatan menemukan kesenangan terhadap 

bacaan, mereka akan bisa membangun dasar yang kokoh bagi apresiasi sastra. 

Diawalidari menyenangi karya sastra yang dibacanya itulah, siswa akan meningkat ke 

tahap berikutnya. Setelah merasa senang dengan bacaan barn kemudian siswa didorong 

untuk menginterpretasikan makna cerita atau puisi melalui diskusi atau aktivitas kreatif, 

mereka bisa memasuki tahap kedua, tahap kesadaran pada apresiasi. Berangkat dari 

bekal itulah. siswa dapat diajak untuk memberi tanggapan terhadap buku, membahas 

bagaimana perasaan mereka tentang cerita itu dan apa makna cerita itu bagi mereka. 

Siswa juga dapat diajak untuk memberi alasan "mengapa" mereka memiliki perasaan 

seperti itu dan cara-cara pengarang atau seni man menciptakan perasaan itu. Para siswa 

akan memerlukan bimbingan dari guru untuk melalui tahap-demi tahap tersebut, bukan 

mendiktenya atau memberi tafsiran yang harus diterima begitu saja oleh siswa. Guru 

hanyalah pemberi jalan setapak untuk masuk ke estetika dalam sastra. 

Siswa harus diberikan kesempatan megapresiasi dengan cara mendekatkan 

emosi mereka terhadap karya sastra. Emosi tersebut dapat dimulai dengan memberikan 

tanggapan untuk mendekatkan jarak antara perasaannya dan isi karya sastra. Oleh 

sebab itu, respons siswa perlu mendapat porsi dapat pembelajaran sastra. Di samping 

itu, nilai estetika dalam membaca sastra harus diperhatikan. Seperti yang dibahas 

sebelumnya, pembelajaran sastra masih menggali pengetahuan dan sedikit membahas 

nilai-nilai estetika di dalamnya. Pembelajaran sastra perlu mempertimbangkan aspek 

estetika terutama saat pembelajaran membaca. Pelafalan, penjiwaan, dan pelibatan 

emosi saat membaca sastra perlu dipertimbangkan untuk mencapai ranah estetik. 

 

PEMBAHASAN 

Teori transaksi antara teks dan pembaca merupakan komponen pembelajaran 

yang dikembangkan dalam penerapan koneksi eferen dan estetik dalam pembelajaran 

sastra SD. Koneksi eferen dan estetik bermakna menghubungkan pengetahuan teks 

dengan pengetahuan siswa (eferen), pengalaman dan emosi siswa dengan teks (estetik).  

Istilah eferen dan estetik digunakan dalam keterampilan berbahasa. Tokoh 

yang terkenal dengan istilah tersebut adalah Rosenblatt yang membuat teori transaksi 

dalam membaca. Selanjutnya istilah eferen dan estetik juga digunakan dalam 

keterampilan menyimak (Bohlke dan Rogers, 2011:44). Menyimak eferen merupakan 

keterampilan yang berupaya mendapatkan informasi penting dan akan berlanjut pada 

upaya kritis, sedangkan menyimak estetik merupakan lived-through experience yang 

memungkinkan penyimak membuat koneksi dirinya dengan bahan simakan. 

Selanjutnya, istilah ini digunakan secara luas dalam pembelajaran keterampilan lain dan 

menjadi dasar bagi teori pendidikan yang mengarah pada pelibatan pengetahuan dan 

pengalaman untuk diekspresikan dalam komentar lisan dan tulis. Rossenblatt (1994) 
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menyatakan bahwa pembelajaran keterampilan membutuhkan respon persoanal untuk 

menandai pelibatan pebelajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengalaman belajar 

secara individual perlu dihargai dan sangat dibutuhkan untuk perkembangan psikis 

siswa selama pembelajaran.  

Penelitian akurat lainnya dilakukan Many dan Wiseman (1992). Penelitian 

tersebut mengeksplorasi tiga pembelajaran dengan tiga tingkatan. Pada siswa dengan 

pendekatan pertama, diskusi setelah membaca difokuskan pada aspek efferent, kedua 

pada pada tingkat tiga difokuskan pada aspek aesthetic selama diskusi. Pada kelompok 

ketiga tidak diberlakukan diskusi apa pun.  Tidak mengherankan, ketika diminta 

menceritakan kembali apa yang dibaca, kelompok pertama banyak menganggat aspek 

literer sebagai karakteristik efferent, kelompok kedua berfokus pada respon personal 

sebagai bentuk aspek aesthetic, dan kelompok ketiga menulis ulang kejadian dalam 

cerita tersebut. Sama halnya dengan Wiseman, Many, Altieri (1992) memberlakukan 

kajian ini pada tiga tingkatan pada tiga jenis diskusi setelah membaca: (1) diskusi bebas 

(free discussion), (2) diskusi terbimbing oleh guru dengan aspek estetik yang berpusat 

pada siswa (teacher-guided aesthetic discussion focusing on students), (3) diskusi 

terbimbing oleh guru pada aspek estetik dengan komponen eferen (teacher-guded 

aesthetic discussion along with efferent components) yang berfokus pada aspek literer 

atau elemen literer. Seperti yang diungkapakan oleh Rosenblatt (2005b) bahwa 

pembelajaran yang eksplisit akan merusak sikap estetik saat membaca karya sastra. 

Wiseman, Many, dan Altieri (1992) menyimpulkan bahwa tidak ada bukti signifikan 

secara statistik tentang perbedaan respons pada kelompok yang diterapkan diskusi 

tentang aspek estetik adan aspek eferen. Intinya, diskusi yang melibatkan komponen 

eferent akan mengahalangi respon estetik. Ketika mengujicoba sikap dan pemahaman 

terhadap bahan bacaan, Many (1991) menemukan bahwa siswa tingka 4,6, dan 8 yang 

disumsikan dengan sikap membaca estetik memiliki nilai tinggi pada pemahaman 

bacaan.  

Pernyataan tersebut dapat dihubungkan dengan pernyataan Sipe (2000) yang 

menyatakan bahwa sikap estetik  dan analitik selama membaca akan memperkaya 

pemahaman bacaan. Artinya, jika guru sudah banyak menekankan pada aspek 

pembelajaran eksplisit, seperti pada uraian di atas, lalu siswa difokuskan pada sikap 

membaca estetik atau dengan sendirinya telah melibatkan aspek estetik dengan bahan 

bacaan yang diubungkan dengan pengalaman dan emosinya maka pemahaman akan 

didapatkan.  

 

Koneksi Eferen dan Estetik 

Membuat hubungan dalam bacaan (making connection) merupakan strategi 

pemahaman yang berakar dari teori skema. Knee dan Zimmerman (1997) membahas 

making connection in reading yang digambarkan dalam koneksi (1) text-to-self, (2) text-

to-tekxt, dan (3) text-to-world.  Text-to-self berarti hubungan antara teks dengan diri atau 

pengaman pribadi mereka, text-to-text adalah hubungan teks yang dibaca dengan teks 

lain yang memberikan pengetahuan kognitif atau pengalaman empiris, text-to world 
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bermakna hubungan teks dengan dunia luar yang memungkinkan teks berimbas lebih 

besar. Pengalaman pribadi dan pengetahuan awal (priorknowledge) merupakan 

hubungan yang potensial antara teks dengan latar belak ang pengetahuan dan 

pengalaman pribadi pembaca. Oleh Harvey dan Gouvids (2007:92) hal tersebut 

dinyatakan dengan “the background knowledge we bring to our reading colors every 

aspect of our learning and understanding. If reader have nothing to hook new 

information to, it’s pretty hard to construct meaning”. Pernyataan ini menekankan 

betapa pentingnya pengetahuan awal dan pengalaman untuk dikaitkan dengan informasi 

baru dan betapa sulitnya mengonstruk makna jika pengetahuan awal itu tidak ada. 

Misalnya, siswa yang membaca bacaan energi terbarukan akan sulit mengonstruk 

makna energi terbarukan jika konsep energi dan pembaruan energi tersebut tidak 

dipahami sebelumnya.  Energi yang dimaksud adalah energi sebagai sumber hayati 

untuk keperluan mengoperasikan bukan energi yang bermakna daya.  Di situlah 

pentingnya making connection dalam menghubungkan konsep energi dengan 

pembaruan energi.  

Dengan pengupayaan koneksi keduanya siswa akan memiliki kesempatan 

mengetahui, menyadari, mengalami, dan merasakan. Dengan proses tersebut 

pembelajaran akan mudah diintegrasikan, dikonstruks dalam benak siswa, bermakna, 

dan kontekstual. Oleh karena itu, koneksi keduanya dalam pembelajaran merupakan 

kunci kesuksesan pembelajaran yang berorientasi pada siswa.  

 

Penerapan Koneksi Estetik-Eferen dalam Membaca Sastra 

Pembelajaran sastra dengan pendekatan berbasis respons merupakan bentuk 

penerapan pragmatik dalam pembelajaran sastra. Pengembangan model ini tidak lepas 

dari pelibatan pemahaman maksud oleh pembaca. Dengan demikian, diperoleh suatu 

gambaran pengetahuan makna cerita bagi pembaca. Karakter inilah yang 

menggolongkan model ini pada salah satu pendekatan humanis dalam karya sastra. Dua 

tokoh yang berperan menekankan peranan pembaca dalam penelitian sastra sebagai 

pemberi respons adalah Robert Jausz dan Wolfrang Iser, dua tokoh yang 

memproklamasikan pendekatan resepsi sastra pada tahun 60-an. Namun, pendekatan ini 

mulai mendapatkan perhatian luas pada akhir tahun 70-an. Jausz menggunakan istilah 

rezeptionaesthetik yang diartikan ‘resepsi sastra’ oleh Umar Junus (1985) dan Franco 

Mergalli (1980), literary response atau asthetic of reception oleh Norman Holand 

(1975). 

Resepsi sastra menurut Junus (1985:1) adalah bagaimana “pembaca” 

memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberikan 

reaksi atau tanggapan terhadapnya. Tanggapan itu mungkin bersifat pasif. Yaitu 

bagaimana pembaca dapat memahami karya itu, atau dapat melihat hakikat estetika di 

dalamnya. Atau mungkin juga bersifat aktif, yaitu bagaimana ia merealisasikannya. 

Karena itu, pengertian resepsi sastra mempunyai lapangan yang luas dengan berbagai 

kemungkinan penggunaan (Junus, 1985:1). 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penerapan koneksi eferen dan estetik akan 

dilaksanakan dengan kegiatan pokok sebagai berikut,  

(1) Membaca dengan penggalian eferen pada pengetahuan siswa tentang isi 

teks dan bahasa (membaca eferen untuk kelas awal). 

(2) Membaca dengan penggalian estetik tentang pengalaman dan emosi atau 

perasaan siswa. 

(3) Menceritakan kembali isi cerita berdasarkan gambar yang ditayangkan.  

(4) Menjawab pertanyaan probing tentang informasi isi bacaan (eferen) dan 

emosi, pengalaman, serta perasaan tentang isi cerita dan karakter tokoh di 

dalamnya (estetik) secara lisan dan tulis. 

(5) Menuliskan komentar atau respons dengan koneksi eferen dan estetik yang 

didahului dengan pertayaan. 

Koneksi eferen dan estetik merupakan pembelajaran yang berbasis respons . 

Penelitian tentang pembelajaran berbasis respon ditulis dalam penelitian Rita Inderawati 

Rudy pada 2013. Penelitian tersebut membahas respons pembaca untuk 

mengembangkan keterampilan menulis pada siswa SD. Penelitian lain adalah penelitian 

Zipperer (1985) yang berjudul Children’s Responses to Litertature Reading Aloud in 

Classroom. Penelitian tersebut menunjukkan pada guru bahwa respons siswa terhadap 

literatur dapat digali dengan pembelajaran membaca bersuara. Pembelajaran tersebut 

tapaknya mendukung pemikiran Widdowson (1985) yang sangat mendukung integrasi 

pembelajaran bahasa dan sastra. Menurutnya, pembelajaran bahasa akan terlaksana 

dengan baik melalui pembelajaran sastra. Dalam model pembelajaran estetik-respons 

ini, penerapan membaca yang dimaksud dimaknai sebagai membaca estetik.  

Sasaran pembelajaran koneksi eferen estetik ini sebenarnya lebih mengarah 

pada membaca estetik. Untuk koneksi eferen, guru telah banyak menerapkannya dalam 

proses pembelajaran. Dalam kegiatan membaca, guru lebih banyak mennggali 

pengetahuan isis bacaan sebagaimana tertera dalam teks, belum melibatkan siswa 

pengalaman dan emosi siswa dalam teks. Teori membaca estetik membantu guru untuk 

melibatkan siswa dalam memahamai isi bacaan dengan banyaknya interaksi 

pengalaman dan perasaan dengan teks.  

 

Koneksi Estetik-Eferen dan Pembelajaran Era Disrupsi  

Dalam era disrubsi terdapat beberapa kekhawatiran tentang internalisasi nilai-

nilai sastra dan tuntutan pelibatan psikomotorik secara maksimal. Oleh karena itu,  

poin-poin penting dalam model pembelajaran era disrupsi adalah, (1) mengupayakan 

kegiatan pembelajaran baik dalam interaksi daring maupun luring dengan menetapkan 

atau memastikan pelibatan emosi dan pengalaman dalam kegiatan pembelajaran, (2) 

interaksi psikomotor perlu ditetapkan dalam asesmen inti dan asesmen alternatif, (3) 

penilaian autentik kontekstual menjadi pilihan yang tepat. Oleh karena itu, pemahaman 

konten dengan pelibatan emosi dan pengalaman serta pengetahuan perlu diupayakan. 

Membaca melalui koneksi estetik-eferen dengan berbagai langkah pembelajaran 

memberikan peluang siswa untuk memahami struktur, konsep, pengetahuan isi atau 
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abstraksi bacaan (eferen) dan melibatkan emosi dan pengalaman (estetik). Aplikasi 

koneksi tersebut dapat dilakukan dengan stimulus estetik-eferen sebelum membaca dan 

asesmen estetik-eferen setelah membaca. Kegiatan tersebut juga memungkinkan 

pembelajaran keterampilan bahasa secara terintegrasi.  

Penelitian Mc Cormack (1993) dalam Rudy (2013) menyebutkan bahwa siswa 

kelas II SD telah dapat merespons secara estetik cerita rakyat atau dongeng yang 

dibacanya. Kemyataannya, banyak guru yang belum memberikan kesempatan pada 

siswa untuk memberikan respons secara verbal pada karya sastra yang dibacanya. Guru 

hanya menggali informasi atau pemahaman siswa terhadap struktur dan isi cerita. Di sisi 

lain, respons siswa sangat diperlukan untuk menggali sikap siswa dan bagaiman siswa 

memberi makna atau making meaning dari apa yang dibacanya. Tanggapan siswa 

terhadap tokoh, terhadap jalan cerita, terhadap pilihan sikap tokoh, dan sebagainya 

merupakan hal-hal yang perlu digali untuk memaknai cerita (merespons) secara estetik. 

Dengan demikian, pembelajaran membaca sastra akan berjalan secara estetik bukan 

hanya eferen (efferent).  

Heryanto (2013) memyatakan bahwa pada waktu pembelajaran sastra, siswa 

diberikan kesempatan memahami, menikmati, dan sekaligus merespons apa yang telah 

mereka baca dengan cara-cara yang menarik minat mereka. Siswa harus mengadakan 

“transaksi” antara aktivitas jiwa siswa dengan karya sastra secara estetik. Atau dapat 

pula meminjam istilah Probst (dalam Gani, 1998: 14) yang menyebutkan bahwa 

“pengajaran sastra harus memampukan siswa menemukan hubungan antara 

pengalamannya dengan karya sastra yang bersangkutan”. 

Bagaimanapun juga bacaan yang baik akan membuahkan pengalaman estetik bagi 

anak-anak. Pengunaan bahasa imajinatif dapat menghasilkan tanggapan-tanggapan 

intelektual dan emosional (Huck, 1987; Rothlein, 1991). Pada waktu membaca, siswa 

belajar tentang orang lain, tentang mereka sendiri, dan kehidupannya. Siswa sering 

menemukan pengalaman yang mirip dan seolah-olah dialaminya sendiri berkaitan 

dengan kesenangan, kesedihan, ketakutan. Di samping itu, siswa juga memperoleh 

wawasan pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan dunia mereka sendiri. 

Pelaksanaan pembelajaran sastra dengan model respons pembaca menerapkan 

langkah-langkah menyertakan (engaging), merinci (describing), memahami 

(conceiving), menerangkan (explainng), menghubungkan (connecting), menafsirkan 

(interpreting), dan menilai (judging). Langkah-langkah tersebut merupakan prosedur 

yang dikemukakan oleh Beach & Marshal (1991:28); Beach (1993)yang diterapkan pula 

oleh Rudy(2013) dalam disertasinya. Pelaksanaan tersebut dapat dilakukan sesuai 

dengan tataran siswa. Dalam penerapan model, subjeknya adalah siswa kelas II 

semester 2. Dalam salah satu Kompetensi Dasar pembalajaran bahasa dan sastra 

Indonesia disebutkan kegiatan membaca teks cerita dan memahami, menanggapi isi 

cerita dengan melengkapi dan menuliskan kembali isi cerita. Materi berupa cerita 

pendek  (teks cerita). Dalam pokok pembelajaran tersebut, model ini akan diterapkan. 

Dalam penerapan koneksi eferen dan estetik ini, kegiatan pembelajaran berbasis 

respons tidak secara formal dilaksanakan dalam langkah-langkah tersebut secara 
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berurutan. Beberapa bagian dalam aktivitasnya menunjukkan adanya pembelajaran yang 

memberikan siswa untuk merespon. Siswa akan menyertakan pengalamannya dan hasil 

diskusi teman (engaging), memerinci jalan cerita dan menjabarkannya (describing), 

memahami dalam koneksi eferen (conceiving), memaparkan isi cerita dan perasaannya 

serta pengalamannya (explainng), menghubungkan isi bacaan dengan pengetahuan dan 

pengalamanna (connecting), menafsirkan alasan atau tokoh melakukan perbuatan 

(interpreting), dan menilai sikap tokoh dan isi cerita (judging). Langkah-langkah 

tersebut tidak serta merta dilaksanakan secara berutan dan lengkap, tetapi akan 

mendasari prosedur pembelajaran.  

 

Deskripsi Penerapan Pembelajaran Koneksi Eferen dan Estetik 

Model koneksi eferen dan estetik ini merupakan model yang mengembangkan 

pembelajaran aspek kognitif dan afektif dalam pembelajaran sastra dengan pengetahuan 

dan pelibatan emosi sehingga mampu menangkap makna konten materi. Dalam aspek 

eferen yang dilakukan siswa adalah (1) membaca untuk mendapatkan informasi isi 

cerita, bahasa dan pilihan kata, tokoh serta karakternya (2) menjawab pertanyaan sesuai 

komponen nomor 1 tersebut.   Dalam aspek estetik, yang dilakukan siswa adalah (1) 

membaca dengan pelibatan emosi yang ditumbuhkan dengan pertanyaan sikap dan 

perasaan siswa terhadap isi cerita, (2) menuliskan respon tentang pengalaman dan 

perasaan terhadap tokoh dan jika menjadi salah satu tokoh dalam cerita.  

Model pembelajaran ini merupakan pembelajaran interaktif.  Model membaca 

yang diterapkan adalah shared reading, yakni membaca secara bergantian sesuai 

dengan pemeranan tokoh dalam cerita. Aspek respons dalam pembelajaran membaca 

sastra ini adalah dengan meminta siswa merespons sikap tokoh secara lisan dan 

menandai tokoh yang disukai dan tidak disukai, menjawab pertanyaan probing tentang 

tokoh, mengemukakan perasaan jika menjadi salah satu tokoh. Dalam hal ini, guru 

banyak melakukan probing untuk menggali respons siswa. 

 Dalam langkah tersebut, siswa telah melakukan pelibatan (engaging). 

Selanjutnya, siswa melakukan describing dengan memberikan tanda tanda pada tokoh 

yang antagonis dan protagonis diikuti pemberian alasan mengapa tokoh A tergolong 

antagonis atau protagonis. Pada connecting, siswa diminta untuk menceritakan 

pengalaman atau pengetahuannya tentang isi cerita, tentang tokoh lain yang sama 

karakternya, atau hal-hal yang mereka ketahui mengenai subtansi cerita. Pada 

interpreting, siswa menginterpretasikan dengan cara memberikan kesan pada cerita dan 

tokoh-tokohnya untuk memaknai isi cerita. Guru berperan memandu siswa memkanai 

dan memberikan kesan pada cerita. Pada tahap judging, siswa diminta untuk menilai 

apakah isi cerita tersebut menarik atau tidak, hal-hal apa yang membuat cerita tersebut 

manarik, apakah sikap tokoh-tokoh tersebut dapat diteladani, dan sebagainya. Secara 

runtut, penerapan pembelajara koneksi eferen dan estetik dapat digambarkan sebagai 

berikut.  
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Bagan 1: Alur Pembelajaran dengan Koneksi Eferen-Estetik 

 

Pembelajaran ini diterapkan pada kegiatan pembelajaran membaca sastra di SD 

Negeri Penganjuran kelas II semester ke-2. Model koneksi eferen dan estetik merupakan 

model yang menggabungkan adalah membaca eferen, estetik, pembelajaran berbasis 

respon. Model membaca yang diterapkan shared reading dan silent reading. 

Pembelajaran ini merupakan pembelajaran interaktif. Komponen linguistik dalam 

kegiatan ini adalah penggunaan pilihan kata, gaya bahasa, kata majemuk, dan makna 

kata berimbuhan sesuai konteks kalimat, pemahaman pragmatis dari tuturan tokoh 

sebagainya sebagai bagian membaca eferen dan estetik. Sedangkan teori respons akan 

diwujudkan sesuai kadar atau  sesuai tataran untuk memulai keberanian dan memotivasi 

siswa berpikir kritis dan memiliki kemampuan berinteraksi dengan teks dan respon 

siswa lain. Untuk melancarkan prosedur tersebut, digunakan pertanyaan probing 

sebagai bentuk penggalian pengetahuan siswa.  

 

Sintaks Pembelajaran 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran model tersebut sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Penerapam Koneksi Eferen dan Estetik  

pada Pembelajaran Membaca Sastra 

Membaca Eferen (dengan model shared 

reading) 

 

(1) siswa membaca secara eferen 

dengan memperhatikan tanda baca 

dan intonasi bacaan dengan 

bantuan gambar pada slide (media 

pembelajaran). Cerita tersebut 

berjudul Kancil dan Burung 

Rangkok, 

(2) guru memberikan penekakanan 

pada pemahaman eferen untuk 

mengarahkan siswa pada konsep 
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pengetahuan isi bacaan, misalnya 

menekankan kalimat tentang 

jumlah tomat yang akan didapat 

kancil setiap memetik 5 buah 

tomat, mengapa rangkok datang 

lebih awal di kebun tomat, dan 

bagaiamana keadaan kebun tomat, 

mengapa rangkok tidak bisa berlari 

meninggalkan kancil, dan 

sebagainya, 

(3) siswa dan guru memaknai kalimat 

dan kesan bahasa berupa gaya 

bahasa, nilai-nilai pragmatik dalam 

cerita, 

(4) guru memperbaiki cara membaca 

siswa agar diperoleh bentuk yang 

sesuai dengan makna bacaan, 

 

Menjawab Pertanyaan Probing dengan 

Wawasan Eferen dan Estetik 

 

Dalam kegiatan ini, guru membuka 

koneksi estetik dengan memberika 

pertanyaan penggalian (probing question) 

(1) guru membuka wawasan siswa 

tentang pengalaman dan 

perasaannya terhadap isi cerita 

dengan pertanyaan penggalian pada 

seluruh kelas dan pada salah satu 

siswa, 

(2) guru menanyakan hal-hal yang 

disukai dan tidak disukai tentang 

tokoh dalam cerita dan alasan 

mengapa mereka suka dan tidak 

suka, 

(3)  guru menanyakan pernahkah 

mereka mengalami atau melihat 

kejadian atau seseorang yang 

seperti tokoh dalam kehidupan 

sehari-hari (burung rangkok), 

(4) apa yang akan dilakukan jika 

mengalami kejadian seperti tokoh 

kancil, dan sebaginya. 
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Membaca dalam Hati (Silent Reading) 

 

Siswa membaca dalam hati setelah 

diberikan wawasan estetik dalam 

pertanyaan probing di atas. 

 

Menjawab Pertanyaan Tertulis  (Koneksi 

Eferen dan Estetik) 

 

Menuliskan jawaban pendek dari 

pertanyaan yang membutuhkan koneksi 

eferen dan estetik 

 

Bercerita Berdasarkan Gambar (Potongan 

Gambar dalam Cerita dengan Kata-Kata 

Sendiri) 

 

Guru menunjukkan salah satu gambar 

Siswa Bercerita dengan kata-kata sendiri 

berdasarkan gambar yang ditanyangkan 

 

Mengomentari Isi Cerita Teman 

 

Siswa mengomentari apakah kalimat 

teman yang bercerita sesuai atau tepat atau 

tidak tepat. 

 

Menuliskan Respon Koneksi Estetik 

 

siswa memberikan respon tertulis jika 

menjadi salah satu tokoh  (koneksi estetik) 

 

 

  

SIMPULAN  

Pembelajaran koneksi eferen dan estetik tersebut memungkinkan siswa 

membuat hubungan text to self, tekxt to text, dan text to world karena siswa diminta 

untuk menyatakan perasaan dan pengalaman seperti dalam teks,  memahami alasan 

tokoh melakukan dan mengapa itu terjadi berdasarkan kalimat dalam teks, dan 

menghubungkan kejadian lain yang pernah dilihat atau dialami. Pembelajaran koneksi 

eferen dan estetik ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan teks dan 

menghubungkan pengetahuan dengan isi teks secara kognitif dan afektif.  

Dalam menerapkan model pembelajaran koneksi eferen dan estetik ini 

disarankan untuk memberikan kesempatan pada siswa merepresentasikan keempat 

ketrampilan berbhasa. Penggunaan media pembelajaran diperlukan untuk menimbulkan 

kesan tokoh dan perwatakannya, memudahan siswa merespon, dan memiliki gambaran 



KONEKSI ESTETIK–EFEREN SEBAGAI ALTERNATIF PEMBELAJARAN MEMBACA SASTRA DI ERA 

DISRUPSI 

625 

 

visual mengenai latar tempat, situasi, dan wajah tokoh. Guru berperan memberikan 

pertanyaan probing secara kritis untuk mengiternalisasikan siswa pada wawasan eferen 

dan estetik. Oleh karena itu, peran guru dalam menyiapkan pembelajaran sangat 

diperlukan.  

Dalam pembelajaran koneksi eferen dan estetik, terdapat komponen-komponen 

pembelajaran yang memiliki nilai inovatif. Komponen inovatifnya adalah, 

(1) memungkinkan pembelajaran keterampilan berbahasa secara terintegrasi 

dengan fokus membaca yang dilaksanakan dalam kegiatan shared reading 

dan silent reading. 

(2) koneksi eferen dan estetik mengoptimalkan pembelajaran untuk pencapaian 

kompetensi utuh pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  

(3) asesmen autentik dapat dilaksanakan dengan asesmen perfomansi berupa 

bercerita dari gambar (potongan gambarcerita), menulis respons, dan 

menjawab pertanyaan probing. 

(4) nilai-nilai humanistik diterapkan secara alamiah dengan pelibatan 

pengalaman siswa ‘secara estetik’  dalam respon dan ilmiah ‘secara eferen’ 

dalam pengetahuan isi cerita, teori tokoh dalam karya sastra, dan 

penggunaan bahasa atau istilah. Dalam pembelajaran ini, pengalaman dan 

perasaan siswa dihargai sebagai hal yang sangat penting dan sebagai jalan 

untuk menghargai sikap atau pengalaman orang lain.  

(5) memungkinkan pengintegrasian pembelajaran bahasa dan sastra dengan 

pemahaman pilihan kata, peribahasa, dan istilah idomatis dalam 

pertanayaan probing. 

Nilai-nilai inovatif tersebut akan dapat diamati dalam pembelajaran secara 

utuh. Biasanya, anak yang hanya memahami isi bacaan dan sesekali ditanya tentang 

tokoh mana yang disukai. Dalam pembelajaran ini, siswa diminta untuk 

menghubungkan isi cerita dengan kejadian yang dialaminya secara lisan, menceritakan 

apa yang akan dilakukannya jika menjadi salah seorang tokoh, dan tentu saja dengan 

pertanyaan-pertanyaan probing secara kritis. Komponen tersebut merupakan nilai-nilai 

inovatif dalam pembelajaran koneksi eferen estetik ini. 
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Abstrak 

Perbincangan hangat saat ini di dunia pendidikan adalah mengenai belajar di rumah atau 

belajar daring. Kondisi ini membangkitkan kembali prinsip dalam pilar pendidikan, yaitu 

harus kembali mengajarkan Learning How to Learn (mengajarkan cara belajar), bukan 

hanya Learning What to Learn (belajar tentang sesuatu). Mahasiswa dapat belajar untuk 

tahu, belajar melakukan sesuatu hal, belajar untuk menjadi sesuatu dengan mencari sumber 

belajar terpercaya. Akan sangat menarik ketika pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

menjadi berbeda dari pembelajaran biasanya. Asumsinya adalah akan tercipta berbagai 

kreativitas dan produktivitas dari mahasiswa. Namun, apakah pembelajaran daring ini 

mendapatkan timbal balik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran? Tulisan ini bertujuan 

untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap berbagai model pembelajaran daring yang 

dilakukan dosen pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Tulisan ini dapat dijadikan 

bahan evaluasi terhadap pembelajaran daring yang telah dilakukan. 

 

Kata kunci: daring, persepsi, tanggapan, mahasiswa, Covid-19 

 

PENDAHULUAN 

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, dunia pendidikan ‘membanting setir’ 

dalam menerapkan pembelajarannya. Istilah Work From Home (WFH) sedang gencar-

gencarnya dicanangkan pemerintah dalam situasi ini. Sektor pendidikan menjadi salah 

satu bidang yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19 ini. Pemerintah juga 

mengeluarkan kebijakan dengan mengganti Kegiatan Belajar Mengajar dengan 

menggunakan sistem daring. Perkuliahan online atau disebut juga daring merupakan 

bentuk pemanfaatan internet yang dapat meningkatkan peran mahasiswa (Saifuddin, 

2016). Penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap perkuliahan daring selama 

masa karantina Covid-19 yang telah dilakukan Zhafira, dkk (2020) dengan  mengkaji 

persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar mengenai model 

pembelajaran daring terkait pemanfaatan media, gaya belajar, dan jenis komunikasi 

tertentu yang digemari mahasiswa untuk membantu mereka menghasilkan output yang 

lebih baik dari kegiatan belajar mengajar secara daring memiliki hasil bahwa dari 165 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar dalam pembelajaran daring 

mailto:astriwidyaruli@unmuhjember.ac.id
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selama masa karantina Covid-19 didapatkan bahwa media pembelajaran daring yang 

paling digemari ialah whatsapp dan Google Classroom. Mereka sudah mengenal 

berbagai media pembelajaran daring tersebut sebelum perkuliahan daring dimulai dan 

pola komunikasi yang paling diminati oleh mahasiswa ialah pola semi dua arah. 

Penelitian ini menjadi penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian yang akan peneliti 

lakukan untuk mengetahui tanggapan mahasiswa mengenai pembelajaran daring yang 

diterapkan di kampus mereka.  

Di era disrupsi teknologi yang sangat canggih ini, dosen dan mahasiswa dituntut 

memiliki kemampuan dalam bidang teknologi. Berbagai sarana yang banyak digunakan 

dosen dalam pembelajaran daring ini antara lain e-learning, aplikasi zoom, google 

classroom, you tube, maupun media sosial whatsapp group. Melalui sarana ini, dosen 

dan mahasiswa dapat menciptakan pemikiran dan kreativitas konten pembelajaran, 

misalnya dosen memberikan materi menggunakan konten video kreatif yang bersifat 

persuasif, sehingga mahasiswa menjadi lebih tertarik mengikuti pembelajaran. Institusi 

pendidikan tinggi diharapkan dapat mengadopsi teknologi dalam proses 

pembelajarannya. Tulisan ini menyajikan tanggapan dan permasalahan mahasiswa 

terhadap pembelajaran daring yang sedang diterapkan saat ini. 

 

METODE  

Penelitian ini mengaji tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran daring yang 

dilakukan dosen pada setiap program studi pada 5 Universitas, yaitu Universitas Jember 

(FIB Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia), Universitas Muhammadiyah Jember (FKIP 

Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia), Universitas Indraprasta PGRI Jakarta 

(Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Prodi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia), dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon (FKIP 

Tadris Bahasa Indonesia). Mahasiswa mengisi angket mengenai pembelajaran daring 

melalui google form yang terdapat pada alamat website 

https://forms.gle/Lyi7uSRsMZxJeQnw5. Penelitian ini termasuk kategori descriptive 

research dengan metode structured questionnaires. Sampling bersifat probability 

sampling (simple random sampling). Populasinya adalah mahasiswa peserta matakuliah 

Sosiolinguistik, Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia Umum, Metode 

Penelitian Kualitatif, Sastra Indonesia, Teater 1, Kajian Naskah Nusantara 1, Pengantar 

Public Relations, Foklore, Kajian Drama Indonesia, Pengantar Sinematografi, Statistika, 

Bahasa Madura, Penelitian Kuantitatif, Media Pembelajaran, dan Perencanaan 

Pengajaran Bahasa Indonesia dari lima Universitas yang dijadikan sumber data 

penelitian secara tersebar. 

Angket disusun untuk mendapatkan informasi mengenai deskripsi peserta, 

matakuliah, indikator penilaian, dan tanggapan mahasiswa. Dari keempat indikator 

tersebut dibuat variabel-variabel yang akan ditanyakan di angket, yaitu mengenai 

deskripsi peserta (nama mahasiswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, asal daerah, 

NIM, Univ/Fakultas), matakuliah (menjadi peserta matakuliah di prodi masing-masing), 

indikator penilaian (19 variabel pertanyaan), dan tanggapan mahasiswa (saran dan 
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komentar). Angket dikumpulkan pada bulan Mei 2020 pada semester genap tahun 

ajaran 2019/2020. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data angket yang disebarkan pada lima Universitas baik swasta 

maupun negeri dengan wilayah Jember, Jakarta, dan Cianjur didapatkan 323 data 

tanggapan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran daring di program studi masing-

masing. Data yang didapatkan dengan pengisian angket di setiap Universitas adalah 

sebanyak 86 mahasiswa dari Universitas Jember (FIB Prodi Bahasa dan Sastra 

Indonesia), 81 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember (FKIP Prodi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia), 56 mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI Jakarta 

(Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia), 67 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

(Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia), dan 33 mahasiswa IAIN Syekh Nurjati 

Cirebon (FKIP Tadris Bahasa Indonesia) sehingga total mahasiswa yang mengisi angket 

berjumlah 323 mahasiswa. Berikut rincian hasil data angket mengenai tanggapan 

mahasiswa yang disajikan pada tabel 1 

Tabel 1. Tanggapan mahasiswa terhadap Angket Pernyataan Pembelajaran Daring 

Variabel Pernyataan 

Tanggapan Mahasiswa 
Ya Tidak 

Ragu-

Ragu 

Saya pernah mendengar 

perkuliahan daring 
99% 1% 

- 

Saya merasa yakin perkuliahan 

daring sangat baik diadakan pada 

seluruh mata kuliah di prodi saya 

22% 77% 

 

1% 

Saya pernah mengikuti 

perkuliahan daring 
95% 5% 

- 

Saya merasa nyaman mengikuti 

perkuliahan daring daripada 

perkuliahan konvensional 

15% 82% 

 

3% 

Saya tidak memahami sama sekali 

materi saat perkuliahan daring 

berlangsung 

79% 18% 

 

3% 

Saya bisa menggunakan aplikasi 

yang menunjang perkuliahan 

daring (seperti edmodo, google 

meet, zoom dan lain-lain) 

86% 14% 

 

- 

Saya lebih nyaman mengikuti 

perkuliahan konvensional 

daripada perkuliahan daring 

93% 4% 

 

3% 

Saya merasa yakin perkuliahan 

daring dapat menunjang 

keterlambatan matakuliah 

92% 5% 

 

3% 

Saya memahami materi 45% 48%  
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perkuliahan saat perkuliahan 

daring 

7% 

Saya merasa dengan adanya 

perkuliahan daring nilai 

matakuliah saya menurun 

67% 28% 

 

5% 

Saya merasa perkuliahan daring 

akan baik jika dilaksanakan hanya 

sesekali saja 

79% 20% 

 

1% 

Saya merasa dengan adanya 

perkuliahan daring nilai 

matakuliah saya meningkat 

19% 75% 

 

1% 

Saya merasa perkuliahan daring 

tidak objektif ditempatkan pada 

matakuliah di prodi saya 

63% 33% 

 

4% 

Saya merasa materi yang 

diberikan dosen saat perkuliahan 

daring detail dan dapat membuat 

berpikir kritis 

34% 60% 

 

6% 

Saya sering tidak dapat mengikuti 

kuliah daring karena kegagalan 

koneksi 

57% 43% 

 

- 

Saya merasa bahwa tidak semua 

mata kuliah dapat dilakukan 

dengan menggunakan kuliah 

daring 

93% 7% 

 

- 

Saya lebih menyukai kuliah 

offline daripada kuliah daring 93% 5% 
 

2% 

Saya dapat belajar di mana saja 

menggunakan kuliah daring 
67% 30% 

 

3% 

Saya merasa pembelajaran daring 

memenuhi kebutuhan belajar yang 

saya perlukan 

29% 66% 

 

5% 

 

1. Variabel Pernyataan 1: Saya pernah mendengar perkuliahan daring 

Dari keseluruhan responden, terdapat 319 mahasiswa (99%) yang telah 

mendengar perkuliahan daring sebelumnya dan 4 mahasiswa (1%) yang belum pernah 

mendengar mengenai perkuliahan daring. Meskipun jumlahnya tidak banyak, beberapa 

mahasiswa mengaku mengenal internet setelah adanya website pembelajaran yang 

digunakan dosen dalam pembelajaran di saat pandemi ini. Pada umumnya mereka 

menggunakan internet hanya untuk searching, social media dan menonton you tube. 

Sesuai pendapat Kusuma dan Hardiyato (2015) yang menyatakan bahwa di Indonesia 

pengguna internet dominan mencari informasi dan hiburan,sedangkan memanfaatkan 

konten pendidikan hanya sekitar 5% saja.  

2. Variabel Pernyataan 2: Saya merasa yakin perkuliahan daring sangat baik 

diadakan pada seluruh mata kuliah di prodi saya 
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Pada saat pembelajaran daring ini dilakukan, sebanyak 91 mahasiswa (22%) 

merasa yakin pembelajaran daring ini sangat baik digunakan pada matakuliah di prodi 

mereka dan 227 mahasiswa (77%) menyatakan bahwa pembelajaran daring ini tidak 

baik jika digunakan pada matakuliah di prodi mereka, selebihnya sebanyak 5 mahasiswa 

(1%) menjawab ragu-ragu dengan jawaban ya dan tidak untuk menjawab variabel 

pernyataan ini. Pada kampus-kampus yang telah terbiasa menerapkan pembelajaran 

daring atau jarak jauh tanpa adanya tatap muka setiap hari tidak akan mengalami 

kendala, terkecuali kampus yang belum mengoptimalkan secara aktif pembelajaran 

daring ini. Kendala laptop atau gawai yang bermasalah ketika pembelajaran 

berlangsung, lemah pada sinyal jaringan internet, kuota yang terbatas, bahkan adanya 

miskomunikasi antara dosen dan mahasiswa ketika menyampaikan materi menjadi 

kendala pembelajaran daring ini.  

3. Variabel Pernyataan 3: Saya pernah mengikuti perkuliahan daring 

Sebanyak 307 mahasiswa (95%) mengatakan pernah mengikuti perkuliahan 

daring dan 16 mahasiswa (5%) menjawab tidak pernah mengikuti perkuliahan daring 

sebelum pandemi Covid-19 ini ada. Mereka mengikuti perkuliahan konvensional 

sebelumnya. Padahal dewasa ini pembelajaran konvensional telah banyak ditinggalkan 

dan beralih ke pembelajaran daring (Bersin, 2004). Keberhasilan sistem perkuliahan 

daring sangat bergantung dari beberapa komponen yaitu mahasiswa, dosen, sumber 

belajar, maupun teknologi informasi yang terintegrasi agar menghasilkan lulusan 

berkualitas (Mustofa, dkk, 2019:155).  

4. Variabel Pernyataan 4: Saya merasa nyaman mengikuti perkuliahan daring 

daripada perkuliahan konvensional 

Tanggapan mahasiswa mengenai kenyamanan mengikuti perkuliahan daring 

daripada perkuliahan konvensional sebanyak 49 mahasiswa (15%) menyatakan merasa 

lebih nyaman pembelajaran daring daripada konvensional. Mereka berpendapat bahwa 

pembelajaran daring lebih santai, menyenangkan, fleksibel, praktis, dan hemat tenaga. 

Namun sebanyak 265 mahasiswa (82%) berpendapat bahwa perkuliahan konvensional 

lebih nyaman dibandingkan pembelajaran daring, dan 9 mahasiswa (3%) menjawab 

ragu variabel pertanyaan ini. Mereka ragu menjawab karena kedua pembelajaran ini 

memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kehadiran sosial menjadi faktor 

utama dalam kedua pembelajaran ini. Dalam kelas konvensional, kehadiran sosial dapat 

meningkatkan proses pembelajaran dan menambah pengalaman di kelas (Scholis-

Mantha:2008), sedangkan pada pembelajaran daring dilaksanakan dalam media 

komunikasi yang kurang akan isyarat sosial, baik verbal maupun nonverbal (Akcaoglu 

& Lee, 2016).   

5. Variabel Pernyataan 5: Saya tidak memahami sama sekali materi saat 

perkuliahan daring berlangsung 

 Tanggapan mengejutkan dari mahasiswa ketika 256 mahasiswa (79%) 

menyatakan bahwa mereka tidak memahami sama sekali materi ketika perkuliahan 

daring berlangsung, 57 mahasiswa (18%) menyatakan memahami materi, dan 10 

mahasiswa (3%) menjawab ragu akan pemahaman mereka terhadap materi yang 
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disampaikan secara daring. Berbagai kendala mereka hadapi ketika pembelajaran 

daring berlangsung. Kendala yang sangat dirasakan adalah kendala sinyal, sehingga 

model pembelajaran ini dirasakan tidak efektif diterapkan di tengah pandemi Covid-19 

ini. Mereka juga menyampaikan bahwa sebaiknya dosen memberikan kelonggaran 

waktu dalam mengumpulkan tugas dan tidak memberi tugas yang menumpuk kepada 

mahasiswa, sedangkan mahasiswa yang menjawab ragu karena mereka masih belum 

terbiasa dengan model pembelajaran daring ini. Keberhasilan pembelajaran daring 

bergantung pada partisipasi serta aktivitas pembelajar dan interaksinya (Aydin & 

Gumus, 2016). 

6. Variabel Pernyataan 6: Saya bisa menggunakan aplikasi yang menunjang 

perkuliahan daring (seperti edmodo, google meet, zoom dan lain-lain) 

Model pembelajaran ini tidak hanya dilakukan pada satu sisi saja, pun 

mahasiswa harus dapat melek teknologi dan meningkatkan kemampuannya di bidang 

ilmu teknologi. Mahasiswa juga harus dapat kreatif menyelesaikan tugas mereka dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan pada era 5.0 yang canggih ini. Mahasiswa yang 

dapat menggunakan aplikasi lainnya untuk menunjang perkuliahan sebanyak 277 

mahasiswa (86%) dan 46 mahasiswa (14%) yang tidak dapat menggunakan aplikasi 

penunjang lainnya. Aplikasi yang digunakan mahasiswa seperti edmodo, google 

classroom, you tube, situs video, webe, tik tok, whatsapp, kinemaster, e-learning, 

hangout, dan e-mail adalah aplikasi penunjang yang dapat mereka gunakan. Aplikasi 

yang sering digunakan adalah google classroom, google meet, dan zoom. Dalam 

beberapa matakuliah aplikasi ini sudah diterapkan misalnya pada matakuliah Teater 1 

dan Public Relations mahasiswa menggunakan video.com dan you tube untuk 

menyelesaikan tugas praktik dalam penampilan mereka. Begitu juga dengan matakuliah 

Bahasa Indonesia dimana mahasiswa telah dapat menghasilkan video edukasi terkait 

Covid-19 menggunakan tuturan persuasif pada penontonnya yang mereka unggah pada 

aplikasi kinemaster, tik tok maupun aplikasi video lainnya. Namun tidak semua 

mahasiswa dapat kreatif menyalurkan ide dan menyukai pembelajaran model ini.  

7. Variabel Pernyataan 7: Saya lebih nyaman mengikuti perkuliahan 

konvensional daripada perkuliahan daring 

Sebanyak 303 mahasiswa (93%) menyatakan lebih nyaman mengikuti 

perkuliahan konvensional daripada perkuliahan daring, 12 mahasiswa (4%) menyatakan 

tidak nyaman mengikuti perkuliahan konvensional. Mereka lebih memilih pembelajaran 

daring yang dirasakan lebih mudah dan hemat waktu. Namun sebanyak 8 mahasiswa 

(3%) menjawab ragu untuk memilih antara pembelajaran konvensional dan daring. 

Dalam keadaan dan situasi tertentu, mahasiswa lebih nyaman memilih perkuliahan 

konvensional dikarenakan terjadi interaksi timbal balik antara dosen dan mahasiswa. 

Mahasiswa merasa bebas untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat di kelas secara 

langsung dan dosen memberikan stimulus atau jawaban secara langsung juga. 

8. Variabel Pernyataan 8: Saya merasa yakin perkuliahan daring dapat 

menunjang keterlambatan matakuliah 
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Mahasiswa dengan tanggapan mengenai perkuliahan daring yang dapat 

menunjang keterlambatan dalam pemberian materi sebanyak 214 (92%) setuju dengan 

pernyataan ini, 103 mahasiswa (5%) tidak menyetujui pernyataan ini, dan 6 mahasiswa 

(3%) menjawab ragu mengenai pernyataan ini. Perkuliahan daring ini memiliki fungsi 

sebagai suplemen (tambahan), substitusi (pengganti), dan komplemen 

(pelengkap/pendukung). Materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk 

melengkapi materi agar dapat diterima mahasiswa dalam forum (Lewis, 2002) agar 

keterlengkapan materi dapat dipenuhi.  

9. Variabel Pernyataan 9: Saya memahami materi perkuliahan saat perkuliahan 

daring 

Pertanyaan mengenai pemahaman terhadap materi perkuliahan dengan 

pembelajaran daring ini diberi tanggapan sebanyak 147 mahasiswa (45%) yang 

menyatakan memahami materi, 154 mahasiswa (48%) menyatakan tidak memahami 

materi yang diberikan, dan 22 mahasiswa (7%) menjawab ragu untuk mengungkapkan 

pemahaman mereka akan materi yang diberikan dosen. Model pembelajaran yang 

ditawarkan setiap dosen berbeda-beda yang juga memiliki kekurangan dalam 

menerapkan materi, seperti kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa yang 

memperlambat terbentuknya values dalam proses pembelajaran, proses pembelajaran 

yang cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan, dan mahasiswa yang tidak 

mempunyai motivasi belajar yang tinggi (Bullen, 2001). Mahasiswa lebih mudah 

memahami materi pada pembelajaran konvensional karena adanya interaksi langsung 

dan mahasiswa dapat lmenerima timbal balik atas materi atau pertanyaan yang mereka 

ajukan di kelas. 

10. Variabel Pernyataan 10: Saya merasa dengan adanya perkuliahan daring nilai 

matakuliah saya menurun 

Mahasiswa yang menjawab bahwa nilai matakuliah menurun dengan adanya 

perkuliahan daring ini sebanyak 218 mahasiswa (67%). Mahasiswa yang menjawab 

bahwa nilai matakuliah tidak menurun adalah sebanyak 89 mahasiswa (28%) dan 16 

mahasiswa (5%) yang menjawab ragu mengenai pernyataan ini. Kesulitan yang 

dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran daring ini adalah akses internet, seperti 

ketersediaan jaringan internet, listrik, dan infrastuktur lainnya; masalah skill dan 

knowledge, dan kurang terbukanya sistem penilaian dosen. Mahasiswa banyak 

mengeluhkan mengenai pemberian tugas yang banyak oleh dosen. Dosen juga hanya 

memberikan materi berupa (Power Point) PPT tanpa memberikan penjelasan materi 

dengan rinci. Mahasiswa dituntut mencari sumber belajar lainnya.   

11. Variabel Pernyataan 11: Saya merasa perkuliahan daring akan baik jika 

dilaksanakan hanya sesekali saja 

Tanggapan mahasiswa mengenai durasi perkuliahan daring yang dilaksanakan 

hanya sesekali mendapatkan tangapan sebanyak 254 mahasiswa (79%) yang 

menyatakan setuju jika perkuliahan dilaksanakan tidak sering. Mahasiswa yang 

menyatakan ketidaksetujuannya sebanyak 65 mahasiswa (20%) dan 4 mahasiswa (1%) 

menjawab ragu pertanyaan ini. Pada dasarnya mahasiswa menyetujui pembelajaran 
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menggunakan daring, akan tetapi beberapa kendala yang telah disebutkan menjadi 

pertimbangan jika perkuliahan daring dilakukan terus menerus. Penggunaan durasi 

yang singkat ketika dosen memberikan materi dan penugasan menjadi salah satu alasan 

pembelajaran daring tidak dapat dilakukan dengan waktu yang lama, sehingga 

dirasakan tidak efektif. 

12. Variabel Pernyataan 12: Saya merasa dengan adanya perkuliahan daring nilai 

matakuliah saya meningkat 

 Peningkatan nilai matakuliah dengan adanya perkuliahan daring ini dirasakan 

sebanyak 62 mahasiswa (19%), 241 mahasiswa (75%) tidak merasakan peningkatan 

nilai matakuliah, dan 20 mahasiswa (19%) menjawab ragu untuk menyatakan terdapat 

peningkatan nilai matakuliah dalam perkuliahan daring ini. Mahasiswa menyatakan 

bahwa nilainya tidak meningkat dengan perkuliahan daring ini adalah pemberian materi 

yang tidak disertai penjelasan secara rinci. Dosen hanya memberikan tugas kepada 

mahasiswa. Penilaian dari dosen yang tidak terbuka juga menjadi penyebab nilai 

mahasiswa tidak meningkat, karena biasanya mahasiswa yang aktif ketika perkuliahan 

konvensional menjadi tidak aktif pada perkuliahan daring dikarenakan akses internet 

yang tidak baik atau terbatasnya sistem tanya jawab di kelas virtual.  

13. Variabel Pernyataan 13: Saya merasa perkuliahan daring tidak objektif 

ditempatkan pada matakuliah di prodi saya 

Tanggapan mahasiswa mengenai perkuliahan daring yang tidak objektif 

diterapkan pada matakuliah yang mereka dapatkan sebanyak 205 mahasiswa (63%) 

menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, 106 mahasiswa (33%) menyatakan tidak 

setuju bahwa perkuliahan daring dikatakan tidak objektif diterapkan pada matakuliah 

yang mereka dapatkan, dan 12 mahasiswa (4%) menjawab ragu pernyataan ini. 

Mahasiswa berpendapat bahwa tidak semua matakuliah dapat diterapkan menggunakan 

perkuliahan daring ini. Dosen harus dapat menciptakan model pembelajaran daring dan 

memiliki sumber belajar digital yang luas untuk dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran dan dosen juga harus menyusun skenario proses pembelajaran bagi 

mahasiswa (Suciati, 2018:152). 

14. Variabel Pernyataan 14: Saya merasa materi yang diberikan dosen saat 

perkuliahan daring detail dan dapat membuat berpikir kritis 

Praktisnya pembelajaran daring dapat membuat mahasiswa lebih berpikir kritis 

dan materi yang diberikan dosen lebih rinci. Namun sebanyak 110 mahasiswa (34%) 

menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Mereka dapat menerima materi yang 

diberikan dosen dengan rinci dan dapat membuat mereka berpikir kritis. 

Ketidaksetujuan mahasiswa mengenai pernyataan ini adalah sebanyak 194 mahasiswa 

(60%) dan 19 mahasiswa (6%) menjawab ragu pernyataan ini. Pada dasarnya 

perkuliahan daring ini dapat membuat mahasiswa mengembangkan daya nalar kritis 

dan pemecahan masalah serta kolaborasi dengan mahasiswa lainnya. Mahasiswa 

diarahkan untuk mengeksplorasi kreativitas dan inovasi,misalnya dengan menghasilkan 

produk pembelajaran berupa penugasan berupa pembuatan video yang mereka unggah 
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di you tube. Produk seperti ini dapat memperkaya sumber belajar digital yang dapat 

diakses umum (Suciati, 2018:152). 

15. Variabel Pernyataan 15: Saya sering tidak dapat mengikuti kuliah daring 

karena kegagalan koneksi 

Permasalahan koneksi internet menjadi salah satu kendala mahasiswa mengikuti 

perkuliahan daring ini. Mahasiswa yang menyatakan bahwa kegagalan koneksi menjadi 

salah satu alasan mereka tidak dapat mengikuti kuliah daring adalah sebanyak 188 

mahasiswa (57%) dan 144 mahasiswa (43%) menyatakan bahwa kegagalan koneksi 

internet bukan alasan mereka tidak dapat mengikuti kuliah daring. Hasilnya 

menunjukkan bahwa kendala internet menjadi masalah utama. Terkadang mahasiswa 

menggunakan layanan internet di kampus, namun server terganggu sehingga 

menyebabkan koneksi melambat. Tidak semua mahasiswa juga dapat mengaplikasikan 

media yang digunakan dosen dalam pembelajaran daring ini.  

16. Variabel Pernyataan 16: Saya merasa bahwa tidak semua mata kuliah dapat 

dilakukan dengan menggunakan kuliah daring 

Tidak semua matakuliah dapat dilakukan menggunakan perkuliahan daring 

mendapatkan tanggapan sebanyak 300 mahasiswa (93%) menyetujui pernyataan 

tersebut dan 23 mahasiswa (7%) menyatakan ketidaksetujuan atas pernyataan tersebut. 

Mereka menganggap bahwa semua matakuliah dapat menggunakan perkuliahan daring 

seperti saat ini. Matakuliah yang menuntut aplikasi praktik dan skill membutuhkan 

perkuliahan konvensional atau tatap muka bagi mahasiswa, seperti matakuliah Teater 

dan Kajian Drama. Pembelajaran daring dirasakan dapat diterima jika hanya 

memberikan materi saja, namun ketika harus mengaplikasikan praktik bermain teater 

dan drama lebih baik menggunakan sistem tatap muka langsung. Matakuliah lainnya 

yang dirasakan memerlukan tatap muka langsung adalah skripsi. Mahasiswa merasa 

dosen tidak efektif dan teraarah dalam melakukan bimbingan skripsi secara daring. 

Dosen terbatas dalam memberikan koreksi dan masukan dalam skripsi mahasiswa. 

17. Variabel Pernyataan 17: Saya lebih menyukai kuliah offline daripada kuliah 

daring 

Pemilihan model pembelajaran offline dan daring diberikan tanggapan yang 

sama ketika pertanyaan antara pembelajaran konvensional dan daring yang mereka 

rasakan. Sebanyak 300 mahasiswa (93%) menyukai pembelajaran offline dengan adanya 

tatap muka langsung antara dosen dan mahasiswa. 15 mahasiswa (5%) menyatakan 

menyukai perkuliahan daring dan 8 mahasiswa (2%) menjawab ragu memilih antara 

kuliah offline dan daring karena masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan.  

18. Variabel Pernyataan 18: Saya dapat belajar di mana saja menggunakan 

kuliah daring 

Mahasiswa yang memberikan tanggapan bahwa mereka dapat belajar di mana 

saja menggunakan perkuliahan daring ini sebanyak 217 mahasiswa (67%), 98 

mahasiswa (30%) menjawab tidak dapat belajar di mana saja menggunakan perkuliahan 

daring, dan 8 mahasiswa (3%) menjawab meragukan pernyataan ini. Mahasiswa dapat 

melakukan pembelajaran daring di mana saja ketika perkuliahan berlangsung. 
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Terkecuali untuk mahasiswa yang bertempat tinggal di daerah pedesaan yang memiliki 

sinyal tidak baik, sehingga mahasiswa memberikan pendapatnya bahwa tidak semua 

tempat dapat digunakan untuk perkuliahan daring.  

19. Variabel Pernyataan 19: Saya merasa pembelajaran daring memenuhi 

kebutuhan belajar yang saya perlukan 

Dari semua bentuk pernyataan yang telah disajikan, variabel pernyataan ini 

menjadi variabel penutup dengan menyatakan bahwa pembelajaran daring yang 

memenuhi kebutuhan belajar bagi mahasiswa. Sebanyak 95 mahasiswa (29%) 

menjawab menyetujui mengenai kebutuhan belajar mereka melalui perkuliahan daring 

ini, dan 213 mahasiswa (66%) menyatakan ketidaksetujuannya. Mahasiswa yang 

menjawab ragu sebanyak 15 mahasiswa (5%) atas pernyataan ini. Mahasiswa 

mengharapkan pandemi ini berlalu dan mereka dapat kembali pada perkuliahan yang 

selama ini diterapkan. Kendala yang sangat besar pada setiap mahasiswa adalah 

kurangnya motivasi mereka untuk ‘berselancar’ pada dunia maya untuk mencari 

kebutuhan belajar. Padahal banyak tersedia jurnal-jurnal, penelitian, e-book yang dapat 

mereka akses. Temuan penelitian yang telah dilakukan Chalim (2018:33) mengatakan 

realitas masa kini bergantung pada media seperti facebook, youtube, twitter, instagram, 

whatsapp dan sejenisnya menjadi media komunikasi dan informasi yang paling 

digemari di era ini.  

Berbagai tanggapan ini perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi bagi para 

dosen. Dengan mengetahui permasalahan, karakteristik, dan keinginan mahasiswa, 

dosen dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan kreatif. Berdasarkan tanggapan 

pada pernyataan di angket, terlihat jelas mahasiswa belum siap untuk terus melanjutkan 

perkuliahan secara daring. Hal ini terbukti dari masih banyaknya tanggapan mahasiswa 

yang memilih pembelajaran konvensional dibandingkan pembelajaran daring. Beberapa 

permasalahan dan saran yang dikemukakan mahasiswa ketika penulis memberikan 

pertanyaan mengenai saran dan harapan mereka mengenai pelaksanaan perkuliahan 

daring di kampus masing-masing akan disajikan ringkas pada tabel 2 berikut 

Tabel 2. Saran dan harapan mahasiswa terhadap perkuliahan daring 

Apa saran dan harapan Anda mengenai pelaksanaan perkuliahn 

daring di kampus Anda? 

Perkuliahan daring saya rasa cocok untuk beberapa matakuliah, namun 

saya merasa ada beberapa kesulitan dengan penyampaian materi yang 

terkadang masih membuat bingung. Tugas yang selalu diberikan tanpa ada 

penyampaian materi terlebih dahulu. Pemberian tugas yang tidak konsisten. 

Saya merasa lancar selama perkuliahan daring namun perlu di perbaiki lagi 

dengan memberikan materi yang sesuai dan jelas untuk mahasiswa, 

membuka konsultasi karena terhalang dengan jarak, jangan 

menggantungkan pekerjaan mahasiswa, jangan selalu memberikan tugas di 

setiap pertemuannya (SA) 

Pembelajaran daring lebih nyaman jika dilakukan beberapa kali saja seperti 

biasanya ketika perkuliahan berjalan normal. Ketika seperti saat ini, 
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perkuliahan daring tidak efisien dengan banyaknya keluhan dari berbagai 

pihak dan hambatan dari berbagai aspek. Saran saya dalam perkuliahan 

daring ini dari semua pihak harusnya sama-sama paham karena memang 

tidak semua sistem dapat berjalan dengan lancar, lalu tidaklah saling 

menyulitkan satu sama lain. Harapan saya semoga keadaan cepat membaik 

sehingga kita dapat bertemu lagi (HAA) 

Semoga ke depannya dosen tetap membimbing mahasiswanya selama 

kuliah daring karena sebenernya banyak materi yang perlu dijelaskan 

daripada hanya diberikan ppt saja (JMB) 

Pembelajaran secara daring seharusnya dilakukan sesekali saja supaya 

lebih efektif dan tugas dari dosen juga sebaiknya mengikuti ketentuan yang 

sudah ditetapkan (RAF) 

Sebaiknya, kriteria penilaian didasarkan pada banyak aspek yang penuh 

pertimbangan. Karena, dengan dilaksanakannya perkuliahan secara daring 

akan sangat menyulitkan dosen pengampu mata kuliah untuk mengerti 

karakter mahasiswanya dalam menerima materi perkuliahan. Tentunya 

alangkah lebih baik perkuliahan tetap dilaksanakan dengan platform daring 

yang sudah tersedia, agar forum diskusi tetap berjalan sebagaimana 

mestinya meskipun tidak seefektif saat perkuliahan konvensional. Penilaian 

sebaiknya jangan hanya mengacu pada kualitas atau nilai tugas saja, karena 

sudah lumrah terjadi manipulasi data bilamana pemberian tugas diberikan 

secara daring oleh dosen pengampu mata kuliah kepada mahasiswanya 

(MAI) 

Lebih baik pembelajaran dilakukan secara konvensional, sebab perkuliahan 

daring menghambat saya dalam memahami lebih detail materi dan juga 

menghabiskan kuota, tidak ada koneksi internet (PKH) 

Tidak semua matakuliah bisa daring, utamakan tatap muka, keleluasaan 

bertanya dan berpendapat antara dosen dan mahasiswa jauh lebih efektif 

jika bertatap muka (ESVY) 

Kuliah daring 👍 (JA) 

 

SIMPULAN 

Perkuliahan daring yang diterapkan di tengah pandemi ini  masih memerlukan 

evaluasi mengenai persiapannya di setiap Perguruan Tinggi. Faktor terpenting adalah 

mengenai pengguna yakni mahasiswa, terutama terkait dengan peningkatan motivasi 

dan pemenuhan tujuan bersama untuk mengembangkan perkuliahan daring. Pada 

penyelenggara pembelajaran daring, yaitu dosen pengampu  untuk memanfaatkan ragam 

aktivitas penggunaannya melalui forum diskusi maya dengan aplikasi yang dapat 

digunakan bersama dosen dan mahasiswa dengan mudah dan efektif. Hal ini dapat 

dijadikan koreksi bagi dosen pengampu matakuliah untuk memanfaatkan fasilitas atau 

memaksimalkan aplikasi digital yang digunakan di kelas virtual. Tantangan terbesar 

dosen adalah bagaimana menggunakan teknologi informasi sebagai alat, bukanlah 

sebagai fokus. Dosen juga dapat merancang pembelajaran yang mampu meningkatkan 

mahasiswa untuk dapat berpikir kritis dan kreatif untuk berinovasi dalam berbagai 

bidang kehidupan. Maka daripada itu, dosen yang bertanggung jawab mendidik harus 
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tidak berhenti mempelajari berbagai inovasi pembelajaran terbaru dan 

mempraktikkannya untuk memperkaya modus pembelajaran yang efektif dan terarah. 
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Abstrak 

Pada pertengahan abad ke-20, kekhawatiran akan krisis ekologis berkembang sebagai 

akibat dari perubahan ekonomi dan sosial berskala besar di Jawa. Berdasar pada sumber-

sumber sejarah, tulisan ini membahas perkembangan environmentalisme di Jawa 

pascakolonial. Tulisan ini bertujuan  mengeksplorasi munculnya environmentalisme 

konservasionis yang menekankan perlindungan alam dan munculnya environmentalisme 

populis. Hasil kajian menunjukkan bahwa environmentalisme pascakolonial di Jawa 

menunjukkan kesinambungan historis dan perubahan dari akar kolonialnya. Gerakan 

lingkungan yang lebih menonjol dari tahun 1970-an dibandingkan dengan dekade-dekade 

awal disebabkan oleh semakin banyaknya kelompok dengan kepedulian yang kuat tentang 

lingkungan dan penciptaan ruang partisipatif yang disediakan oleh pemerintah untuk 

organisasi non-pemerintah. Kelompok lingkungan memainkan peran penting dalam 

mengartikulasikan masalah lingkungan dan dengan membawa masalah baru menjadi 

perhatian publik dalam pencarian jawaban dan solusi untuk masalah tersebut. 

 

Kata kunci: environmentalisme konservasionis, environmentalisme populer, 

pembangunan, Jawa postkolonial 

 

PENDAHULUAN 

Banyak studi tentang environmentalisme di Jawa pascakolonial sebagian besar 

berfokus pada era Orde Baru. Sebuah karya Tim Presidium (1997) melihat gerakan 

penghijauan yang dipimpin oleh negara selama periode Orde Baru, tetapi tanpa 

mempertimbangkan peran aktor di luar negara. Juga berfokus pada periode Orde Baru, 

sebuah artikel oleh Cribb (1990) membahas hubungan dinamis antara pembangunan 

ekonomi, kelompok penekan dan kontrol birokrasi atas masalah polusi. Sementara itu, 

sebuah artikel oleh MacAndrews (1994) meneliti penggunaan masalah lingkungan oleh 

pemerintah dan kelompok sosial untuk tujuan dan agenda mereka sendiri. Lucas dan 

Djati (2000) menyajikan  pembahasan yang kaya tentang dinamika politik polusi di 

Provinsi Jawa Timur. 

Terlepas dari kontribusi penting mereka, berbagai kajian tersebut belum 

sepenuhnya mempertimbangkan pentingnya dekade sebelumnya dalam pembentukan  

gerakan lingkungan di Jawa pascakolonial. Dalam hubungan ini, tulisan ini berupaya 

menguraikan pentingnya dekade-dekade sebelumnya dalam pengembangan 

mailto:snawiyanto@gmail.com
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environmentalisme di Jawa pasca-kolonial, bagaimana gerakan lingkungan di Jawa 

pasca-kolonial selama era Soekarno dan Suharto telah berubah dan atau tetap sama 

fitur-fiturnya dan alasan di baliknya. Periode 1950-an menyaksikan pembentukan 

kembali environmentalisme konservasionis dan pengembangan environmentalisme 

berbasis negara, yang tetap memainkan peran dominan hingga 1980-an. Namun, sejak 

akhir 1970-an, environmentalisme populis juga mulai muncul di Indonesia. Sejak awal 

1980-an, ada konsolidasi di antara berbagai kelompok aktivis lingkungan yang 

membuat lingkungan populer menjadi semakin kuat dan independen dari negara. 

Kerangka konseptual yang menginspirasi argumentasi artikel ini terutama 

berasal dari environmentalisme. Menurut Ulate (2015), ada lima kategori 

environmentalisme: 1) environmentalisme konservasionis, 2) ekologi kritis, 3) 

environmentalisme govermentalis (berbasis negara), 4) gerakan petani yang berorientasi 

lingkungan dan organisasi adat, dan 5) environmentalisme populer. Di antara lima 

kategori ini, tiga relevan dan berharga untuk pembahasan di sini, environmentalisme 

konservasionis, environmentalisme berbasis negara, dan environmentalisme populis, 

sementara dua kategori lainnya tidak begitu penting digunakan di sini. 

Environmentalisme konservasionis dikaitkan dengan ide melindungi alam dari efek 

buruk dari ekspansi ekonomi dan pengembangan demografis. Fitur utamanya adalah 

penyediaan lahan untuk tujuan konservasi. Environmentalisme yang berasal dari negara 

mempertimbangkan keterlibatan masyarakat sipil dalam masalah lingkungan di bawah 

kepemimpinan lembaga-lembaga negara. Sementara itu, environmentalisme populis 

terkait dengan dua fitur utama, basis komunitas dan masalah lingkungan lokal (Ulate, 

2015). 

Kesadaran akan masalah lingkungan adalah hasil dari pembacaan yang objektif 

oleh agen, yang memainkan peran kunci dalam mengubah masalah lingkungan menjadi 

masalah publik dengan tujuan untuk menemukan solusi yang diperlukan. Agen dapat 

berasal dari berbagai latar belakang seperti ilmuwan, media, atau kelompok aktivis 

lingkungan, bertindak sebagai "pembuat klaim", yang mendesakkan kebenaran atas 

klaim mereka dan urgensi respons politik untuk mengatasi masalah (Hannigan, 2006). 

 

METODE  

Artikel ini menggunakan berbagai bahan sumber, termasuk majalah dan surat 

kabar kontemporer, laporan organisasi, dan publikasi lainnya. Publikasi berharga untuk 

diskusi konservasi di Jawa selama era kolonial dan dekade awal kemerdekaan adalah 

Tectona (kemudian, Rimba Indonesia), Insinjur Indonesia, Almanak Pertanian, dan 

Gema Perhutani. Artikel dan buku yang ditulis oleh pejabat kehutanan yang bekerja 

untuk Dinas Kehutanan dari pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Indonesia yang 

baru didirikan juga memberikan informasi yang berguna tentang konservasi pasca-

kolonial awal. Sementara itu, untuk berita dan laporan tentang perkembangan sejaman 

dari konservasi alam dan isu lingkungan, Majalah Ozon dan Tanah Air menjadi sumber 

yang berguna. Sumber untuk artikel tersebut dikumpulkan dari berbagai tempat di Jawa 

seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dan Perpustakaan WALHI, 
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keduanya di Jakarta. Sebagian bahan berasal dari Perpustakaan Universitas Gadjah 

Mada, Yogyakarta dan Perpustakaan Departemen Pertanian di Bogor Provinsi Jawa 

Barat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Environmentalisme koservasionis dan governmentalis 

Environmentalisme di Jawa pascakolonial muncul dari warisan kolonial. 

Awalnya mengambil bentuk konservasi lingkungan. Perhatian untuk konservasi di Jawa 

kolonial hampir secara eksklusif ditemukan di antara orang Eropa. Di antara 18 anggota 

dewan Asosiasi Hindia Belanda untuk Perlindungan Alam, misalnya, mereka adalah 

orang Eropa dan hanya satu anggota dengan latar belakang bangsawan Jawa 

(Nederlandsch-Indische Vereeniging, 1914). Bagi kaum nasionalis Indonesia, 

konservasi alam tidak pernah disuarakan karena fokus utama mereka adalah masalah 

sosial-ekonomi dan politik. Dalam pandangan mereka, konservasi alam sering dianggap 

sebagai bagian dari penindasan kolonial, yang membatasi hak penduduk asli untuk 

mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan Belanda (Boomgaard 1999; 

Nawiyanto 2014). 

Kepedulian terhadap konservasi praktis tidak ada selama pendudukan Jepang 

(1942-1945) dan revolusi kemerdekaan (1945-1949). Perusakan hutan, sebaliknya, 

berlanjut. Sepanjang tahun 1943 dan 1944 permintaan kayu meningkat dua kali lipat 

karena jumlah besar diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri (Peluso, 1992; 

Soepardi, 1950; Soepardi, 1974). Kayu yang berharga digunakan dalam pembuatan tong 

dan juga digunakan untuk bangunan dan tujuan pertahanan (Fernandes, 1946). Banyak 

tempat di Jawa sebagian kehilangan hutannya karena kebijakan Jepang untuk 

meningkatkan produksi pangan (Pelzer, 1982). Pemberian lahan hutan untuk keperluan 

pertanian mencapai 4.428 hektar dan melibatkan 8.242 orang (Soepardi, 1974). 

Pada saat kemerdekaan, kerusakan hutan dan kawasan konservasi terus 

berlanjut. Beberapa orang menafsirkan kemerdekaan sebagai kebebasan untuk 

mengambil tindakan apa pun, termasuk tindakan membahayakan lingkungan, yang 

sebelumnya dilindungi oleh hukum kolonial (Soepardi, 1954; Pelzer, 1982). Ketika 

mengunjungi cagar alam Depok, misalnya, Van der Meulen (1982) menemukan bahwa 

semua pohon di situs tersebut telah ditebang. Kerusakan hutan di seluruh Jawa 

diperkirakan mencapai 537.700 hektar pada tahun 1950 (Soedarma, 1959). Proporsi 

hutan di pulau Jawa menyusut hingga 12 persen dari permukaan tanahnya, jauh dari 

panduan 30 persen yang ideal untuk menjaga fungsi lingkungan (Hardjodarsono et al., 

1986). 

Di tengah kondisi yang memburuk, tahun 1950-an melihat kesadaran yang 

meningkat akan krisis lingkungan. Fenomena ini ditemukan terutama di antara mereka 

yang bekerja di Djawatan Kehutanan, Djawatan Pertanian, dan Kebun Raya Bogor. 

Kepala Djawatan Pertanian, Soeprapto (1954) memperingatkan bahwa ribuan hektar 

tanah di kediaman Surakarta telah hancur dan menjadi tandus karena erosi. Ponto 

(1954) menegaskan bahwa bencana yang disebabkan oleh erosi memiliki dampak yang 
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jauh lebih besar daripada krisis politik dan Menteri Pertanian, Moh. Sardjan (1953) 

menyebutkan negara-negara yang hancur oleh erosi bencana. Sementara itu, 

Hoogerwerf (1953) memperingatkan pengeringan mata air, sungai, dan ancaman 

kepunahan satwa liar yang berkelanjutan. Tulisan-tulisan mereka membentuk bagian 

dari upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang situasi kritis dan perlunya jalan 

keluar dari krisis lingkungan. 

Semakin banyak orang Indonesia mulai terlibat dalam konservasi. 

Perkembangan tersebut mencerminkan pergeseran dalam pemerintahan dan masyarakat. 

Proses dekolonisasi telah secara drastis mengurangi kehadiran orang-orang Eropa dan 

meninggalkan tanggung jawab untuk menangani masalah konservasi kepada orang 

Indonesia. Para rimbawan Indonesia yang bekerja sebelumnya untuk lembaga-lembaga 

kolonial yang terkait dengan konservasi adalah yang pertama merasakan seruan alarm 

untuk melanjutkan upaya konservasi. Sementara itu, semakin banyak orang Indonesia 

yang menikmati pelatihan dan pendidikan formal di universitas-universitas di bidang 

kehutanan yang diadakan di Bogor dan Yogyakarta dari tahun 1950-an (Almanak, 1953) 

menciptakan generasi baru yang terpapar pada isu-isu konservasi dan lingkungan. 

Keterlibatan Indonesia yang lebih aktif dalam konservasi di tahun 1950-an 

mungkin sebagian mencerminkan semangat nasionalisme Indonesia. Ini terkait erat 

dengan perselisihan atas Papua Barat antara Belanda dan pemerintah Indonesia. 

Keengganan Belanda untuk menyerahkan Papua Barat mendorong para konservasionis 

Indonesia untuk membuat rekomendasi yang menyerukan pemerintah untuk terlibat 

dalam kegiatan konservasi di Papua Barat (Arnscheidt, 2009). Penangkapan dan 

pembunuhan spesies burung cendrawasih, yang secara lokal dikenal sebagai burung 

Cenderawasih, merupakan tantangan serius bagi para konservasionis Indonesia yang 

bekerja untuk perlindungan alam dan satwa liar (Hardjodarsono et al., 1986). 

Masalahnya muncul sejak era kolonial Belanda yang melihat perburuan komersial yang 

luas dan perdagangan satwa liar ilegal untuk pasar ekspor (Yuwono, 2013). 

Meskipun ada unsur anti-kolonial, cara-cara di mana tantangan lingkungan 

ditanggapi sebagian menunjukkan kesinambungan dengan masa lalu kolonial. Setelah 

menyatakan “perang melawan erosi dan tanah tandus” pada tahun 1951 (Sardjan, 1953), 

pemerintah mulai menjalankan program rehabilitasi tanah dengan menanam pohon. Ada 

dua kegiatan utama yang dijalankan di bawah program penghijauan dan penghijauan. 

Kedua kegiatan membentuk program yang dipandu dengan peran sentral pemerintah. 

Perbedaannya terkait dengan lokasi penanaman. Penghijauan dilakukan di lahan hutan 

di bawah yurisdiksi Djawatan Kehutanan, sementara itu, program penghijauan 

dilakukan di lahan milik pribadi (Hardjodarsono et al., 1986). 

Kegiatan itu dipandang sebagai obat mujarab untuk menyelesaikan masalah 

erosi dan lahan kritis. Namun, langkah-langkah itu terlalu kecil untuk memiliki efek 

signifikan pada masalah yang begitu besar dan rumit. Menarik pelajaran dari Jepang dan 

Amerika Serikat, serta mempertimbangkan eskalasi masalah, dan ditambah dengan 

menjamurnya bencana banjir, implementasi aforestasi ditingkatkan. Perbaikan 

didasarkan pada rekomendasi dari Kongres Kehutanan Indonesia Pertama pada tahun 
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1956. Hal ini termasuk kebutuhan untuk memobilisasi massa, memperluas ruang 

lingkup kegiatan, dan implementasi yang lebih teratur. Hasilnya adalah peluncuran 

program penghijauan nasional, ditetapkan untuk pertama kalinya pada tahun 1961. Dari 

tahun 1961 hingga 1968, program minggu penghijauan difokuskan di Jawa (Tim 

Presidium, 1997). Fokus yang berkelanjutan di Jawa hingga 1968 jelas menunjukkan 

keseriusan erosi dan deforestasi di pulau itu. Hanya pada tahun-tahun berikutnya, ia 

bergeser ke pulau-pulau lain. 

Di bidang konservasi alam dan satwa liar, ada kemiripan besar dengan era 

kolonial Belanda. Ini mungkin terlihat dari fakta bahwa cagar alam dan cagar alam yang 

diciptakan Belanda terus ada selama era pasca kolonial. Kerangka hukum baru 

kemudian dikeluarkan untuk melindungi mereka terutama dengan dikeluarkannya 

keputusan Menteri Agraria No. 110 / VIII / 1957. Beberapa situs konservasi diperluas. 

Sebagai contoh, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa Ujung Kulon didukung dengan 

memasukkan kawasan hutan Gunung Honje seluas 10.000 hektar sebagai zona 

penyangga untuk mengamankan kelangsungan hidup badak. Selain itu, situs baru 

ditambahkan pada daftar konservasi, menghasilkan peningkatan dari 61 situs yang 

diwarisi dari Belanda menjadi 68 pada tahun 1968 (Basjarudin, 1968). Di antara yang 

baru adalah Gunung Jagad, Telagawarna, Yanlappa dan Leuweung Sancang 

(Hardjodarsono et al. 1986). 

Setidaknya ada dua alasan utama untuk kelangsungan sejarah yang ada. Pertama, 

bagian dari aktivis lingkungan dalam dekade awal kemerdekaan adalah tokoh-tokoh 

yang sama yang aktif terlibat dalam bidang yang sama selama periode kolonial. 

Beberapa dari mereka adalah orang Eropa yang terus bekerja di Indonesia. Nama yang 

terkenal adalah Andries Hoogerwerf, seorang naturalis Belanda dan konservasionis 

yang bekerja di Kebun Raya Bogor hingga 1957. Hoogerwerf adalah Kepala Divisi 

Perlindungan Alam dan Perburuan, Kebun Raya Bogor. Dia mungkin penulis yang 

paling produktif menerbitkan artikel tentang konservasi alam dan satwa liar pada 1950-

an (Hoogerwerf, 1953; Hoogerwerf, 1954; Hoogerwerf, 1974). Kedua, sebagian besar 

masalah lingkungan pada dekade awal pascakolonial pada dasarnya tetap sama. Jawa 

mengalami masalah kronis kerusakan hutan, erosi tanah, dan perburuan ilegal. 

 Tetapi ada fitur yang berbeda yang mulai muncul pada 1950-an, mengikuti 

perubahan rezim. Semakin banyak orang Indonesia mulai memainkan peran dalam 

pelestarian lingkungan. Tokoh penting adalah Soepardi, seorang rimbawan Indonesia, 

yang bekerja untuk Bagian Planologi Hutan dan yang menulis sejumlah buku berharga 

tentang hutan Jawa pada 1950-an. Tokoh kunci lainnya adalah Koesnoto Setijodiwirijo 

dan Koesnadi Partosatmoko. Setijodiwirijo adalah Direktur Kebun Raya Bogor dan 

salah satu artikelnya yang diterbitkan berjudul "Masalah Perlindungan Alam di 

Indonesia" (Insinjur Indonesia, 1957). Sementara itu, Partosatmoko menerbitkan 

beberapa artikel antara lain, "Makna perburuan sekarang" (Rimba Indonesia, 1953) dan 

"Tugas Perlindungan Alam / Margasatwa, Departemen Kehutanan (Rimba Indonesia, 

1955). Dengan menggunakan retorika malapetaka dalam tulisan-tulisan mereka, angka-
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angka ini membunyikan bel yang memperingatkan krisis yang berkembang mengancam 

lingkungan Jawa dan penduduknya. 

Terlepas dari perkembangan domestik, kemunculan environmentalisme di Jawa 

pada 1950-an juga disebabkan oleh faktor eksternal. Pada kongres yang diadakan di 

Brussels pada tahun 1950, Uni Internasional untuk Perlindungan Alam dan Sumber 

Daya Alam (IUCN) menyatakan keprihatinan internasional yang berkembang tentang 

status spesies yang terancam. Kunjungan Wakil Presiden IUCN, H.J. Coolidge, yang 

juga mewakili Asosiasi Sains Pasifik dan Komite Tetap Konservasi Pasifik, 

meningkatkan kekhawatiran global tentang situasi yang mengkhawatirkan dari spesies 

permainan liar tertentu di negara ini (Partosatmoko, 1953). Dorongan itu semakin kuat 

sekitar pertengahan 1960-an setelah IUCN meluncurkan Proyek Konservasi Asia 

Tenggara dan dirumuskan dalam pertemuannya, yang diadakan di Nairobi pada 1963 

(Talbot dan Talbot, 1968). 

Untuk memperbaiki kondisi, perubahan penting dilakukan dengan manajemen 

konservasi oleh. Pada tahun 1968 diumumkan bahwa sejumlah kawasan konservasi di 

Jawa akan dibuka untuk pariwisata (Basjarudin, 1968). Perubahan manajemen bahkan 

melangkah lebih jauh. Sekitar dua puluh tahun kemudian dalam Kongres Dunia Ketiga 

tentang Taman Nasional yang diadakan di Bali pada tahun 1982, Menteri Pertanian 

Indonesia, Ir. Soedarsono Hadisapoetro, menyatakan pembentukan taman nasional. 

Butuh sepuluh tahun untuk menerapkan rencana tersebut dan taman nasional mulai 

muncul pada tahun 1992. Ada 12 taman nasional yang didirikan di Jawa. Tujuannya 

adalah untuk menyelaraskan kepentingan konservasi dan pembangunan dengan 

mengakomodasi fungsi pendidikan, penelitian, dan rekreasi (Sumarwoto, 2004). 

Dengan asal-usul dapat dilacak ke era kolonial Belanda, environmentalisme 

postkolonial Jawa muncul kembali dan secara bertahap mengambil jalan baru. Ciri yang 

paling berbeda dari environmentalisme postkolonial adalah environmentalisme populis, 

yang praktis tidak ada selama periode kolonial Belanda dan bagian selanjutnya akan 

membahas masalah ini. 

 

Environmentalisme Populis 

Bentuk environmentalisme ini mulai muncul pada tahun 1970-an dengan 

meningkatnya kekhawatiran tentang polusi industri. Memang benar bahwa masalahnya 

sudah ada sejak Hindia Belanda dalam bentuk polusi mikroba dan artisan (Nagtegaal, 

1995). Terlepas dari kenyataan bahwa polusi terus tumbuh sebagai akibat dari 

industrialisasi kolonial, polusi di Jawa tetap menjadi masalah kecil. Isu ini kurang 

populer daripada deforestasi dan masalah erosi, yang menikmati reputasi yang 

berkembang. Ketika para pendiri Indonesia menyiapkan UUD 1945, kekhawatiran 

tentang erosi dan banjir yang terkait dengan deforestasi diperdebatkan secara serius 

(Arnscheidt, 2009), tetapi tidak untuk masalah polusi, yang tampaknya tetap tidak 

disentuh pada tahun 1950-an dan 1960-an. 

Terlepas dari kontribusinya terhadap ekonomi, pertumbuhan industri di Jawa 

dari tahun 1970-an juga mengancam lingkungan dan populasi. Polusi Sungai Brantas di 
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Surabaya oleh perusahaan Korea PT Miwon telah menjadi berita hangat di harian 

Surabaya Post pada Juli 1975 (Lucas et al. 2000). Demikian pula, Majalah Tempo 

melaporkan pencemaran Kali Surabaya oleh PT Pakabaya, PT Jayabaya, PT Spin do, 

dan pabrik-pabrik PT Surabaya Wire di Kabupaten Driyorejo, dengan judul menyentak 

perhatian, "Surabaya dalam Krisis, Krisis Air Tercemar" (Tempo, 24 September 1977) 

Sekitar tiga minggu sebelumnya, surat kabar Surabaya Post (31 Agustus 1977) 

melaporkan, "Empat pabrik berhenti lagi". Majalah Tempo (Maret 1979) dan surat 

kabar Suara Merdeka (7 Juni 1979) melaporkan kasus pencemaran oleh PT Semarang 

Diamond Chemicals (Aditjondro, 1979). Media dan jurnalis memainkan peran penting 

dalam perkembangan environmentalisme populis (Tjahjuni et al., 2004) 

Adopsi pencemaran sebagai fokus lingkungan tidak terlepas dari peran 

Kelompok Sepuluh. Minat terhadap masalah polusi menjadi lebih kuat dengan pecahnya 

dua insiden lainnya yang terkait dengan polusi. Insiden pertama adalah bocornya 

laporan rahasia oleh Badan Atom Nasional (BATAN) ke kantor berita Antara tentang 

tingginya kadar merkuri di perairan Teluk Jakarta. Informasi ini mendorong Kelompok 

Sepuluh untuk melakukan observasi lapangan dan uji laboratorium pada sampel air laut. 

Pengecekan medis menunjukkan bahwa para nelayan Teluk Jakarta menderita penyakit 

Minamata karena kontaminasi merkuri. Kejadian kedua adalah protes yang dilakukan 

oleh petani di Majalengka (Jawa Barat) kepada PT United Chemical Industry karena 

kontaminasi tanah mereka (Aditjondro, 2003). 

Terlepas dari peran jurnalis dan media dalam mempopulerkannya, kemunculan 

environmentalisme populis juga tidak terlepas dari kelompok lain. Jawa tahun 1970-an 

ditandai oleh meningkatnya jumlah kelompok non-pemerintah dengan kepedulian yang 

kuat terhadap lingkungan. Di antara mereka adalah mahasiswa yang menikmati 

lingkungan alam. Hal ini dipelopori oleh kelompok Mapala Universitas Indonesia (UI) 

di Jakarta dan Kelompok Wanadri di Bandung Jawa Barat. Pada tahun 1970 Mapala UI 

dibentuk sebagai forum aktivis mahasiswa di Fakultas Sastra, dengan Soe Hok Gie 

sebagai salah satu pemimpinnya (Wicaksana, 2014). Juga bagian dari tren di tahun 

1970-an, banyak ilmuwan Indonesia memasuki arena environmentalisme dengan 

bergabung pada pusat-pusat studi lingkungan, yang mulai menjamur sejak akhir 1970-

an. 

Perkembangan menarik lainnya yang terjadi di Jawa adalah keterlibatan seniman 

dalam meningkatkan kepedulian lingkungan melalui karya-karya mereka. Taufik Ismail, 

seorang penyair terkenal menyuarakan keprihatinan atas perusakan hutan dalam satu 

puisi yang dibacanya di Taman Ismail Marzuki di Jakarta pada 6 Agustus 1971. 

Sekelompok musisi dari Bandung, Bimbo, mempopulerkan masalah lingkungan dan 

cinta alam melalui lagu-lagu mereka. Beberapa fotografer bergabung dalam 

menyuarakan perlunya kepedulian lingkungan di antara orang Indonesia melalui karya 

fotografi. Mereka memajang karya-karya mereka kepada publik dengan mengadakan 

pameran publik dan kontes foto bertema lingkungan yang diadakan di Taman Ismail 

Marzuki pada tanggal 28 Oktober 1977 (Aditjondro, 2003). 
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Pada Oktober 1980, diprakarsai oleh Kelompok Sepuluh, pertemuan nasional 

pertama LSM lingkungan yang diadakan di Universitas Indonesia di Jakarta. 

Diumumkan bahwa sejumlah besar organisasi non-pemerintah di Jawa 

mengkonsolidasikan diri mereka dengan membangun lobi lingkungan hidup Indonesia 

(WALHI). Pertemuan nasional LSM dihadiri oleh 130 delegasi yang mewakili 78 

organisasi. Sebagai direktur eksekutif WALHI Ir. Erna Witoelar terpilih (Soerjani 2000; 

Witoelar 2000), yang juga merupakan salah satu anggota inisiator pertemuan di Jakarta 

(Noeradi 2000). 

Mengakomodasi sejumlah besar kelompok lingkungan, WALHI diharapkan 

menjadi mitra pemerintah dalam membangun jaringan nasional. Selama lebih dari satu 

dekade, hubungan antara WALHI dan pemerintah relatif harmonis. Emil Salim 

tampaknya telah memainkan peran penting dengan terampil dalam menjaga WALHI 

untuk fokus pada isu-isu lingkungan dan sosial, daripada urusan politik (Hafild, 2000). 

Dukungan pemerintah, terutama oleh Emil Salim dan pelayanannya kepada WALHI, 

diberikan dalam berbagai bentuk termasuk fasilitas dan dana. Pada tahun 1983, 

misalnya, Emil Salim bersama dengan 21 anggota terkemuka lainnya, termasuk ekonom 

terkemuka Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, membentuk Dana Mitra Lingkungan 

(DML). Ini adalah yayasan penggalangan dana dengan target donor utama dari pelaku 

bisnis untuk menutupi biaya operasional WALHI (Noeradi, 2000). Sumitro 

Djojohadikusumo adalah ketua pertama Dewan Pengawas (Djojohadikoesoemo, 2000). 

Namun, sejak 1994 hubungan antara kedua pihak menjadi lebih konfrontatif. 

Pergeseran ini menjadi jelas dengan pengajuan berbagai tuntutan hukum oleh WALHI 

terhadap pemerintah, seperti kasus PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara dan 

kasus pengalihan Dana Reboisasi (Reboisasi) senilai 500 juta Rupiah ke industri 

pesawat terbang Indonesia. (IPTN). WALHI juga meluncurkan kampanye terbuka 

menentang proyek pemerintah terkait Kedungombo di Jawa Tengah dan Proyek PET 

satu juta hektar (Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar) di Kalimantan (Hafild, 2000; 

Situmorang, 2013). 

Dengan kasus-kasus di atas, WALHI memasuki posisi bertabrakan dengan 

pemerintah. WALHI dan organisasi lingkungan lainnya sering melihat masalah 

lingkungan dengan pertimbangan khusus. Namun, pemerintah sering menghadapi 

dilema karena harus bergerak dalam batas kepentingan perkembangan ekonomi makro 

dalam agenda. Pemerintah sering berada dalam posisi yang canggung ketika 

memutuskan prioritas antara perlindungan lingkungan, kepentingan investasi dan 

ekonomi secara umum. Pilihan-pilihan itu seringkali menimbulkan dilema yang 

membuat pemerintah sering dikritik sebagai tidak tegas dan tidak konsisten dalam 

memperjuangkan perlindungan lingkungan. 

 

SIMPULAN 

Kesadaran akan isu-isu lingkungan pada masa-masa pascakolonial tumbuh dari 

kombinasi berbagai faktor dan tumbuh secara tak terpisahkan. Pendudukan Jepang dan 

revolusi kemerdekaan membawa perubahan besar-besaran dalam di Jawa dalam bentuk 
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deforestasi dan konversi hutan. Staf Djawatan Kehutanan memainkan peran penting 

dalam membangun kesadaran lingkungan dan kebutuhan akan konservasi alam dan 

satwa liar. Selain faktor-faktor internal, perkembangan environmentalisme 

konservasionis pada tahun 1950-an dan 1960-an tidak terlepas dari keprihatinan 

organisasi lingkungan internasional yang khawatir akan hilangnya spesies dan rusaknya 

lingkungan di Jawa. Kasus Papua Barat pada 1960-an menambah dimensi nasionalis ke 

dalam environmentalisme di Jawa pascakolonial. Melindungi lingkungan adalah bagian 

dari tanggung jawab bangsa sebagai negara merdeka. 

Terlepas dari keterlibatan yang lebih aktif oleh rakyat Indonesia, fitur lainnya 

menandai ciri yang berbeda dalam lingkungan pasca-kolonial, dengan perhatian utama 

terhadap masalah polusi. Masalah lingkungan dari limbah pabrik, penebangan dan 

jurnalisme menandai munculnya environmentalisme populis. Pada tahun 1970-an polusi 

mulai tumbuh menjadi berbagai masalah bagi gerakan lingkungan. Perkembangan ini 

tidak terlepas dari industrialisasi yang terjadi di Jawa selama Orde Baru. Kehadiran 

pabrik yang beroperasi di tepi sungai telah menjadi masalah pencemaran air yang 

membahayakan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Aktivis lingkungan yang berasal 

dari organisasi non-pemerintah, universitas, dan media, serta para korban polusi, 

memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan krisis lingkungan, dan 

mengubah polusi menjadi masalah publik, yang membutuhkan solusi politik. 

Kelompok-kelompok lingkungan merupakan bagian penting dalam menyelesaikan 

masalah baik dengan mengidentifikasi sumber polusi, pelakunya, dan dengan 

mendorong langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. 

Era kemerdekaan melihat basis dukungan yang semakin luas dari 

environmentalisme di Jawa. Dalam dua dekade pertama, para pendukung 

environmentalisme sebagian besar adalah individu yang telah aktif di lapangan sejak 

masa kolonial. Mereka juga umumnya adalah tokoh-tokoh yang berada dalam atau 

dekat dengan lingkaran kekuasaan, terutama organ-organ di bawah naungan 

Kementerian Pertanian, khususnya, yang berurusan dengan kehutanan. Dengan 

karakteristiknya, ia membentuk kurang lebih gerakan lingkungan kelembagaan. Dari 

tahun 1970-an, para pendukung gerakan mulai memasukkan berbagai elemen yang 

berasal dari luar birokrasi pemerintah, seperti mahasiswa, kelompok studi lingkungan, 

seniman dan lembaga non-pemerintah. Perkembangan ini mewakili munculnya gerakan 

lingkungan sukarela, dengan basis dukungan di luar batas kelas. Fitur ini juga menandai 

berakhirnya peran dominan pemerintah dan dimulainya era baru gerakan lingkungan di 

Jawa yang beroperasi dengan dua motor LSM, aktivis, dan pemerintah. Kemampuan 

para aktivis dalam gerakan lingkungan untuk melindungi lingkungan menjadi lebih 

efektif. Namun demikian, harus diakui bahwa tantangan baru juga muncul. Kinerja 

kedua motor mesin perlu disinergikan dan agar lebih serasi dan efektif dalam 

melindungi lingkungan. 
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Abstrak 

Kecerdikan para investor Eropa dalam memilih lahan untuk dijadikan ajang bisnisnya 

memang luar biasa jitu. Tidak peduli apakah lahan tersebut sulit dijangkau atau tidak, yang 

penting mendapatkan profit yang tinggi dengan kalkulasi yang cermat. Pemerintah Kolonial 

Belanda memberikan hak erfpacht (hak sewa) di dataran tinggi yang tidak digunakan oleh 

pribumi pada para investor. Uniknya tidak menyurutkan semangat para investor untuk 

menanamkan investasinya di wilayah Hindia Belanda (penyebutan nama Indonesia pada 

masa Kolonial Belanda), khususnya lahan Kajoemaas Keresidenan Bezoeki. Pilihan 

tanaman yang ditanam adalah kopi jenis Arabika yang digandrungi masyarakat Eropa pada 

saat itu, yang cocok ditanam pada lahan yang terletak di atas ketinggian 760-1550 meter 

dpl. Investor Belanda, H.H.van Kol bersama rekannya J.C. Egter van Wissekerke tertarik 

untuk menyewa lahan seluas 504 Ha di Kajoemaas pada pemerintah Kolonial Belanda 

selama 75 tahun. Dengan mendirikan perusahaan “Cultuur  Maatschappij Kajoemaas”. 

Sekarang posisinya diganti oleh PTPN XII dengan melanjutkan pengelolaan perkebunan 

Kopi Arabika. Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mendapatkan gambaran 

yang kronologis dan detail tentang misteri Desa Kayumas yang dipilih oleh investor 

Belanda sebagai ladang emasnya. Hasil riset membuktikan bahwa Desa Kayumas baik 

secara geografis maupun klimatologis sangat cocok ditanami kopi jenis Arabika yang nilai 

jualnya lebih tinggi dibanding dengan jenis kopi lainnya. Kondisi ini menginspirasi 

masyarakat petani kopi Desa Kayumas untuk melanjutkan penanamannya, dan terbukti 

bahwa tanaman Kopi Arabika memberikan kemakmuran bagi masyarakat Desa Kayumas. 

 

Kata Kunci: Desa Kayumas, Kopi Arabika, warisan kolonial 

                                                
1 Artikel ini merupakan output tambahan untuk riset yang didanai oleh Direktorat Jenderal 

Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi 

Nasional Tahun Anggaran 2021-2022 (sebetulnya pendanaan Tahun Anggaran 2020-2021, namun karena 

ada wabah covid 19, maka ditunda pelaksanaannya pada Tahun 2021-2022), dengan judul riset “Desa 

Kayumas: Surga Kopi Arabika yang Terabaikan (Terpuruknya Ekonomi Petani Kopi Rakyat di Wilayah 

Tapal Kuda Situbondo)”. 
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PENDAHULUAN 

Tahun 1870 (Izzah, dkk., 2020:3) merupakan tonggak pemberian kekuatan 

hukum kepada para investor untuk menyewa lahan-lahan yang ada di wilayah Hindia 

Belanda. Kesuksesan sistem cultuurstelsel yang digagas oleh van Den Bosch Tahun 

1830-1870 untuk memaksa penduduk Hindia Belanda menanam tanaman wajib berupa, 

kopi, tebu, indigo dll berdampak pada kemakmuran Kerajaan Belanda. Produk unggulan 

kopi dan tebu berhasil mendongkrak kas Kerajaan Belanda yang mengalami defisit 

akibat perang dengan Belgia dan juga kesulitan-kesulitan finansial akibat perlawanan-

perlawanan di Hindia Belanda khususnya perlawanan Diponegoro. Keberhasilan sistem 

tanam paksa (cultuurstelsel) dalam menghasilkan tanaman ekspor membuat para 

pemilik modal besar di Belanda protes pada parlemen agar memberikan kesempatan 

untuk menanamkan investasinya di Hindia Belanda. Tekanan yang dilancarkan para 

pemilik modal berbuah manis dengan diterbitkannya Agrarische Wet (Undang-Undang 

Agraria) dan Agrarische Besluit pada tahun 1870 (Izzah, Sulistiyono, Rochwulaningsih, 

2019:767) (Izzah, dkk., 2019:11). Undang-undang tersebut memberikan jaminan 

keamanan kepada para investor untuk menanamkan investasinya di Hindia Belanda. 

Wilayah Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat menjadi ajang 

perebutan para investor untuk menanamkan investasinya. Para investor 

menginvestasikan modalnya dalam bidang perkebunan besar khususnya perkebunan 

kopi, tebu, teh, tembakau, karet dll. 

Pada tanggal 19 April 1883 (Lijst van: 1. Particuliere Ondernemingen In 

Nederlandsch-Indie op Gronden door het Gouvernement Afgestaan in Huur (Voor 

Landbouwdoeleinden) en Erfpacht, 1915:96), Investor Belanda, H.H.van Kol bersama 

rekannya J.C. Egter van Wissekerke menyewa lahan seluas 504 Ha di wilayah 

Kajoemaas (Kajoemaas berubah nama menjadi Kayumas sesuai dengan EYD). Pada 

tanggal 9 Agustus tahun 1883, H.H.van Kol dan J.C. Egter van Wissekerke  mendirikan 

perusahaan perkebunan yang bernama NV “Cultuur Maatschappij Kajoemaas” yang 

bergerak dalam bidang perkebunan Kopi Arabika. Perusahaan tersebut mampu merubah 

lahan kosong di wilayah Kajoemaas menjadi lahan hijau yang penuh dengan tanaman 

kopi. Lambat laun wilayah Kajoemaas berubah menjadi sebuah desa yang dipenuhi 

rumah para buruh yang berasal dari wilayah Madura. 

Penelitian ini mengambil skup spasial Desa Kayumas Kecamatan Arjasa 

Kabupaten Situbondo. Pada masa Kolonial Belanda, Desa Kayumas adalah nama 

sebuah persil yaitu Persil Kajoemaas yang merupakan bagian dari Distrik 

Soemberwaroe, Afdeling Panaroekan Keresidenan Bezoeki (Keresidenan Besuki) (Lijst 

van: 1. Particuliere Ondernemingen In Nederlandsch-Indie op Gronden door het 

Gouvernement Afgestaan in Huur (Voor Landbouwdoeleinden) en Erfpacht, 1915: 96). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap misteri Desa Kayumas yang merupakan 

warisan Kolonial Belanda yang sangat berharga bagi masyarakat Desa Kayumas. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah digunakan untuk 

mengungkap secara detail dan kronologis mengenai misteri Desa Kayumas yang pada 

zaman Kolonial Belanda dipilih oleh investor untuk disewa dan digunakan sebagai 

ladang bisnisnya. Tahap-tahap dalam Metode Sejarah ada empat, yaitu, 1) tahapan 

heuristik adalah tahapan pengumpulan sumber data, 2) tahapan kritik adalah tahapan 

memilah-milah data, 3) tahapan interpretasi adalah tahapan menganalisis data, dan 4) 

tahapan historiografi adalah tahapan penulisan (Gottschalk, 1986:32). 

Tahap pertama adalah heuristik, peneliti melakukan wawancara dengan ketua 

kelompok tani kopi Desa Kayumas, petani kopi Desa Kayumas, buruh tani kopi Desa 

Kayumas, perangkat Desa Kayumas, Ketua LMDH “Bukit Jaya” Kayumas, para buruh 

harian tetap PTPN XII serta informasi dari Buku mengenang 50 tahun berdirinya NV 

“Cultuur Maatschappij Kajoemaas” Tahun 1883–1933, yang ditulis pada tahun 1933 

oleh Directeuren der NV. Cultuur My "Kajoemaas”. Sumber tersebut mengungkap 

bagaimana proses terjadinya hak erfpacht lahan kosong Kajoemaas (Kayumas) sampai 

didirikannya NV “Cultuur Maatschappij Kajoemaas”. Sumber tersebut diperoleh 

peneliti dari Universitas Leiden Belanda. 

Tahap kedua yaitu kritik sumber, yang dimaksud dalam hal ini adalah memilah-

milah data atau informasi yang sudah didapatkan oleh peneliti pada tahap pertama. Hal 

ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang valid berkaitan dengan pengungkapan 

keberadaan Desa Kayumas. 

Tahap ketiga yaitu interpretasi, yang dimaksud di sini adalah menganalisis 

informasi yang sudah selesai dikritisi pada tahap kedua, sehingga peneliti mendapatkan 

informasi yang mengerucut mengenai keberadaan Desa Kayumas. 

Tahap keempat atau tahap akhir yaitu tahap penulisan berkaitan dengan 

pengungkapan misteri Desa Kayumas sebagai warisan perkebunan Kopi Arabika pada 

masa kolonial Belanda. Informasi historis ini perlu diungkap untuk mengetahui siapa 

sebenarnya yang mengawali penanaman Kopi Arabika di Desa Kayumas, sekaligus 

mengedukasi masyarakat mengenai proses historis munculnya Desa Kayumas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menguak Misteri Desa Kajoemaas Pada Era Kolonial 

 Desa Kayumas ibarat sebuah intan, nampak kemilau dari kejauhan. Namun yang 

bisa memandang adalah orang-orang yang mempunyai interest untuk melakukan bisnis, 

karena tidak bisa dipandang dengan kasat mata oleh semua orang. Hal itu terjadi pada 

masa kolonial Belanda, terutama ketika wilayah Hindia Belanda dibuka selebar-

lebarnya kepada para investor untuk bisa menyewa lahan-lahan yang dikuasai baik oleh 

pemerintah kolonial maupun lahan-lahan penduduk. Pemerintah Kolonial Belanda 

menjamin dengan Regulasi Agrarische Wet dan Agrarische Besluit pada tahun 1870 

(Izzah, Sulistiyono, Rochwulaningsih, 2019:767) (Izzah, dkk., 2019:11). Hampir 

seluruh wilayah Jawa menjadi incaran para investor Eropa untuk bisa menanamkan 

investasinya, terutama untuk bisnis perkebunan besar (kopi, tebu, teh, karet, tembakau 
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dll). Pada saat itu bisnis di wilayah Eropa membutuhkan produk-produk tanaman tropis 

(kopi, tebu, teh, karet, tembakau dll). 

 Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh H.H.van Kol bersama rekannya J.C. 

Egter van Wissekerke untuk menyewa lahan kosong di Kajoemaas Keresidenan Bezoeki 

(Keresidenan Besuki). Hak erfpacht (hak sewa) didapatkan dengan dikeluarkannya 

Keputusan Gubernur Jenderal pada tanggal 31 Maret 1883 kepada H.H van Kol untuk 

jangka waktu 75 tahun. Dan tercatat dengan akta No. 22 yang dibuat di hadapan 

Residen Bezoeki pada tanggal 19 April 1883 untuk menyewa lahan di Kajoemaas seluas 

504 Ha yang akan didirikan perkebunan kopi (Lijst van: 1. Particuliere Ondernemingen 

In Nederlandsch-Indie op Gronden door het Gouvernement Afgestaan in Huur (Voor 

Landbouwdoeleinden) en Erfpacht, 1915: 96).  Pada tanggal 9 Agustus 1883 

ditindaklanjuti oleh H.H van Kol dengan mendirikan perusahaan perkebunan kopi 

bernama NV “Cultuur Maatschappij Kajoemaas”  yang disyahkan oleh notaris A.l. 

Snouck Hurgronje di Surabaya dengan modal perusahaan sebesar F 80.000 yang terbagi 

menjadi 4 saham. Masing-masing sebesar F 20.000. 

 Lahan kosong Kajoemaas menjadi pilihan Investor Belanda untuk mendirikan 

perkebunan kopi bukan tanpa perhitungan. Namun para investor sudah mempelajari dan 

menghitung profit atas wilayah Kajoemaas. Pada awalnya Kajoemaas adalah lahan 

kosong yang terletak pada ketinggian 760-1550 meter dpl yang sangat cocok ditanami 

kopi jenis Arabika. Kopi Arabika pada saat itu menjadi produk unggulan di wilayah 

Eropa. Orang-orang Eropa menikmati produk Kopi Arabika dari wilayah Hindia 

Belanda. Keberadaan lahan kosong yang tidak berpenghuni menjadi salah satu 

pertimbangan para investor untuk menyewa lahan tersebut. Kondisi ini meminimalisir 

terjadinya kekacauan yang diakibatkan apabila lahan yang disewa adalah milik pribumi 

dan padat penduduknya. Desa Kajoemaas memiliki kondisi geografis dan klimatologis 

yang cocok bagi perkebunan Kopi Arabika. Letak yang terpencil, jauh dari keramaian 

adalah faktor penentu bagi keamanan perkebunan. Disamping itu para investor Eropa 

lebih menyukai alam yang sejuk, dingin dan nyaman di atas pegunungan. 

 Berdirinya NV “Cultuur Maatschappij Kajoemaas” di wilayah Kajoemaas 

ternyata membawa kesuksesan bagi perusahaan H.H. van Kol. Untuk mendapatkan 

tenaga kerja, Pemerintah Kolonial Belanda membantu mendatangkan para pekerja dari 

wilayah Madura melalui Pelabuhan Panaroekan. Hal ini disebabkan perkebunan kopi 

membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Mulai dari menyiapkan lahan, menanam bibit 

kopi, merawat dari suburnya rumput yang tumbuh, proses pemanenan sampai proses 

diekspor membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Lambat laun terbentuklah Desa 

Kajoemaas dengan penduduk para pekerja dari wilayah Madura. Mereka dibuatkan 

rumah oleh perusahaan NV “Cultuur Maatschappij Kajoemaas”. Perkebunan Kajoemaas 

terdiri dari 8 afdeling (Naamlooze Vennootschap Cultuur Maatschappij "Kajoemaas” 

1883–1933, 1933:135) antara lain: 

1. Afdeling Soekma Ilang 

2. Afdeling Kidang 

3. Afdeling Sabrang 
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4. Afdeling Radja 

5. Afdeling Kidoel 

6. Afdeling Taman 

7. Afdeling Pondok 

8. Afdeling Kendeng 

Pemerintah Kolonial Belanda membantu pembuatan fasilitas jalan dari perkebunan 

Kajoemaas menuju Situbondo. Hal itu untuk memudahkan pihak perusahaan 

perkebunan membawa produk Kopi Arabika Kajoemaas masuk ke Pelabuhan 

Panaroekan. Dari Pelabuhan Panaroekan nanti dibawa ke Batavia (Jakarta) untuk 

menuju Rotterdam Belanda dengan kapal Uap “Rotterdamsche Lloyd” (De Indische 

Mercuur, 47e Jaargang No . 47, 21 November 1924:824). 

 

Desa Kayumas pada Masa Kini 

 Saat ini Desa Kayumas tetap unik dan eksotis. Ketika menuju Desa Kayumas, 

kita diajak menikmati nuansa eksotis dengan hamparan tanaman jati. Apalagi ketika 

masuk Bulan Juli yang memasuki musim kemarau, terhampar pemandangan di samping 

kiri kanan jalan beraspal berdiri berjajar pohon jati yang meranggas dengan cara 

merontokkan daunnya agar tetap hidup pada musim kemarau. Sungguh indah dan 

menawan, seakan berimajinasi menuju Persil Kajoemaas yang indah, sejuk dan 

menawan pada zaman Kolonial Belanda. 

 

 
 Gambar 1. Perjalanan yang Eksotis Berjajar Pohon Jati yang Meranggas  

Menuju Desa Kayumas (Dokumen Peneliti) 

 

Semakin mendekati masuk Desa Kayumas semakin diajak untuk menikmati 

jalan yang membuat spot jantung berdetak lebih keras. Jalan berkelok-kelok dan sempit, 

dihimpit jurang dan batuan cadas yang menggunung. Pandangan mata tertutup batuan 

cadas ketika jalan berkelok-kelok, hanya bunyi klakson mobil yang harus sering 

dibunyikan agar kendaraan dari arah berlawanan mengetahui bahwa di depannya ada 

kendaraan yang mau lewat. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan peneliti untuk 

menuju Desa Kayumas. Ternyata sesampai di Desa Kayumas memang semakin terasa 

eksotisnya, apalagi ada “Pabrik Pengolahan Kopi Arabika Kebun Kayumas” 
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peninggalan H.H. van Kol yang menjadi hak guna usaha dari PT. Perkebunan Nusantara 

XII (PTPN XII). Peneliti datang ke Desa Kayumas berbarengan dengan musim panen 

Kopi Arabika, menambah keindahan mata memandang. Kebun Kayumas yang dikelola 

PTPN XII menginspirasi dan mengedukasi masyarakat Desa Kayumas untuk lebih giat 

menanam Kopi Arabika. Apalagi harga jual Kopi Arabika lebih tinggi dibanding 

dengan kopi jenis lainnya. 

 

 
Gambar 2. Pabrik Pengolahan Kopi Arabika Kebun Kayumas  

(Dokumen Peneliti) 
 

 

 
Gambar 3. Proses Penjemuran Kopi Arabika Milik PTPN XII  

Kebun Kayumas (Dokumen Peneliti) 
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Gambar 4. Proses Penjemuran Kopi Arabika Milik PTPN XII  

Kebun Kayumas (Dokumen Peneliti) 

 

 

Desa Kayumas yang menjadi kajian dalam penelitian ini merupakan bagian dari 

Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo (Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 

2018: 3). Kecamatan Arjasa terdiri dari dari 8 (delapan) desa, yaitu: Desa Curahtatal, 

Desa Jatisari, Desa Kayumas, Desa Bayeman, Desa Ketowan, Desa Kedungdowo, Desa 

Lamongan dan Desa Arjasa. Dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Arjasa paling 

luas wilayahnya dan ketinggian letak wilayahnya adalah Desa Kayumas. Luas wilayah 

Desa Kayumas adalah 76,29 Ha dan terletak di atas ketinggian 760-1550 meter dpl. 

Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah bersandar pada perkebunan kopi 

khususnya Kopi Arabika. Kebun-kebun kopi rakyat sebagian besar adalah warisan turun 

temurun. Namun ketika masa reformasi, Perhutani memberikan kesempatan pada 

masyarakat desa penyangga hutan untuk ikut mengelola hutan dengan cara tumpangsari. 

Biasanya penduduk menanam kopi diantara tanaman tegakan milik Perhutani, dengan 

sistem bagi hasil 70 : 30 untuk petani. Kondisi ini menambah kemakmuran petani kopi 

Desa Kayumas. 
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Gambar 5. Peta Kecamatan Arjasa yang Berwarna Merah Tua 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2018,  

Kecamatan Arjasa Dalam Angka 2018. 

 

 
 

Gambar 6. Peta Desa Kayumas (Dokumen Peneliti) 

 

 

Kopi Arabika Sumber Inspirasi Penduduk Desa Kayumas 

Seperti yang diceritakan oleh Edianto Ketua Kelompok Tani Kopi Delima 

bahwa “kebun kopi miliknya adalah warisan dari buyutnya”, begitu juga tanaman kopi 

yang ada di Desa Kayumas mayoritas adalah kebun turun temurun (wawancara dengan 

Edianto pada tanggal 15 Juli 2020). Namun negara juga membantu para petani kopi 

rakyat untuk membantu menambah luasan lahan mereka melalui Perhutani. Perhutani 
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bekerjasama dengan LMDH “Bukit Jaya” Kayumas untuk membantu mendistribusikan 

lahan Perhutani dengan model tumpangsari. Masyarakat diperbolehkan menanam 

tanaman kopi di sela-sela pohon tegakan milik Perhutani atau lahan-lahan yang memang 

disediakan untuk dikelola oleh masyarakat desa penyangga hutan. Tujuannya agar 

masyarakat tidak merusak lahan negara yang dikelola Perhutani. Jadi saling 

menguntungkan antara Perhutani dan masyarakat penyangga hutan. Hasil  produksi kopi 

dibagi 70 % untuk petani kopi dan 30 % untuk Perhutani (Wawancara dengan Abdul 

Razak, Ketua LMDH “Bukit Jaya” Kayumas pada tanggal 15 Juli 2020). 

 

 

 
Gambar 7. Kebun Kopi Rakyat Desa Kayumas dengan Lahan Perhutani (Dokumen Peneliti) 

 

 

 
Gambar 8. Kebun Kopi Rakyat Desa Kayumas Milik Pribadi Bapak Edianto,  

Ketua Kelompok Tani Kopi Delima (Dokumen Peneliti) 
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 Sejak zaman kolonial Belanda perkebunan kopi membuka lapangan kerja bagi  

penduduk maupun para pendatang. Mulai dari membuka lahan untuk perkebunan kopi, 

menanam bibit kopi, membersihkan rumput, memupuk, memanen dan memproses kopi 

membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Banyaknya tenaga kerja pada masa Kolonial 

Belanda memunculkan terbentuknya sebuah desa dengan banyak penduduk yang 

mayoritas berasal dari wilayah Madura. Bahasa yang dipakai adalah Bahasa Madura, 

begitu juga budaya yang ada dalam masyarakatnya.  

 Adanya perkebunan kopi yang dikelola oleh PTPN XII di Desa Kayumas 

menginspirasi penduduknya untuk mengikuti jejak menanam Kopi Arabika baik di 

kebun mereka sendiri maupun di kebun yang difasilitasi oleh Perhutani. Para istri dan 

anak-anak para petani kopi membantu dalam pensortiran biji kopi. Perkebunan kopi 

juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan. Mereka 

bisa bekerja mulai dari membersihkan rumput di perkebunan kopi, memanen kopi 

sampai memproses kopi. Sebagian masyarakat Desa Kayumas memproses kopi dari 

hulu sampai hilir yaitu sampai pada proses pembuatan bubuk kopi. Namun sampai saat 

ini belum ada pengurusan Indikasi Geografis yang diupayakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Situbondo, padahal Indikasi Geografis sangat penting buat branding kopi 

rakyat Desa Kayumas. Di bawah ini adalah panen gelondong merah Kopi Arabika milik 

petani kopi rakyat. 

 

 
Gambar 9. Produk Kopi Arabika Milik Bapak Edianto,  

Ketua Kelompok Tani Kopi Delima Desa Kayumas (Dokumen Peneliti) 
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Gambar 10. Aktifitas Para Istri Petani Kopi  

Desa Kayumas Mensortir Biji Kopi Arabika (Dokumen Peneliti) 

 

 

 
Gambar 11. Ketua Peneliti bersama Mitra Riset Bapak Edianto  

Ketua Kelompok Tani Kopi Delima Desa Kayumas (Dokumen Peneliti) 

 

 
Gambar 12. Produk Kopi Bubuk Milik Bapak Edianto,  

Ketua Kelompok Tani Kopi Delima Desa Kayumas (Dokumen Peneliti) 
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SIMPULAN 

 Misteri Desa Kayumas sebagai warisan dari kejayaan perkebunan Kopi Arabika 

pada zaman Kolonial Belanda dapat terungkap. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki 

oleh Desa Kayumas antara lain; letak geografis di atas ketinggian 760 - 1550 meter dpl, 

klimatologis yang cocok untuk penanaman Kopi Arabika dan letak wilayah yang 

terisolir meminimalisir adanya pengrusakan dan pencurian produk Kopi Arabika. 

Keistimewaan inilah yang membuat suksesnya perusahaan perkebunan Kopi Arabika 

NV “Cultuur Maatschappij Kajoemaas” memproduksi Kopi Arabika dan diekspor ke 

wilayah Eropa. Pada masa kemerdekaan terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan 

perkebunan milik asing, pada akhirnya PTPN XII diberi kepercayaan oleh negara untuk 

melanjutkan sekaligus mengembangkan Pabrik Pengolahan Kopi Arabika “Kebun 

Kayumas” peninggalan NV “Cultuur Maatschappij Kajoemaas”.  Warisan zaman 

Kolonial Belanda ini diapresiasi dengan cara berpikir cerdas oleh petani Desa Kayumas 

yaitu dengan cara meniru menanam Kopi Arabika. Pada saat ini petani kopi Desa 

Kayumas dapat merasakan kemakmuran dari produk Kopi Arabika. 
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Abstrak 

Petani kopi Desa Sukorejo memilih beralih dari tanaman kopi robusta ke tanaman kopi 

arabika setelah melihat dataran tinggi Ijen yang dikuasai oleh PTPN XII sukses menanam 

kopi arabika. Alasan petani kopi beralih ke tanaman kopi arabika karena (1) ingin 

meningkatkan taraf hidup keluarga, (2) kopi arabika mampu menembus pasar internasional, 

(3) harga kopi arabika lebih tinggi dibanding kopi robusta. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

melihat (1) Alasan petani kopi di Desa Sukorejo memilih beralih dari tanaman kopi robusta 

ke tanaman kopi arabika, (2) perubahan sosial petani kopi pasca beralih dari tanaman kopi 

robusta ke tanaman kopi arabika. Penentuan daerah penelitian ditentukan secara purposive 

method. Penentuan informan ditentukan secara purposive. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan terdiri dari teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis yang 

digunakan adalah analisis Miles dan Huberman. Uji keabsahan data menggunakan 

triagulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya perubahan sosial yang terjadi pada 

petani kopi yaitu adanya ide-ide petani untuk beralih ke tanaman kopi arabika, ide-ide 

tersebut dikembangkan dan disebarkan kepada petani-petani kopi lainnya, adanya kendala 

atau permasalahan yang dirasakan oleh petani kopi, peningkatan pendapatan pada petani 

kopi,  dan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso. 

 

Kata kunci: Kopi Arabika, Perubahan Sosial, Peralihan Tanaman 

 

PENDAHULUAN 

Pertanian adalah semua yang mencakup kegiatan pertanian (tanaman pangan dan 

hortikultura), perkebunan,  kehutanan,  peternakan,  dan  perikanan, selain itu pertanian 

adalah suatu budidaya tanaman kedalam suatu lahan untuk mencukupi kebutuhan 

manusia. Secara sederhana, pertanian sebagai turutnya campur tanagan manusia dalam 

perkembangan tanaman dan atau hewan, agar dapat lebih baik memenuhi kebutuhan 

dan memperbaiki kehidupan keluarga dan atau masyarakatnya. Sektor pertanian   

                                                
1  Artikel ini merupakan pengembangan dari artikel yang berjudul “PROSES PERUBAHAN SOSIAL 

PETANI KOPI BERALIH DARI TANAMAN KOPI ROBUSTA KE TANAMAN KOPI ARABIKA DI DESA 

SUKOREJO” dalam Jurnal JSEP. Artikel ini merupakan bagian dari skripsi yang berjudul “PROSES 

PERUBAHAN SOSIAL PETANI KOPI BERALIH DARI TANAMAN KOPI ROBUSTA KE TANAMAN KOPI 

ARABIKA DI DESA SUKOREJO”, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. 

mailto:insancitaaa@gmail.com
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merupakan sektor yang mendapatkan perhatian cukup besar dari pemerintah 

dikarenakan peranannya yang sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi 

jangka panjang maupun dalam rangka pemulihan ekonomi bangsa, sektor pertanian 

berperan besar dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertanian 

yang juga ikut menyumbang pendapatan nasional yaitu perkebunan. Perkebunan dibagi 

menjadi tiga berdasarkan jenis pengusahaannya, yaitu: perkebunan rakyat, perkebunan 

besar swasta dan perkebunan besar negara. Terdapat tiga ciri – ciri perkebunan rakyat 

dilihat dari usaha taninya, yaitu: 1) Perkebunan rakyat memiliki luas areal yang 

diusahakan secara kecil dan perorangan; 2) Pengelolaannya masih menggunakan 

teknologi yang sederhana dan tradisional; 3) Perkebunan rakyat juga memiliki 

kelemahan pada permodalan, pemasaran dan kualitas produksinya. Ketiga ciri tersebut 

menyebabkan pendapatan petani pekebun dan hasil produksi dari perkebunan rakyat 

sangat kecil juga berkualitas rendah. 

Kopi adalah jenis minuman yang penting bagi sebagian besar masyarakat di 

seluruh dunia, bukan hanya karena kenikmatan konsumen peminum kopi namun juga 

karena nilai ekonomis bagi negara-negara yang memproduksi dan mengekspor biji kopi 

(seperti Indonesia). Ada dua tipe atau jenis kopi, yang dihasilkan oleh dua jenis 

tumbuhan yang berbeda yaitu Arabika dan Robusta.  Banyak yang mengasumsikan 

bahwa Kopi Arabika adalah kopi yang terbaik bila dibandingkan dengan Kopi Robusta. 

Kopi Arabika (Coffea arabica) diduga pertama kali diklasifikasikan oleh seorang 

ilmuan Swedia bernama Carl Linnaeus (Carl von Linné) pada tahun 1753. Jenis Kopi 

yang memiliki kandungan kafein sebesar 0.8-1.4% ini awalnya berasal dari Brasil dan 

Etiopia.  

Kopi Arabika saat ini telah menguasai sebagian besar pasar kopi dunia dan 

harganya jauh lebih tinggi daripada jenis kopi lainnya, salah satu produksi Kopi Arabika 

yaitu berada di Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. 

Kecamatan Sumberwringin yang merupakan salah  satu  kecamatan  dari  23  kecamatan 

yang  ada  di  Kabupaten  Bondowoso. Kecamatan Sumberwringin merupakan daerah 

agraris sehingga sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam 

perekonomian Kecamatan Sumberwringin. Kecamatan Sumberwringin menghasilkan 

produk perkebunan utamanya yaitu Kopi Robusta dan kopi Arabika.  Selain itu ada 

berbagai produk perkebunan yang dihasilkan antara lain meliputi: tebu, kelapa dan 

cengkeh. Kecamatan Sumberwringin terbagi menjadi 6 desa, dari ke-6 desa di 

Kecamatan Sumberwringin yang memiliki produktivitas Kopi Arabika dengan daya jual 

yang tinggi yaitu Desa Sukorejo (Izzah, 2016). Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Swedia
https://id.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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Tabel 1.  Produksi Kopi Arabika pada Lima Kecamatan Di Kabupaten 

Bondowoso 

 

No Kecamatan 
Produksi (Ton)/ Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Sumberwringin 210,05 95,03 327,53 560,73 541,63 

2 Botolinggo 67,6 57,91 158,15 155,17 107,63 

3 Sempol 87,75 39,7 153,11 156,11 134,39 

4 Maesan 8,25 3,73 10,46 127,5 82,03 

5 Cermee 52,5 23,75 64,13 81,65 55,08 

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso Tahun 2016. 

 

Fenomena ini diawali dari petani kopi di desa Sukorejo yang menanam Kopi 

Robusta, namun tanaman Kopi Robusta yang dihasilkan oleh petani kopi tersebut 

kualitasnya kurang baik dan kurang maksimal karena petani kopi menanam Kopi 

Robusta dengan cara yang asal-asalan. Harga jual dari Kopi Robusta sendiri pun cukup 

rendah sehingga kehidupan ekonomi dari petani kopi yang berada di Desa Sukorejo bisa 

dibilang rendah. Rendahnya ekonomi keluarga petani kopi di Desa Sukorejo ini 

menyadarkan salah satu petani kopi untuk dapat mengubah taraf hidup keluarganya dan 

keluarga petani kopi lain agar menjadi lebih baik dengan beralih ke tanaman Kopi 

Arabika.  

Awal mula beralihnya petani kopi dari tanaman Kopi Robusta ke tanaman Kopi 

Arabika karena salah satu petani kopi di Desa Sukorejo melihat satu kecamatan yaitu 

Kecamatan Ijen atau yang disebut Dataran Tinggi Ijen yang dikuasai oleh PTPN XII 

sukses dengan kopinya yaitu dengan menanam Kopi Arabika. Kesuksesan Kecamatan 

Ijen yang dikuasai oleh PTPN XII dalam menanam Kopi Arabika inilah yang menjadi 

inspirasi salah satu petani kopi di Desa Sukorejo ikut menanam Kopi Arabika. 

Perjalanan beralihnya petani kopi di Desa Sukorejo dalam menanam Kopi Arabika tidak 

berjalan mulus. Perjalanan yang tidak mulus tersebut disebabkan karena PTPN XII 

melarang daerah lain untuk menanam Kopi Arabika, karena PTPN XII tidak ingin ada 

yang menyaingi Kopi Arabika mereka, namun petani kopi ini tidak menyerah. Petani 

kopi tersebut mengambil sisa-sisa panen dari PTPN XII untuk ditanam di lahan mereka.   

Pada tahun 1990 merupakan awal salah satu petani kopi beralih dari tanaman 

Kopi Robusta ke tanaman Kopi Arabika.  Petani kopi yang terinspirasi oleh PTPN XII 

tersebut akhirnya mengajak 5 orang petani kopi lainnya di Desa Sukorejo untuk beralih 

ke tanaman Kopi Arabika. Mengajak petani kopi lain untuk beralih ke tanaman Kopi 

Arabika di Desa Sukorejo tidaklah mudah. Hal ini disebabkan petani kopi di Desa 

Sukorejo tidak ingin menanam tanaman kopi lain selain tanaman Kopi Robusta. 

Tanaman Kopi Robusta merupakan tanaman yang sudah ditanam sejak nenek moyang, 

sehingga mereka tidak ingin beralih ke tanaman Kopi Arabika.  
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Petani kopi yang mempelopori beralihnya dari tanaman Kopi Robusta ke 

tanaman Kopi Arabika tidak menyerah untuk mengajak dan menyadarkan petani kopi 

lain di Desa Sukorejo agar beralih ke tanaman Kopi Arabika, karena petani kopi ini 

ingin meningkatkan taraf hidup keluarganya dan keluarga petani kopi lain di Desa 

Sukorejo, selain itu Kopi Arabika sendiri harga jualnya lebih mahal daripada Kopi 

Robusta. Berhasil dengan beralih ke tanaman Kopi Arabika, membuat petani kopi lain 

di Desa Sukorejo akhirnya sadar dan mulai mengikuti jejak dari petani kopi yang sudah 

mengawali beralih ke tanaman Kopi Arabika. Pada tahun 2011 petani kopi di Desa 

Sukorejo mampu membuktikan bahwa beralihnya mereka ke tanaman Kopi Arabika 

dapat mengubah taraf hidup keluarga petani kopi di Desa Sukorejo dan juga tanaman 

Kopi Arabika yang telah ditanaman petani kopi di Desa Sukorejo mampu menembus 

pasar internasional dengan mengekspor Kopi Arabika ke negara Swiss dan Amerika. 

Pada tahun 2010 Bupati Amin Said Husni bersama BI Jember dan Puslit Koka 

merencanakan pengembangan klaster kopi di Kecamatan Sumberwringin. Pada tahun 

yang sama setelah merencanakan pengembangan klaster kopi tersebut yaitu tahun 2010, 

Puslit Koka melakukan sosialisasi kegiatan pendampingan. Tahun 2011 Puslit Koka 

melakukan penyampaian hasil kajian pengembangan klaster kopi, dengan tujuan 

membuat rencana awal pembentukan klaster kopi. Tahun 2011 diadakan lokakarya 

inisiasi pembentukan klaster kopi oleh Puslit Koka untuk menyamakan persepsi para 

pembina dalam pengembangan mutu produk Kopi Arabika.  

Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan pengembangan klaster kopi pada tanggal 14 

Februari 2011 di Kantor Bank Indonesia Jember, dengan tujuan untuk menentukan 

kebutuhan kelompok tani sebagai pelaku usaha dalam klaster kopi. Peralihan dari 

tanaman Kopi Robusta ke tanaman Kopi Arabika di Desa Sukorejo Kecamatan 

Sumberwringin Kabupaten Bondowoso membuat produksi Kopi Arabika sampai di 

ekspor ke pasar Eropa, dengan adanya dukungan dari Bupati Bondowoso sampai 

sekarang petani terus menanam Kopi Arabika yang nyatanya daya saing dan daya 

jualnya lebih tinggi ketimbang Kopi Robusta. Setelah peralihan dari Kopi Robusta ke 

Kopi Arabika kondisi sosial ekonomi para petani di Desa Sukorejo makin lama makin 

meningkat. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.  Ekspor Kopi Arabika Ke Pasar Eropa 

 

No Tahun Ekspor Kopi Arabika / Ton 

1 2011 17,6 

2 2012 236,5 

3 2013 155,3 

4 2014 559 

5 2015 800 

6 2016 858,91 

Sumber: Dinas Pertanian Bondowoso Tahun 2016.  
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Dukungan dari Bupati Amin Said Husni yaitu dengan cara meminta bantuan 

Dinas Perhutanan dan Perkebunan untuk membantu para petani menanam kopi arabika 

sehingga menjadi kopi yang berdaya saing tinggi. Bupati Amin Said Husni juga 

bekerjasama dengan 7 pihak (Puslit Koka Jember, Bank Indonesia, Bank jatim, 

Perhutani, APEKI, Eksportir PT Indokom dan Dishutbun). Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: (1) Apa alasan petani kopi lebih memilih beralih dari 

tanaman Kopi Robusta ke tanaman Kopi Arabika di Desa Sukorejo Kecamatan 

Sumberwringin Kabupaten Bondowoso dan (2) Bagaimana perubahan sosial petani di 

desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso pasca peralihan 

tanaman Kopi Robusta ke Kopi Arabika. 

 

METODE  

Penentuan daerah dalam penelitian ini adalah dengan cara sengaja (Purposive). 

Menurut Nursalam (2008), purposive method yaitu penentuan daerah yang ditetapkan 

secara sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tertentu sesuai 

dengan tujuan dari penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukorejo Kecamatan 

Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu 

daerah penghasil kopi terbaik, salah satu desa yang menghasilkan kopi arabika yaitu 

Desa Sukorejo.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut 

Raco (2010), metode penelitian kualitatif dilakukan untuk mencari kedalaman sebuah 

fenomena serta menemukan serangkaian variabel secara induktif, biasanya dapat 

melalui wawancara secara mendalam dan fokus grup diskusi. Tujuan dari penelitian 

deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan sebuah fakta atau sebuah kejadian, keadaan, 

fenomena, serta keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif 

kualitatif ini akan menulis semua data atau fenomena yang sedang terjadi, sikap dan 

pandangan yang terjadi pada masyarakat, hubungan antara masyarakat yang timbul dan 

sebagainya.  Metode   penentuan   informan   dalam   penelitian   ini   menggunakan 

teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sample secara sengaja dengan ciri-ciri tertentu. Informan kunci dalam 

penelitian ini adalah petani kopi yang mempelopori terlebih dahulu untuk 

beralih menanam Kopi Arabika yaitu bernama Bapak John Saryan Sukardjo.  
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Gambar 1. Peneliti dan Tokoh Kopi Arabika John Saryan Sukardjo.  

 

 

Informan kunci dipilih karena kesediannya dalam memberikan keterangan 

yang sebenar-benarnya kepada peneliti. Metode penentuan informan 

menggunakan purposive sampling agar penelit i mendapatkan informasi yang 

sebenar-benarnya dan secara mendalam yang berada di lokasi penelitian. 

Informan pendukung dari penelitian ini juga menggali informasi kepada 9 

petani kopi lain yang dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti. Sembilan petani kopi tersebut dipilih berdasarkan pengalaman dari 

petani kopi di Desa Sukorejo yang memilih beralih dari tanaman Kopi Robusta 

ke tanaman Kopi Arabika. Yusuf (2017) menyatakan metode pengumpulan data 

adalah dengan beberapa cara yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.  

Wawancara secara terpimpin dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada informan 

dan menggunakan panduan wawancara. Data yang ingin diperoleh yaitu alasan petani 

kopi di Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso beralih jenis 

kopi yang ditanam serta perubahan sosial apa sajakah yang dirasakan petani kopi setelah 

beralih jenis tanaman kopi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis Kopi Arabika telah tersebar di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali di 

Indonesia. Daerah Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Bondowoso Kecamatan 

Sumberwringin terdapat desa yang bernama Desa Sukorejo juga menanam kopi jenis 

Arabika. Petani kopi di Desa Sukorejo tertarik untuk menanam jenis Kopi Arabika 

karena harganya lebih tinggi dibanding jenis kopi yang lainnya, namun petani kopi di 

Desa Sukorejo ini justru awalnya tidak menanam Kopi Arabika melainkan menanam 

kopi jenis Robusta. Jenis Kopi Robusta menjadi awal petani kopi menanam kopi, Kopi 

Robusta telah ditanam sejak jaman nenek moyang mereka, sehingga mereka meneruskan 

menanam Kopi Robusta sebelum akhirnya memutuskan untuk beralih jenis Kopi 

Arabika. Penanaman Kopi Arabika di dataran tinggi Ijen yang dikuasai oleh PTPN XII 

membuat para petani di Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin juga ingin menanam 

Kopi Arabika seperti yang ditanam oleh PTPN XII. Kopi Arabika yang ditanam oleh 

PTPN XII  sukses menembus pasar Eropa, hal tersebut membuat petani kopi di Desa 

Sukorejo sadar dan mereka memutuskan untuk menanam tanaman kopi jenis Arabika 

agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga petani kopi di Desa Sukorejo.  

Masyarakat di Desa Sukorejo yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai 

petani kopi harus dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, seperti yang diketahui, 

sebelum menanam kopi arabika, petani kopi di Desa Sukorejo telah menanam kopi jenis 

Robusta. Kopi jenis Robusta ini ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga 

petani kopi, karena Kopi Robusta ini sering mengalami gagal panen dan harga dari Kopi 

Robusta sendiri juga tidak setinggi harga kopi jenis Arabika. Petani kopi di Desa 

Sukorejo memilih beralih ke tanaman jenis Kopi Arabika karena alasan yang pertama 

adalah harga Kopi Arabika lebih tinggi dibanding Kopi Robusta, yang kedua petani 

kopi di Desa Sukorejo ingin meningkatkan taraf hidup keluarga, dan yang  ketiga Kopi 

Arabika dapat menembus pasar internasional. 

 

 
Gambar 2. Peneliti di kebun Kopi Arabika milik John Saryan Sukardjo. 
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Hasil wawancara dari petani kopi di Desa Sukorejo menyatakan bahwa petani 

kopi memilih beralih dari tanaman Kopi Robusta ke tanaman Kopi Arabika karena  

alasan yang pertama adalah petani kopi di Desa Sukorejo ingin mengubah taraf hidup 

keluarga supaya menjadi lebih baik, karena harga Kopi Robusta yang rendah petani 

kopi tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Alasan kedua yaitu Kopi Arabika 

mampu menembus pasar internasional dibanding kopi jenis Robusta. Kopi Robusta 

pada dasarnya juga tidak adanya permintaan ekspor, lain halnya dengan Kopi Arabika 

yang permintaannya semakin meningkat dan sampai diekspor ke pasar internasional, 

dan yang terakhir alasan petani kopi di Desa Sukorejo beralih ke tanaman jenis Kopi 

Arabika karena harga dari Kopi Arabika lebih tinggi dibanding kopi jenis Robusta. 

Kelompok tani di Desa Sukorejo terbagi sebanyak 17 kelompok tani dan masing-

masing kelompok tani mempunyai UPH (Unit Pengolah Hasil) yang diberi bantuan oleh 

Bank Indonesia Cabang Jember. Bantuan berupa alat-alat yang mendukung untuk 

proses pengolahan hasil panen adalah mesin sangrai kopi, mesin pemotong rumput, 

bantuan berupa pupuk dan peralatan lainnya yang disumbang oleh Kementrian 

Perindustrian. Kelompok tani yang sudah terbentuk sering melakukan pertemuan 

dengan kelompoknya apabila ada hal-hal atau informasi yang perlu disampaikan serta 

setelah adanya penyuluhan dari Puslit dan Dishutbun.  

Invensi merupakan proses dimana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. Ide 

petani kopi untuk beralih ke tanaman jenis Kopi Arabika diawali dengan salah satu 

petani kopi terinsipirasi dari PTPN XII yang sukses menanam Kopi Arabika, dari 

kesuksesan PTPN XII yang berhasil menanam Kopi Arabika salah satu petani kopi di 

Desa Sukorejo memutuskan untuk beralih ke tanaman jenis Kopi Arabika. . Difusi 

merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan berupa ide, keyakinan, dan hasil 

kebudayaan dari individu kepada individu lain, dari satu kelompok ke kelompok lain. 

petani kopi di Desa Sukorejo, ada petani yang mengawali dan mengajak petani lain 

untuk beralih dari tanaman Kopi Robusta ke tanaman Kopi Arabika yang dirasa lebih 

menguntungkan. 

Keinginan petani kopi Desa Sukorejo untuk beralih ke tanaman Kopi Arabika 

dilarang oleh pihak PTPN XII. Pihak PTPN XII yang menguasai dataran tinggi Ijen 

tidak membolehkan ada yang menanam Kopi Arabika selain mereka. Alasannya karena, 

PTPN XII tidak ingin ada yang menyaingi Kopi Arabika mereka, namun petani kopi 

yang pertama kali mempelopori untuk beralih Kopi Arabika tersebut selalu berusaha 

untuk mengajak petani kopi beralih jenis Kopi Arabika memajukan petani kopi Desa 

Sukorejo serta merubah taraf hidup keluarga yang lebih baik. Kesadaran petani kopi 

Desa Sukorejo mulai terlihat, berkat usaha dari salah satu petani kopi tersebut, petani 

kopi Desa Sukorejo mulai mengikuti jejaknya untuk beralih ke jenis tanaman Kopi 

Arabika, mereka mengetahui adanya keuntungan jika mereka menanam Kopi Arabika. 

Petani kopi Desa Sukorejo mulai mengetahui bahwa harga Kopi Arabika jauh lebih 

tinggi dibandingkan Kopi Robusta. Salah satu petani yang mengawali untuk beralih dari 

tanaman Kopi Robusta ke tanaman Kopi Arabika mengajak lima petani lainnya untuk 

mengikuti jejaknya beralih ke tanaman jenis Kopi Arabika. Lima petani yang 
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mengawali untuk beralih ke tanaman Kopi Arabika dilanjutkan dengan petani-petani 

kopi yang beralih ke tanaman Kopi Arabika dengan inisiatif sendiri dan ada juga petani 

yang beralih karena adanya penyuluhan dari Dinas Pertanian Bondowoso. 

Konsekuensi merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial 

sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi (Henslin, 2006). Konsekuensi juga 

dapat diartikan sebagai dampak yang terjadi jika suatu keputusan diambil. Permasalahan 

muncul ketika pertama kali petani mulai beralih ke tanaman Kopi Arabika, 

permasalahannya yaitu sulit mencari bibit Kopi Arabika, lahan kurang subur sehingga 

Kopi Arabika yang ditanam tidak dapat tumbuh, mencari pekerjaan sampingan karena 

menunggu hasil Kopi Arabika yang lumayan lama, dan perawatan kopi arabika yang 

cukup sulit. Namun, petani kopi dapat menyelesaikan masalahnya karena dapat 

penyuluhan dari Dinas Petanian Bondowoso. 

Berdasarkan wawancara dari para petani kopi, tanaman Kopi Arabika sudah 

berhasil meningkatkan taraf hidup keluarga petani kopi di Desa Sukorejo. Perubahan 

dari segi ekonomi dan perubahan dari segi ilmu pengetahuan telah dirasakan oleh petani 

kopi di Desa Sukorejo. Perubahan dari segi ilmu pengetahuan, petani kopi telah dapat 

banyak ilmu tentang cara penanam Kopi Arabika dengan baik dan benar, karena proses 

penanaman Kopi Arabika di Desa Sukorejo merupakan hasil dari penyambungan batang 

Kopi Robusta dengan batang Kopi Arabika.  

 

 
Gambar 3. Peneliti bersama John Saryan Sukardjo dan Produk Kopi Bubuknya. 
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Pengetahuan tentang cara penanaman Kopi Arabika yang telah dimiliki 

sebelumnya telah dikantongi oleh petani kopi di Desa Sukorejo, namun petani kopi juga 

membutuhkan penyuluhan dari ahlinya yaitu Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 

Indonesia, agar Kopi Arabika yang ditanam oleh petani kopi tersebut dapat tumbuh 

secara baik, benar, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemajuan teknologi juga 

dirasakan oleh petani kopi, sebelumnya pada saat petani kopi masih menanam Kopi 

Robusta, mereka selalu mengalami gagal panen, harga Kopi Robusta juga rendah serta 

cara petani mengelola kopi dilakukan secara tradisional karena kurangnya pengetahuan 

yang dimiliki oleh petani serta alat-alat yang juga tidak tersedia, setelah beralih ke 

tanaman Kopi Arabika, petani kopi mendapatkan bantuan berupa alat-alat yang modern 

untuk mendukung kegiatan dalam proses hasil panen serta ilmu pengetahuan yang akan 

menjadi bekal petani kopi untuk menanam Kopi Arabika dengan baik dan benar. 

 

SIMPULAN 

Alasan petani kopi di Desa Sukorejo beralih dari tanaman Kopi Robusta ke 

tanaman Kopi Arabika, (a) harga Kopi Arabika lebih tinggi dibandingkan dengan Kopi 

Robusta, (b) Kopi Arabika lebih diminati oleh kalangan penikmat kopi pada umumnya, 

(c) Kopi Arabika mampu menembus pasar internasional, (d) petani kopi yang beralih ke 

tanamn Kopi Arabika karena petani kopi ingin mengubah perekonomian keluarga 

menjadi lebih baik.  

Perubahan sosial yang terjadi pada petani kopi di Desa Sukorejo adalah (a) 

adanya peningkatan pendapatan pada keluarga petani kopi, (b) mereka bisa 

menyekolahkan anak-anaknya, dan bisa melaksanakan ibadah haji. Petani kopi dapat 

membeli apa yang mereka butuhkan, (c) upaya pemerintah Kabupaten Bondowoso 

untuk lebih memperhatikan dan mendukung petani kopi dengan dibentuknya UPH pada 

setiap kelompok tani serta pemerintah Kabupaten Bondowoso menyumbang alat-alat 

untuk memproses hasil panen, selain itu pemerintah Kabupaten Bondowoso mengajak 

tujuh pihak diantaranya, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Kabupaten Bondowoso, APEKI, Bank Jatim, Bank Indonesia, PT Eksportir 

Indokom, dan Perhutani. 
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Abstrak 

Riset ini bertujuan mendeskripsikan gagasan ulang mengenai kebijakan perlindungan dan 

penguatan kopi rakyat Bondowoso. Bangunan icon Kabupaten Bondowoso sebagai 

“Bondowoso Republik Kopi” yang diwujudkan oleh Bupati Amin Said Husni (Periode 

2008-2013 dan 2013-2018) perlu ditindaklanjuti oleh Bupati Salwa Arifin (Periode 2018-

2023). Mengingat Cluster Kopi Arabika yang dijadikan produk unggulan Kabupaten 

Bondowoso mempunyai cita rasa yang khas berbeda dengan Kopi Arabika dari wilayah 

lain, serta mampu mendongkrak perekonomian petani kopi rakyat pada era Bupati Amin 

Said Husni. Untuk itu perlu adanya program berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso demi kemakmuran para petani kopi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode 

sejarah guna mendapatkan data di lapangan secara detail dan kronologis mengenai kondisi 

produksi Kopi Arabika rakyat dan market Kopi Arabika rakyat pada masa Bupati Salwa 

Arifin.  Hasil riset membuktikan bahwa perlu adanya gagasan ulang mengenai kebijakan 

perlindungan dan penguatan kopi rakyat Bondowoso. Fakta di lapangan menunjukkan 

bahwa para petani terjebak pada sulitnya mendapat modal usaha dan juga market Kopi 

Arabika rakyat. Para buyer mempermainkan harga jual Kopi Arabika rakyat karena mereka 

mengetahui bahwa para petani membutuhkan fresh money baik untuk keberlangsungan 

hidupnya maupun untuk proses produksi Kopi Arabika. 

 

Kata kunci: Gagasan ulang, Kopi Arabika rakyat, perlindungan, penguatan  

 

PENDAHULUAN 

 Petani kopi Bondowoso patut bersyukur karena berkat kebijakan Bupati Amin 

Said Husni untuk memilih klaster Kopi Arabika sebagai produk unggulan Kabupaten 

Bondowoso, berdampak bagi kemakmuran petani kopi rakyat Bondowoso. Pada 

awalnya masyarakat Bondowoso khususnya Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin 

                                                
1Artikel ini merupakan output dari Hibah Penelitian Disertasi Doktor dengan dana Direktorat 

Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi 

Nasional Tahun Anggaran 2020. 

mailto:latifatul.sastra@unej.ac.id
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tidak begitu tertarik menanam kopi di kebunnya. Biasanya tanaman kopi jenis Robusta 

ditanam secara turun temurun oleh nenek moyangnya. Mereka menanam secara asal-

asalan, sehingga tanaman kopi tidak bisa dijadikan sandaran hidup karena harganya 

sangat murah. Namun ketika Amin Said Husni terpilih menjadi Bupati Bondowoso 

periode 2008-2013, berupaya memetakan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten 

Bondowoso. Kebetulan Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin bersebelahan dengan 

Kabupaten Ijen yang disewa oleh PT. Perkebunan Nusantara  XII (PTPN XII) pada 

Negara, yang memproduksi Kopi Arabika dan sukses diekspor ke Eropa. Desa Sukorejo 

terletak di atas ketinggian 800-1200 meter dpl cocok ditanami kopi jenis Arabika. 

Seringnya Bupati Amin Said Husni diundang oleh PTPN XII menginspirasi untuk 

mewajibkan masyarakatnya menanam Kopi Arabika di kebun-kebun milik rakyat yang 

berada di Desa Sukorejo. Upaya Bupati Amin Said Husni untuk mewujudkan klaster 

Kopi Arabika sebagai produk unggulan Kabupaten Bondowoso tidak sia-sia, karena 

pada akhirnya Kopi Arabika dapat meningkatkan kemakmuran petaninya sekaligus 

menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

 Sejalan dengan program Bupati Amin Said Husni untuk memilih klaster Kopi 

Arabika sebagai produk unggulan Kabupaten Bondowoso, Presiden Joko Widodo juga 

mempunyai kebijakan untuk membudidayakan tanaman kopi. Pada perayaan Hari Kopi 

Internasional tanggal 1 Oktober 2017 yang diadakan di Istana Kepresidenan Bogor yang 

dihadiri para pemangku kepentingan industri kopi, Presiden Joko Widodo memberi 

arahan tentang perkembangan industri kopi di Indonesia. Dalam arahannya Presiden 

memberi instruksi, yang pertama untuk menjadikan kopi sebagai gaya hidup, bukan 

hanya sebagai minuman. Kedua, Indonesia berpotensi menjadi produsen kopi terbesar 

di dunia karena lahannya tersedia. Ketiga, tidak hanya fokus pada hulu (budidaya) tetapi 

lebih pada hilir (pengemasan, barista, e-commerce) yang menciptakan lebih banyak nilai 

bagi kesejahteraan petani kopi. Dukungan pemerintah untuk mengembangkan industri 

kopi menekankan pada branding cafe dan produk Indonesia secara global. Sampai saat 

ini belum semua kepala daerah yang wilayahnya memiliki aset perkebunan kopi 

melaksanakan apa yang dicanangkan oleh Presiden. Sebagai ilustrasi yaitu Desa 

Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Kepala daerahnya tidak 

mempedulikan aset perkebunan Kopi Arabika yang dimiliki oleh masyarakatnya yang 

merupakan peninggalan perkebunan Kopi Arabika pada zaman Belanda, sehingga 

perekonomian petani kopinya mengalami keterpurukan. Padahal Desa Kayumas 

merupakan lumbung Kopi Arabika yang sangat ditunggu oleh pasar Eropa, sama seperti 

juga Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. 

 Berakhirnya jabatan Bupati Amin Said Husni sebagai Bupati Bondowoso pada 

tahun 2018 dan bergantinya Bupati terpilih Salwa Arifin perlu adanya keberlanjutan 

mengenai kebijakan klaster Kopi Arabika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

secara detail kondisi petani Kopi Arabika rakyat di Kabupaten Bondowoso pada masa 

Bupati Salwa Arifin, serta bagaimana kebijakan perlindungan dan penguatan kopi 

rakyat Bondowoso. 
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METODE 

Riset yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode sejarah. Metode 

sejarah digunakan untuk mengungkap secara detail problematika yang dialami oleh 

petani kopi rakyat Bondowoso baik mengenai produk Kopi Arabikanya maupun market 

Kopi Arabika rakyat pada masa Bupati Salwa Arifin. Kondisi ini dijadikan dasar untuk 

mewujudkan recovery kebijakan perlindungan dan penguatan kopi rakyat. Tahap-tahap 

dalam metode sejarah ada empat, yaitu: 1) tahapan heuristik adalah tahapan 

pengumpulan sumber data; 2) tahapan kritik adalah tahapan memilah-milah data; 3) 

tahapan interpretasi adalah tahapan menganalisis data, dan; 4) tahapan historiografi 

adalah tahapan penulisan (Gottschalk, 1986:32).  

 Tahap pertama adalah heuristik atau pengumpulan sumber, peneliti melakukan 

wawancara dengan Bupati Bondowoso Amin Said Husni (ketika masih menjabat), 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, Kepala Desa Sukorejo, Tokoh Kopi 

Arabika Bondowoso, petani kopi rakyat Bondowoso, kelompok tani kopi Bondowoso, 

buruh tani kopi Bondowoso. 

 Tahap kedua yaitu kritik sumber, yang dimaksud dalam hal ini adalah memilah-

milah data atau informasi yang sudah didapatkan oleh peneliti pada tahap pertama. Hal 

ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang valid berkaitan dengan kondisi 

perkopian rakyat Bondowoso pada masa Bupati Salwa Arifin.  

 Tahap ketiga yaitu interpretasi, yang dimaksud di sini adalah menganalisis 

informasi yang sudah selesai dikritisi pada tahap kedua, sehingga peneliti mendapatkan 

informasi yang mengerucut dari kondisi perkopian rakyat Bondowoso agar nantinya ada 

kebijakan dari Bupati yang pro rakyat. 

 Tahap keempat atau tahap akhir yaitu tahap penulisan berkaitan dengan adanya 

gagasan ulang tentang kebijakan perlindungan dan penguatan kopi rakyat Bondowoso 

agar kemakmuran petani kopi rakyat yang sudah dinikmati pada masa Bupati Amin 

Said Husni dapat berkesinambungan pada masa Bupati Salwa Arifin. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Merajut Kembali Upaya Bupati Amin Said Husni 

 Perhatian Bupati Amin Said Husni pada petani kopi di Kabupaten Bondowoso 

patut diapresiasi. Ada beberapa alasan yang mendasari Bupati Amin Said Husni 

memilih klaster Kopi Arabika untuk meningkatkan kemakmuran petani kopi di 

Kecamatan Sumberwringin khususnya Desa Sukorejo yang terletak di atas ketinggian 

800-1200 meter dpl (wawancara dengan Bupati Amin Said Husni pada tanggal 21 

Maret 2018) (Izzah, et.al., 2018:3). Pertama, keberadaan PT. Perkebunan Nusantara XII 

(PTPN XII) yang mendapat Hak Guna Usaha (HGU) dari Negara di Kecamatan Ijen 

(dulu bernama Kecamatan Sempol) yang terletak bersebelahan dengan Desa Sukorejo. 

PTPN XII memproduksi Kopi Arabika yang ditanam di perkebunan Blawan dan 

Kalisatjampit (Izzah, 2016:38). Produk Kopi Arabika PTPN XII diekspor ke Eropa. 
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Kedua, letak geografis Desa Sukorejo cocok ditanami Kopi Arabika. Ketiga, petani kopi 

Desa Sukorejo menanam Kopi Robusta secara asal-asalan, sehingga tidak bisa dijadikan 

sandaran hidup masyarakat. Kopi Robusta harga jualnya lebih rendah dibanding dengan 

harga jual Kopi Arabika. Tiga alasan tersebut yang memotivasi Bupati Amin Said Husni 

untuk memilih klaster Kopi Arabika seperti yang diproduksi PTPN XII yang sukses di 

pasar Eropa, dijadikan produk unggulan Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan 

kemakmuran para petaninya. 

 

 
Gambar 1. Ketua Peneliti Bersama Bupati Amin Said Husni (berbaju putih) 

dan Tokoh Kopi Arabika Bondowoso John Saryan Sukardjo (Dokumen Peneliti) 

 

 Upaya yang dilakukan oleh Bupati Amin Said Husni untuk mewujudkan klaster 

Kopi Arabika adalah bekerjasama dengan 7 pihak yang direalisasikan pada tanggal 21 

Maret 2011, yaitu: 1) Pemerintah Kabupaten Bondowoso; 2) Bank Indonesia Kantor 

Perwakilan Jember; 3) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia; 4) Bank Jatim 

Cabang Bondowoso; 5) Perum Perhutani KPH Bondowoso; 6) PT Indokom Citra 

Persada; 7) Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI) Kabupaten Bondowoso (Izzah, 

2016:157-158). Masing-masing mempunyai tupoksi untuk mewujudkan klaster Kopi 

Arabika bagi petani kopi rakyat Bondowoso. Pemerintah Kabupaten Bondowoso 

mempunyai tugas untuk menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana serta 

memfasilitasi petani untuk pelatihan dan pendampingan penanaman Kopi Arabika. 

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember mempunyai tugas untuk memfasilitasi 

bantuan teknis, pelatihan dan penyediaan informasi dalam rangka meningkatkan 

kompetensi dan kinerja petani kopi. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia 

mempunyai tugas menjadi tenaga ahli pendamping dalam pembinaan dan budidaya, 
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pengolahan dan pemasaran hasil untuk peningkatan pendapatan melalui peningkatan 

produksi dan mutu kopi. Bank Jatim Cabang Bondowoso mempunyai tugas 

menyediakan pinjaman modal dalam rangka pengembangan klaster kopi. Perum 

Perhutani KPH Bondowoso mempunyai tugas menyediakan kawasan hutan yang dapat 

dipergunakan dalam pengembangan klaster kopi dengan prinsip pengembangan hutan 

lestari. PT Indokom Citra Persada mempunyai tugas menjadi mitra pemasaran hasil 

kopi produksi kelompok tani (eksportir). Asosiasi Petani Kopi Indonesia Kabupaten 

Bondowoso mempunyai tugas mengorganisasikan petani kopi dan kelompok tani. 

 Kesungguhan Bupati Amin Said Husni untuk memajukan petani kopinya terus 

dipantau dan dievaluasi, terbukti pada tanggal 5 Juni 2017 nota kesepakatan yang dibuat 

pada tanggal 21 Maret 2011 direvisi. Tidak lagi bekerjasama dengan 7 pihak melainkan 

hanya 5 pihak, yaitu: 1) Pemerintah Kabupaten Bondowoso; 2) Pusat Penelitian Kopi 

dan Kakao Indonesia; 3) Bank Jatim Cabang Bondowoso; 4) Perum Perhutani KPH 

Bondowoso; 5) Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI) Kabupaten Bondowoso. 

Bupati Amin Said Husni tidak lagi bekerja sama dengan PT Indokom Citra Persada agar 

tidak terjadi monopoli harga dan merugikan petani kopi. Begitu juga dengan Bank 

Indonesia Kantor Perwakilan Jember tidak lagi bekerjasama karena para petani kopi 

rakyat sudah bisa mandiri secara teknis untuk menanam Kopi Arabika. 

 Bupati Amin Said Husni juga mengupayakan serfikasi Indikasi Geografis untuk 

klaster Kopi Arabika rakyat guna membranding produk Kopi Arabika rakyat. Caranya 

dengan mendirikan Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (PMPIG) 

berdasarkan Akta Notaris No. 12 yang dikeluarkan oleh kantor notaris Magdalena S 

Gandawijaya, SH di Bondowoso pada hari Kamis Tanggal 3 Mei 2012. PMPIG telah 

berhasil mengajukan sertifikasi Indikasi Geografis kopi Arabika di kawasan Ijen Raung 

dengan nomor sertifikat IG No. IDG 000023 Tanggal 10 September 2013. Dengan 

demikian produk Kopi Arabika rakyat mempunyai branding “Java Ijen-Raung” untuk 

membedakan produk Kopi Arabika PTPN XII dengan branding “Java Coffee”. Bahkan 

Bupati Amin Said Husni, merupakan salah satu pemimpin daerah yang menandatangani 

MoU dengan SCOPI (Sustainable Coffee Platform of Indonesia) (Izzah, et.al., 

2018:123). Artinya, pemerintah Bondowoso telah meletakkan kerangka keberlanjutan 

yang merupakan faktor kunci bagi masa depan perkopian Bondowoso. Bupati Amin 

Said Husni juga mendirikan BUMD Kopi PT Bondowoso Gemilang sebagai wadah para 

petani kopi Bondowoso untuk membeli dan menampung hasil panen. Akhir masa 

jabatan Bupati Amin Said Husni membuat regulasi untuk melindungi kopi rakyat 

Bondowoso dengan disyahkannya Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso Nomor 25 A 

tahun 2017 tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Produk Kopi Bondowoso (Perbup 

Bondowoso Nomor 25 A Tahun 2017). Perbup ini diperkuat dengan adanya Peraturan 

Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan 

Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso (Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso 

Nomor 2 Tahun 2018). 

 

https://www.timesindonesia.co.id/tag/BUMD-Kopi
https://www.timesindonesia.co.id/tag/PT-Bondowoso-Gemilang
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Keberlanjutan Regulasi tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Produk Kopi 

Bondowoso dan Regulasi tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi 

Bondowoso 

 Pergantian Bupati Bondowoso dari Bupati Amin Said Husni ke Bupati Salwa 

Arifin bukan berarti kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Bupati Amin Said 

Husni ditinggalkan begitu saja. Namun harus ada kesinambungan untuk melanjutkan, 

mengembangkan dan membuat peraturan-peraturan baru yang pro rakyat apabila dirasa 

perlu, mengingat kondisi riil perkebunan kopi rakyat terus mengalami fluktuatif. Dalam 

rangka mengembangkan klaster Kopi Arabika, Bupati Salwa Arifin memandang perlu 

untuk memperhatikan  pengembangan klaster Kopi Arabika yang sudah berhasil 

digagas dan dilaksanakan oleh Bupati Amin Said Husni. Cara yang ditempuh adalah 

memperbaharui kerjasama dengan 4 pihak, yaitu: 1) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 

Indonesia; 2) Perum Perhutani KPH Bondowoso; 3) Bank Jatim; 4) Asosiasi Petani 

Kopi Indonesia (APEKI). 

  

 

Gambar 2. Komitmen Kembangkan Klaster Kopi Arabika,  

Bupati Bondowoso Salwa Arifin Menandatangani  Kerjasama dengan 4 Pihak 

Sumber: (http://www.beritabangsa.com/2019/11/komitmen-kembangkan-cluster-kopi-arabica-bupati-

bondowoso-teken-kerjasama/) 

 Begitu juga Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso Nomor 25 A tahun 2017 

tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Produk Kopi Bondowoso, serta Peraturan Daerah 

Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan 

Klaster Kopi Bondowoso yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran petani kopi 

Bondowoso harus dikawal, agar didapatkan produk Kopi Arabika dengan harga 

premium. Standar Operasional Prosedur (SOP) baik untuk Kopi Arabika maupun (SOP) 

Kopi Robusta harus dipertahankan dan dilaksanakan oleh petani kopi supaya harga 

jualnya tinggi. 

http://www.beritabangsa.com/2019/11/komitmen-kembangkan-cluster-kopi-arabica-bupati-bondowoso-teken-kerjasama/
http://www.beritabangsa.com/2019/11/komitmen-kembangkan-cluster-kopi-arabica-bupati-bondowoso-teken-kerjasama/
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 Upaya yang sudah dilakukan oleh Bupati Amin Said Husni untuk mengangkat 

derajat petani kopinya, harus ditindaklanjuti oleh Bupati Salwa Arifin dan harus 

mendapat perhatian yang serius. Tidak semudah seperti membalik telapak tangan. 

Ketika Bupati Amin Said Husni sudah tidak lagi menjabat bupati, para petani kopi 

rakyat seperti anak ayam kehilangan induknya. Para petani kopi berjalan sendiri-sendiri 

untuk memproses serta menjual hasil panen Kopi Arabika tanpa memperhatikan SOP 

pengolahan kopi yang benar. Bagi petani yang penting medapatkan uang secepatnya 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak produk Kopi Arabika maupun Kopi 

Robusta dijual dalam bentuk kopi gelondong basah atau gelondong kering. Hal ini 

disebabkan para petani kopi menginginkan secepatnya mendapat fresh money untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya serta menutup hutang-hutang ketika proses perawatan 

kopinya. Koperasi petani kopi Bondowoso tidak berjalan karena persoalan internal 

pengurus koperasi tidak kunjung selesai. Begitu juga dengan adanya BUMD Kopi PT 

Bondowoso Gemilang, seharusnya menyelesaikan persoalan-persoalan petani kopi 

dalam bidang pembelian dan penampungan hasil panen. Kalau kesulitan para petani 

kopi tidak diperhatikan secara serius bukan tidak mungkin nantinya produk Kopi 

Arabika rakyat Bondowoso mengalami kehancuran. Padahal upaya yang dilakukan oleh 

Bupati Amin Said Husni sudah maksimal untuk melindungi petani kopi rakyat serta 

produk kopinya khususnya Kopi Arabika. 

 Salah satu contoh yang harus ditindaklanjuti oleh Bupati Salwa Arifin antara 

lain “petik raya kopi” yang sudah diupayakan oleh Bupati Amin Said Husni sebagai 

destinasi wisata tahunan untuk mempromosikan kopi rakyat. Bupati seharusnya mencari 

terobosan-terobosan baru agar ritual “petik raya kopi” menjadi primadona bagi para 

wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Pada tahun 2017 Bupati Amin Said 

Husni mampu membawa 22 orang Eropa wakil dari anggota Specialty Coffee 

Association of Europe (SCAE) mengikuti “petik raya kopi” di petak 23 Desa Sukorejo 

Kecamatan Sumberwringin. 

 

 

Gambar 3. Peneliti bersama Bupati Amin Said Husni (berkalung bunga)  

Pada Acara “Petik Raya Kopi” di Petak 23 Desa Sukorejo Pada Tahun 2017 (Dokumen Peneliti) 

https://www.timesindonesia.co.id/tag/BUMD-Kopi
https://www.timesindonesia.co.id/tag/PT-Bondowoso-Gemilang
https://www.timesindonesia.co.id/tag/PT-Bondowoso-Gemilang
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Gambar 4. Peneliti (bertopi putih) Bersama Presiden SCAE David Veal (sebelah kanan peneliti) 

Pada Acara “Petik Raya Kopi” di Petak 23 Desa Sukorejo Pada Tahun 2017 (Dokumen Peneliti) 

 

Bupati Amin Said Husni juga turun langsung pada acara “petik raya kopi” pada 

tahun 2018 di petak 16 Desa Sukorejo. Hadir dalam acara tersebut adalah anggota IKAL 

(Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas) Komisariat Provinsi Jatim. Namun sayang pada 

tahun 2019 ketika awal masa Bupati Salwa Arifin, hanya menugaskan kepada Wakil 

Bupati Irwan Bachtiar Rahmat. Geliat upacara “petik raya kopi” sudah mengalami 

penurunan, padahal upacara “petik raya kopi” dikemas begitu apik pada masa Bupati 

Amin Said Husni. 

 

Gambar 5. Peneliti Bersama Bupati Amin Said Husni  

Pada Acara “Petik Raya Kopi” Tahun 2018 di Petak 16 Desa Sukorejo (Dokumen Peneliti) 
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Gambar 6. Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat  

(berkalung Bunga) dalam Acara “Petik Raya Kopi”. 

Sumber: https://www.timesindonesia.co.id/read/news/218973/ 

jaga-kualitas-kopi-bondowoso-wabup-irwan-minta-petani-petik-merah 

 

Menggagas Ulang Kebijakan Perlindungan dan Penguatan Kopi Rakyat 

Bondowoso 

Masukan dari peneliti mengenai kebijakan perlindungan dan penguatan kopi 

rakyat Bondowoso sudah ditawarkan pada para ketua kelompok tani kopi Bondowoso 

dalam acara FGD yang diadakan pada tanggal 13 Oktober 2018 dengan ketua koperasi 

petani kopi Bondowoso, Ketua APEKI Bondowoso dan wakil dari Dinas Pertanian 

Kabupaten Bondowoso. Kebijakan perlindungan dan penguatan petani kopi dapat 

dilakukan dengan melalui tiga arah fokus, yaitu teknis produksi (proses produksi dan 

pasca panen), penguatan kelembagaan dan perlindungan pasar. 

 

 

Gambar 7. FGD Antara Tim Peneliti dengan Para Ketua kelompok Tani Kopi Bondowoso,  

Ketua APEKI Bondowoso, Ketua Koperasi Tani Kopi Bondowoso (Dokumen Peneliti) 

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/218973/
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Gambar 8. Alur Kebijakan Perlindungan dan Penguatan Usaha Kopi Rakyat Bondowoso 

Perlindungan dan penguatan dalam proses produksi tanamanan kopi rakyat 

 Perlindungan dan penguatan dalam proses produksi merupakan kebijakan terkait 

teknis produksi. Kebijakan ini akan meliputi perlindungan dan penguatan selama masa 

produksi perkebunan kopi rakyat. Pertama, adalah kebijakan yang mencakup peran 

pendampingan dalam meningkatkan kemampuan para petani kopi dalam merawat dan 

memperlakukan tanamannya. Kedua, adalah kebijakan terkait inovasi dan teknologi 

pengelolaan tanaman kopi. Kemampuan teknologi, yaitu kemampuan operatif, 

kemampuan intensifikasi, kemampuan suportif dan kemampuan inovatif (Oreszczyn, S., 

Lane, A., Carr, S., 2007; Kusumah, 2014). Ketiga, adalah kebijakan terkait 

pemeliharaan dan perawatan tanaman. Kebijakan ketiga ini meliputi pula standarisasi 

pengelolaan tanaman kopi termasuk standarisasi kualitas hasil produksi seperti petik 

merah. 

 Pemberdayaan petani dalam upaya peningkatan produksi kopi dapat dilakukan 

melalui peningkatan kemandirian masyarakat khususnya pemberdayaan petani kopi. 

Pemberdayaan petani untuk mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan 

kesejahteraan petani dapat dilakukan dengan mensinergikan semua unsur terkait dengan 

pembangunan pertanian. Untuk koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat, 

intensitasnya perlu ditingkatkan. Pendampingan peningkatan pengolahan lahan dan 

teknologi yang mudah dikerjakan petani di lapangan, sedangkan penguasaan 

teknologinya dapat dilakukan melalui pendampingan dan penyadaran. Dengan cara 

tersebut diharapkan akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan usahatani dan 

kesejahteraan petani.  

 Untuk memudahkan proses pengolahan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso 

melalui Dinas Pertanian memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tani berupa 

alat-alat yang dibutukan petani, mulai dari para-para untuk penjemuran, mesin-mesin 
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pengolah kopi mulai dari pengupas kulit kopi (pulper), pengupas kulit tanduk (huller), 

dan mesin sangrai (roaster), serta mesin penggilingan dan mesin untuk pengemasan. 

Mesin-mesin tersebut dapat dioperasikan secara semi otomatis sehingga sangat 

memudahkan petani untuk memroses panen kopi mereka.  

Penguatan kelembagaan pertanian kopi rakyat 

 Kemampuan sosial, yaitu kemampuan kelembagaan dan organisasi, kemampuan 

tawar menawar, dan manajemen konflik. Pemberdayaan dalam pengembangan untuk 

meningkatkan produktivitas dan daya saing.  Hal ini dapat dilaksanakan dengan 

kerjasama antar petani melalui penguatan kelembagaan usahatani kopi. Sebagaimana 

disampaikan oleh Hayami dan Kikuchi (1987), bahwa kelompok harus mampu 

menyusun aturan-aturan berikut dengan sanksi-sanksi yang akan menjadi acuan 

kebersamaan anggota komunitas untuk memudahkan koordinasi/kerjasama diantara 

penduduk yang menggunakan sumberdaya. Menurut Kusumah (2014) proses yang 

dijalankan dalam penguatan kelembagaan ini melalui hadirnya kesadaran dan partisipasi 

penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai 

sumber daya pembangunan dengan tujuan: 

1) Mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan 

menolong diri dan keluarannya menuju keadaan yang lebih baik. 

2) Mampu mengenali, menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia 

untuk kepentingan diri dan kelompoknya. 

3) Mampu mengeksistensikan diri dan kehendaknya secara jelas dan mendapat 

manfaat dari padanya. 

 

Perlindungan dan penguatan pasar kopi rakyat 

 Penyediaan fasilitas kepada masyarakat hendaknya tidak terbatas pengadaan 

sarana produksi, tetapi dengan sarana pengembangan agribisnis lain yang diperlukan 

seperti informasi pasar, peningkatan akses terhadap pasar, permodalan serta 

pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga usaha lain. Dengan tersedianya 

berbagai fasilitas yang dibutuhkan petani tersebut diharapkan selain para petani dapat 

berusaha tani dengan baik juga ada kepastian pemasaran hasil dengan harga yang 

menguntungkan, sehingga selain ada peningkatan kesejahteraan petani juga timbul 

kegairahan dalam mengembangkan usahatani. 

Untuk pemasaran petani kopi Bondowoso pada umumnya tidak lagi hanya 

menunggu tengkulak datang. Sebaliknya petani dapat menjual produknya secara bebas 

baik kepada koperasi atau kepada BUMD Kopi PT Bondowoso Gemilang atau kepada 

pembeli langsung dengan harga pasar. Petani kopi rakyat tidak lagi didekte tengkulak 

karena setiap hari mendapat informasi perkembangan harga kopi dari berbagai pihak.  

Teknologi informasi yang berkembang pesat, terutama adanya jaringan komunikasi di 

desa-desa sangat membantu komunikasi para petani dengan dunia luar termasuk dengan 

pasar. Tim peneliti membuat aplikasi “Kopi.In” untuk membantu marketplace petani 

kopi rakyat. 
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SIMPULAN 

 Pergantian kepala daerah berpengaruh pada penerapan kebijakan-kebijakan yang 

sudah dibuat oleh kepala daerah sebelumnya. Harus ada kesinambungan pelaksanaan 

kebijakan pada penggantinya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, pergantian 

bupati bukan berarti adanya pergantian kebijakan. Kebijakan klaster Kopi Arabika yang 

sudah menjadi produk unggulan Kabupaten Bondowoso harus dipertahankan dan 

dikembangkan oleh bupati baru yang terpilih. Bupati yang terpilih berkewajiban 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan pada masa bupati 

sebelumnya. Bupati Salwa Arifin sebagai bupati terpilih telah memetakan tiga persoalan 

yang harus dicari solusinya, antara lain berkaitan dengan kelembagaan petani, koperasi, 

serta pemasaran produk kopi. 

 Sebagai ilustrasi, banyak petani kopi rakyat Bondowoso menjual produk Kopi 

Arabikanya dalam bentuk gelondong basah atau gelondong kering, karena mereka 

terjerat hutang piutang atau menginginkan fresh money untuk kebutuhan hidup 

keluarganya. Padahal dalam regulasi yang dibuat Bupati Amin Said Husni, ada larangan 

untuk menjual kopi dalam bentuk gelondong baik basah maupun gelondong kering. 

Para petani kopi harus menjual dalam bentuk produk hasil olahan yang dilakukan di 

tingkat Unit Pengolah Hasil (UPH), supaya harga kopi lebih mahal. Tidak berfungsinya 

koperasi petani kopi Bondowoso sebagai akibat tidak selesainya persoalan internal 

pengurusnya, mengakibatkan tidak bergulirnya dana pada para petani kopi rakyat. Dana 

yang dikelola koperasi berasal dari pinjaman Bank Jatim Cabang Bondowoso. Pada 

akhirnya para petani kopi terjebak pada tengkulak untuk kebutuhan perawatan kopi 

maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga ketika panen harga jual 

kopi ditentukan oleh tengkulak. Bupati Salwa Arifin harus mengakhiri dan 

menyelesaikan persoalan internal pengurusnya, sekaligus membuka lembaran baru bagi 

koperasi yang sangat dibutuhkan oleh para petani kopi untuk mendapatkan modal. 

Berkaitan dengan kelembagaan petani harus dibangun kesadaran dan partisipasi 

penuh dari para anggotanya, agar segala persoalan yang dihadapi oleh petani kopi dapat 

diselesaikan secara bersama-sama. Untuk pemasaran produk kopi, peneliti menawarkan 

sebuah aplikasi untuk marketplace petani kopi yang diberi nama “Kopi.In”. Aplikasi 

tersebut sebagai solusi untuk menawarkan produk kopi rakyat Bondowoso.  
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Abstrak 

Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) merupakan kumpulan dari beberapa kelompok tani 

yang berada dalam satu lingkup desa. Dengan adanya gapoktan di suatu desa dapat 

menfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi petani dari berbagai kelompok tani lainnya 

yang tergabung dalam gapoktan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) 

Bagaimana sejarah berdirinya Gabungan Kelompok Tani Rukun Santoso; 2) Peran 

gabungan kelompok tani Rukun Santoso (2010-2017) dalam meningkatkan kesejahteraan 

keluarga; 3) Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi gabungan kelompok tani 

Rukun Santoso dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Metode yang digunakan 

dalam penelitian adalah metode sejarah dengan tahapan-tahapan pemilihan topik, heuristik, 

kritik sumber (kritik ekstern dan intern), interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang 

digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan sosiologi-ekonomi. Pendekatan sosiologi-

ekonomi yaitu suatu pendekatan yang menganalisis mengenai tingkah laku individu atau 

kelompok yang melakukan interaksi dalam proses pemenuhan kebutuhan. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perubahan sosial ekonomi. Hasil kajian 

menunjukkan bahwa gabungan kelompok tani Rukun Santoso pertama didirikan pada tahun 

2007, awal pembentukan Gapoktan Rukun Santoso diharapkan bisa membantu para petani 

dalam menjalankan roda pertaniannya, sehingga bisa menjadi wadah bagi petani untuk 

saling bertukar informasi tentang pertanian. Pada tahun 2013 Gapoktan Rukun Santoso 

berhasil meraih predikat sebagai gapoktan terbaik nasional, pada tahun yang sama 

Gapoktan Rukun Santoso berhasil memecahkan rekor MURI dengan tanam bersama 

sebanyak 1.701 orang. 

 

Kata kunci: gapoktan berprestasi, kesejahteraan petani, peran gapoktan 

                                                
1 Artikel ini merupakan bagian dari skripsi yang berjudul “Peran Gapoktan Rukun Santoso 

terhadap Pertanian Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2017.” 

mailto:Cumedak321@gmail.com
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PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara agraris, yang mana sektor 

pertanian menjadi indikator penting, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun 

penopang pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase 

penyerapan tenaga kerja dalam sektor pertanian, hampir 54,7 persen penduduk 

Indonesia merupakan petani pada tahun 1985 (Solahuddin, dkk., Bogor, 2005:99).  

Kesejahteraan masyarakat yang berkecipung dalam bidang pertanian masih 

belum seperti yang diharapkan. Tahun 2002, dari 38,4 juta orang miskin di Indonesia, 

65,4 % diantaranya berada dipedesaan, dan 53,9% adalah petani. Sensus pertanian pada 

tahun 2003 juga memberikan gambaran serupa tentang kemiskinan pertanian di 

Indonesia. Pada tahun 1993 jumlah petani di Indonesia telah bertambah dari sekitar 20,8 

juta menjadi 25,4 juta rumah tangga tahun 2003, dengan laju pertumbuhan sekitar 2,2% 

pertahun. Dari pertambahan tersebut, jumlah petani gurem yaitu petani dengan luas 

lahan kurang dari 0,5 hektar, bertambah  dari sekitar 10,8 juta atau sekitar 52,7% dari 

total rumah tangga petani pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta atau sekitar 56,5% pada 

tahun 2003 (Husodo, dkk., 2006:10). 

Sumber daya Manusia yang bekerja pada sektor pertanian saat ini bisa dibilang 

masih rendah, jika dibandingkan dengan sektor lain. Dari segi pendidikan juga sangat 

rendah sehingga jarang sekali petani yang mengetahui atau memiliki pengetahuan 

tentang ilmu pertanian, hal ini berdampak terhadap panen hasil pertanian yang tidak 

sesuai harapan. Mayoritas penduduk desa yang bekerja di bidang pertanian karena 

tuntunan dan pengalaman yang didapatkan dari orang tua mereka yang sudah turun 

temurun. 

Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) adalah merupakan gabungan dari 

beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan 

dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usahatani bagi 

anggotanya dan petani lainnya (Pujiharto, 2010:70). Gapoktan bisa menjadi wadah bagi 

petani untuk saling berinteraksi dan berdiskusi tentang kondisi petanian, dengan adanya 

Gapoktan petani akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang pertanian, 

karena tugas Gapoktan juga sebagai pusat informasi bagi petani. 

Gapoktan Rukun Santoso, adalah Gapoktan yang berada di Desa Kajarharjo 

Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, desa ini sangat dekat dengan jalan 

provinsi yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Mayoritas penduduk 

di Desa Kajarharjo merupakan petani, dari 3.663 jiwa yang bekerja dibidang pertanian 

2.516 jiwa. Hal ini menunjukan bahwa untuk menopang kehidupannya masyarakat Desa 

Kajarharjo sangat bergantung kepada sektor pertanian (BPS Kecamatan Kalibaru, 

2009). 

Gapoktan Rukun Santoso berdiri pada tahun 2007, namun pada tahun tersebut 

Gapoktan Rukun Santoso masih belum resmi, hanya berdiri atas kesepakan bersama 

antar kelompok tani yang ada di Desa Kajarharjo. Sejak awal dibentuknya Gapoktan 

Rukun Santoso bertujuan untuk meningkatkan kualitas pertanian yang ada di Desa 
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Kajarharjo, masih banyak petani di Desa Kajarharjo yang belum bisa menemukan 

Kesejehtaraannya. Gapoktan Rukun Santoso resmi berdiri pada tahun 2010 dan pada 

tahun 2013 diperkuat lagi dengan dibuatnya Akte Notaris dengan  nomor 64/13.01.84 

c./2013 dengan  begitu Gapoktan ini sudah legal keberadaan. 

Pokok permasalahan tulisan ini adalah: 1) Bagaimana sejarah berdirinya 

Gabungan Kelompok Tani Rukun Santoso; 2) Peran gabungan kelompok tani Rukun 

Santoso (2010-2017) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga; 3) Faktor pendukung 

dan penghambat yang dihadapi gabungan kelompok tani Rukun Santoso dalam 

meningkatkan kesejahteraan keluarga.  

Ruang lingkup tulisan ini terdiri atas lingkup spasial dan temporal. Lingkup 

spasial dalam karya ini adalah Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten 

Banyuwangi, hal ini karena Desa Kajarharjo merupakan tempat dimana Gapoktan 

Rukun Santoso berdiri dan beraktifitas. Lingkup temporal difokuskan pada tahun 2010-

2017. 

Tahun 2010 dijadikan sebagai batas awal dalam penulisan skripsi dengan 

pertimbangan, pada tahun tersebut Gapoktan Rukun santoso sudah resmi berdiri dan 

memiliki struktur organisasi yang tertata, Gapoktan Rukun Santoso sejak tahun 2010 

sudah berperan untuk meningkatkan pertaian di Desa Kajarharjo, salah satu langkah 

awal adalah dengan memanfaatkan bantuan dari pemerintah yaitu dana PUAP yang 

dijalankan dengan baik, sehingga petani yang membutuhkan modal untuk usaha taninya 

dapat melakukan pinjaman kepada Gapoktan Rukun Santoso.  Penulis memberi batasan 

tahun 2017, karena pada tahun 2017 Gapoktan Rukun Santoso dan semua anggota 

kelompok tani resmi berbadan hukum yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. 

 

METODE 

 Tulisan ini merupakan kajian sejarah yang melihat sebuah peristiwa sejarah 

secara kronologis dengan mempertimbangkan aspek kausalitas dalam melihat peristiwa 

yang terjadi. Tulisan ini menggunakan metode sejarah dalam penulisannya. Menurut 

Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis 

rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1983:32). Proses ini meliputi lima 

tahapan, yaitu: pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi 

(Kuntowijoyo, 1994:90). 

Tahap pertama yang dilakukan adalah pemilihan topik, pemilihan topik 

merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, sehingga dalam pemilihan 

topik itu sendiri harus melalui beberapa pertimbangan. Pertama penulis harus suka 

terhadap kajian yang akan ditulis hal ini dikarenakan untuk memberi kemudahan bagi 

penulis untuk menyelesaikan kajian ilmiahnya, yang kedua, data yang tersedia, sehingga 

dalam penulisan ini penulis akan lebih mudah dalam penulisannya karena tulisan sejarah 

membutuhkan suatu data, yang terakhir adalah penulisan ini dilakukan karena belum 

adanya tulisan sejarah yang membahas tentang Gapoktan sehingga penulisan ini dirasa 

cukup menarik untuk dijadikan sebuah kajian sejarah. 
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Heuristik adalah suatu cara untuk mencari dan mengumpulkan sumber sejarah 

otentik yang berkaitan dengan topik kajian. Kedua adalah pengumpulan sumber, sumber 

merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan sejarah, sumber sendiri dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder, Sumber primer 

yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan atau saksi 

dengan mata kepala sendiri bisa juga saksi panca indra yang lain, dan alat-alat yang 

canggih (tape, recorder, foto, kamera, dan lain-lain), terlibat langsung. Sumber primer 

ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan), dokumen-

dokumen, naskah perjanjian, arsip (sumber tertulis). Dalam hal ini penulis sudah 

melakukan wawancara dengan ketua gapoktan, dan juga sudah mendapatkan beberapa 

arsip dari Gapoktan Rukun Santoso. sehingga dalam karya ilmiah ini sumber primer 

sudah didapatkan. 

Kritik sumber yaitu setelah data didapatkan baik data tertulis maupun hasil 

wawancara melakukan kritik sumber. Ada dua cara kritik sumber yakni kritik sumber 

ekstern dan kritik intern. Kritik sumber ekstern adalah penentuan asli tidaknya suatu 

sumber atau dokumen, sedangkan kritik sumber intern adalah penentuan dapat atau 

tidaknya keterangan dokumen digunakan sebagai fakta sejarah, dengan demikian akan 

ditemukan keotentikan data dapat dipertanggungjawabkan. 

Tahap interpretasi adalah usaha memenuhi data yang diambil dari data yang 

valid dan asli kebenarannya, selanjutnya sumber-sumber yang telah didapat akan 

disusun menjadi sebuah kontruksi suatu peristiwa yang utuh dan menciptakan korelasi 

yang baik. 

Historiografi atau penulisan sejarah diartikan sebagai kegiatan merekonstruksi 

peristiwa sejarah dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah dalam bentuk kisah yang 

dituangkan secara tertulis. Metode penulisannya bersifat deskriptif analitis, yakni 

memaparkan suatu peristiwa yang diteliti secara kronologis serta mampu 

mengungkapkan kausalitas berbagai aspek yang terkait didalamnya. 

Tulisan ini melihat permasalahan dan perjalanan yang terjadi di lapangan, yaitu 

pada awal berdirinya Gapoktan Rukun Santoso yang mengalami kemajuan hingga 

memperoleh penghargaan tingkat nasional, dengan berjalannya waktu sampai tahun 

2017 Gapoktan Rukun Santoso tetap eksis dan terus mencurahkan segala kekuatannya 

untuk membantu meningkatkan kualitas petani dan pertanian di Desa Kajarharjo. 

Tentunya berimplikasi pada kesejahteraan keluarga para petani. 

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan sosiologi-

ekonomi. Pendekatan sosiologi-ekonomi yaitu suatu pendekatan yang menganalisis 

mengenai tingkah laku individu atau kelompok yang melakukan interaksi dalam proses 

pemenuhan kebutuhan (Haryanto, 2011:25) Sedangkan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perubahan sosial ekonomi (Rahardjo, 2007:46-47) Gabungan 

Kelompok Tani Rukun Santoso pertama didirikan pada tahun 2007, awal pembentukan 

Gapoktan Rukun Santoso diharapkan bisa membantu para petani dalam menjalankan 

roda pertaniannya, sehingga bisa menjadi wadah bagi petani untuk saling bertukar 

informasi tentang pertanian. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Latar Belakang Gapoktan Rukun Santoso 

Kelompok tani yang berada di Desa Kajarharjo sudah lama terbentuk, pada 

tahun 1982 sudah berdiri Kelompok Tani Kenongo Makmur, hal ini menunjukan bahwa 

kesadaran petani untuk berorganisasi sudah baik, dengan adanya kelompok tani tentu 

sektor pertanian akan lebih baik, karena bantuan pemerintah bisa lebih mudah mengalir 

kepada petani. Keberadaan kelompok tani di Desa Kajarharjo dapat membantu petani 

untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dilapangan. 

Sebelum terbentuknya Gapoktan Rukun Santoso di Desa Kajarharjo sudah 

terbentuk  lima kelompok tani yaitu, Kelompok Tani Kenongo Bahagia, yang di dirikan 

pada tanggal 14-08-1987, Kelompok Tani Kenongo Murni, yang di dirikan pada tanggal 

05-08-1987. Kelompok Tani Kenongo Makmur yang di dirikan pada 07-08-1982, 

Kelompok Tani Kenongo Jaya yang didirikan pada 21-07-1987,Terakhir Kelompok 

Tani Kenongo Mukti yang berdiri pada tahun 2005 (Arsip Gapoktan Rukun Santoso, 

Rencana Usaha Bersama (RUB) PUAP). 

Gapoktan Rukun Santoso didirikan pertama kali pada tahun 2007, awal 

pembentukan Gapokta Rukun Santoso karena dorongan dari pemerintah untuk 

menciptakan suatu kelembaaan petani, dimana Deptan menargetkan 22.000 Gapoktan 

pada tahun 2007, selain ada dorongan dari pemerintah awal terbentuknya Gapoktan 

Rukun Santoso juga adanya kemauan dari petani di Desa Kajarharjo untuk menjadikan 

pertanian lebih baik dari sebelumnya, dengan adanya kelompok tani atau gabungan 

kelompok tani pemerintah dapat dengan mudah menyalurkan bantuan pertanian 

terhadap petani, hal ini yang menjadi awal dari pembentukan Gapoktan Rukun Santoso. 

namun pada awal berdirinya gapoktan ini masih belum resmi, hanya berdiri atas 

kesadaran dari kelompok kelompok tani yang ingin pertanian di Desa Kajarharjo lebih 

baik dari sebelumnya. Gapoktan ini baru resmi pada tahun 2013 dengan dibuatnya Akte 

Notaris dengan nomor 64/13.01.84 c./2013 dengan  begitu gapoktan ini sudah legal 

keberadaannya (Wawancara  dengan Imam Sunardi Ghozali pada tanggal 29 November 

2019). 

 

Peran Gapoktan Rukun Santoso dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di  

Desa Kajarharjo 

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam yang 

berlimpah sehingga sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Dataran dan 

tanah subur yang tersebar di seluruh daratan Indonesia merupakan potensi wilayah yang 

membuka kesempatan bagi penduduknya untuk bercocok tanam dan beternak sehingga 

bidang pertanian mampu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.  

 Pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian bagi mayoritas angkatan 

kerja di Indonesia. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 

dan taraf hidup petani, pertumbuhan kesempatan kerja, meningkatkan ketahanan pangan 

rumah tangga, dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan (Hermawan, 2016:110). 
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Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Desa Kajarharjo sebagian besar 

bermata pencaharian sebagai petani. Hampir sebagian daerah di wilayah Desa 

Kajarharjo ini menjadi lahan pertanian bagi para masyarakat yang bertempat tinggal, 

oleh karenanya tidak dipungkiri jika sebagian besar warga masyarakatnya berprofesi 

sebagai petani. Petani di Desa Kajarharjo ini dalam kehidupan sehari-harinya sangat 

bergantung pada lahan sawah dan sebagian lagi lahan kebun dan hutan yang menjadi 

lahan pendapatan petani melalui hasil dari panennya (Wawancara dengan Rohadin, 30 

November 2019). 

Kondisi daerah yang mayoritas adalah lahan pertanian dan hampir keseluruhan 

penduduk di Desa Kajarharjo adalah petani maka dengan adanya Gapoktan  Rukun 

Santoso bisa membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Perlu 

dipahami gapoktan adalah organisasi pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi untuk 

meningkatkan kualitas pertanian di wilayahnya.  

Peran Gapoktan Rukun Santoso dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga 

petani di Desa Kajarharjo dapat dilihat dari uraian dibawah ini. 

 

Penyediaan Modal 

Gapoktan Rukun Santoso berperan menfasilitasi pembiayaan atau permodalan usaha 

petani atau kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Rukun Santoso, melalui 

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang dimiliki gapoktan. Permodalan 

tersebut berasal dari bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). 

Petani atau kelompok tani diperbolehkan meminjam modal tersebut dengan catatan 

hanya untuk pemenuhan kebutuhan saprodinya seperti pupuk, obat-obatan, dan bibit. 

Pengembalian peminjaman modal tadi dapat dilakukan ketika sudah 4 bulan berjalan 

atau ketika sudah melalui masa panen sehingga memiliki uang untuk melunasi 

peminjaman. Penyediaan modal usaha tani diharapkan bisa membantu dan meringankan 

beban petani ketika masa tanam datang. 

Untuk mendapatkan pinjaman ini petani harus mengajukan dana pinjaman 

kepada kelompok tani dimana dia menjadi anggota kelompok tani tersebut, setelah itu 

kelompok tani tersebut akan mengajukan kepada Gapoktan dan dana akan dicairkan 

kepada kelompok tani, setelah mendapatkan dana pinjaman tersebut, petani mempunyai 

tanggung jawab kepada kelompok tani untuk melunasi dan kelompok tani mempunyai 

tanggung jawab kepada Gapoktan. Syarat untuk mendapatkan dana pinjaman ini hanya 

dengan foto copy KTP (wawancara dengan Imam Sunardi Ghozali, 29 November 

2019). 

 

Air Irigasi 

Gapoktan Rukun Santoso berperan memfasilitasi petani atau kelompok tani 

dalam penyediaan air irigasi. Gapoktan Rukun Santoso bekerjasama dengan Himpunan 

Petani Pengguna Air (HIPA) dalam kaitannya dengan air irigasi, dimulai dari 

pengadaan, penanganan, dan perawatan. Hipa merupakan patner yang sangat penting 
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untuk gapoktan karena kebutuhan air irigasi ini penting untuk pengairan lahan 

persawahan ketika akan memasuki masa tanam, pengolahan tanah, dan perawatan tanah.  

Saluran-saluran air irigasi ini sudah mencakup dan tersebar di seluruh areal 

persawahan yang ada di wilayah Desa Kajarahrjo sehingga air yang diperlukan petani 

untuk lahan persawahannya sudah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya air yang cukup 

untuk lahan pertanian tentu akan meningkatkan hasil atau jumlah panen dari petani, 

adanya pengelolaan air yang baik dapat menghindari kekeringan pada lahan pertanian 

karena kekurangan air atau kekeringan dapat mengakibatkan gagal panen, tentu hal ini 

sangat merugikan bagi petani. 

Penyedia Informasi 

Gapoktan Rukun Santoso berperan menfasilitasi petani atau kelompok tani 

melalui kegiatan penyuluhan dengan memberikan informasi-informasi yang diperlukan 

petani atau kelompok tani untuk mendukung kegiatannya di bidang pertanian. Kegiatan 

penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada petani atau kelompok 

tani agar mereka dapat semakin maju dan memiliki wawasan yang luas dalam 

pertaniannya, dengan meningkatnya pengetahuan petani tentang kondisi tanaman 

pertanian tentu akan meningkatkan kualitas dari tanaman pertanian, hal ini akan 

berdampak terhadap jumlah atau hasil pertanian, karena petani bisa mengatasi 

persoalan-persoalan yang ada dilapangan. 

Gapoktan Rukun Santoso akan selalu memberi edukasi kepada petani, baik dari 

segi pembimbitan, penanganan hama dan penyakit bahkan juga sebagai tempat untuk 

berdiskusi antara petani, dengan begitu petani akan mendapatkan informasi lebih untuk 

bisa mengatasi persoalan persoalan yang dihadapi dilapangan.  

Penyuluhan yang dilakukan Gapoktan Rukun Santoso untuk meningkatkan 

kualitas SDM petani di Desa Kajarharjo tidak hanya mengandalkan dari Dinas Pertanian 

tapi juga melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan penyuluhan 

kepada anggota Gapoktam, hal ini dikarenakan Gapoktan Rukun Santoso jika masih 

menunggu Dinas Pertanian biasanya lama, sedangkan solusi yang dibutuhkan sangat 

mendesak. (wawancara dengan Imam Sunardi Ghozali, 29 November 2019). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Harga Pasar merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam 

membantu meningkatkan kesejahteraan petani, harga pasar yang baik tentu akan 

meningkatkan pendapatan dari petani. Harga pasar tidak melulu sampai kepada petani, 

masih banyak petani yang belum tau harga pasar, sehingga para tengkulak atau 

pengepul mengambil keuntungan yang lebih dari petani, mereka akan membeli hasil 

pertanian kepada petani dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi atau 

standard pasar. Keadaan seperti ini gapoktan sangat dibutuhkan, gapoktan diharapkan 

menjadi jembatan bagi petani dan pembeli hasil pertanian. 

Gapoktan Rukun Santoso sudah berperan untuk menfasilitasi petani atau 

kelompok tani dalam pemasaran hasil pertanian. Hasil pertanian tersebut dapat 

disalurkan oleh Gapoktan Rukun Santoso ke pedagang kecil dan pedagang besar 
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(pengepul). Selain itu. Petani atau kelompok tani juga dapat memasarkan sendiri hasil 

pertaniannya dengan meminta informasi dari Gapoktan tentang tempat pemasaran hasil 

pertanian lainnya dan petani atau kelompok tani juga dapat memasarkannya sendiri 

tanpa melalui gapoktan. 

 

Pelatihan Keterampilan 

Pelatihan keterampilan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan 

Gapoktan Rukun Santoso untuk memberikan keterampilan tambahan kepada 

anggotanya supaya mereka memiliki keterampilan. Berbagai macam pelatihan 

keterampilan sudah dilaksanakan oleh Gapoktan Rukun Santoso misalnya seperti 

pelatihan pengolahan produk kopi dari proses panen hingga proses pembungkusan atau 

packing, selain kopi ada juga bibit padi yang sudah dipasarkan oleh anggotanya dan 

juga keterampilan dalam hal pengelolaan lahan secara maksimal seperti halnya mina 

padi dan tanam Jajar legowo. 

 

SIMPULAN 

Gapoktan Rukun Santoso merupakan tempat atau wadah bagi petani yang 

berada di Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, untuk saling berkoordinasi dan saling 

bertukar pendapat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di bidang pertanian. 

Gapoktan Rukun Santoso saat ini mempunyai Sembilan anggota kelompok tani yang 

tersebar di seluruh kawasan Desa Kajarharjo diantaranya adalah, Kelompok Tani 

Kenongo Murni, Kelompok Tani Kenongo Mukti, Kelompok Tani Kenongo Jaya, 

Kelompok Tani  Kenongo Arum, Kelompok Tani Kenongo Bahagia, Kelompok Tani 

Kenongo Mulyo, Kelompok Tani Kenongo Makmur. Kelompok Tani Rukun Santoso, 

Kelompok Tani Mina Gurami. 

Gapoktan Rukun Santoso untuk meningkatkan kualitas dari petani di Desa 

Kajarharjo melakukan berbagai cara salah satunya adalah penyuluhan, penyuluhan 

diharapkan bisa meningkatkan kualitas dari petani itu sendiri, dengan meningkatnya 

kualitas petani tentu akan meningkat juga hasil panen pertaniannya. Kesejahteraan 

petani tentu menjadi fokus utama gapoktan, penyuluhan yang ada di Desa Kajarharjo 

tidak hanya mengandalkan dari Dinas Pertanian, tetapi gapoktan juga melakukan kerja 

sama dengan pihak swasta, hal ini bertujuan supaya petani memiliki banyak wawasan 

untuk meningkatkan hasil pertanian. 
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Abstrak 

Artikel ini membahas tentang ”Strategi Regenerasi Kekuasaan oleh Bupati-bupati di 

Panaroekan Jawa Timur Tahun  1870-1942”. Adapun permasalahan dalam artikel adalah, 

pertama, proses pelaksanaan modernisasi birokrasi pemerintahan tersebut, dampak 

modernisasi birokrasi pemerintahan terhadap para birokrat pribumi. Kedua menyangkut 

bagaimana strategi para bupati dan birokrat tersebut menghadapi kebijakan modernisasi 

birokrasi  yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Artikel ini menggunakan 

metode sejarah yang meliputi empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan 

historiografi. Sumber artikel berasal dari arsip, surat kabar, majalah, buku, jurnal, dan karya 

penelitian lainnya yang dapat mendukung artikel ini. Penulis menggunakan teori 

modernisasi untuk menganalisis perubahan sistem birokrasi pemerintahan yang terjadi 

sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan modernisasi pemerintahan tersebut. Melalui 

penelitian ini diperoleh informasi bahwa birokrat di Kabupaten Panaroekan pada awalnya 

memiliki otoritas yang besar dalam menjalankan pemerintahan tersebut.Segala hal yang 

berkaitan dengan pelaksanaan birokrasi pemerintahan di Kabupaten merupakan wewenang 

birokrat pribumi. Adanya kebijakan modernisasi birokrasi telah memberikan pengurangan 

otoritas para birokrat pribumi dalam konteks kekuasaan. Konteks ini mengacu pada status 

birokrat kabupaten yang awalnya sebagai penguasa feodal justru berganti menjadi pegawai 

Pemerintahan Hindia Belanda. Perkembangan selanjutnya, para birokrat mampu 

beradaptasi dengan kebijakan modernisasi tersebut. Implementasi kebijakan modernisasi 

bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan modern yang legal rasional. 

 

Kata kunci: adaptasi, birokrasi, modernisasi, Panaroekan, strategi. 

 

PENDAHULUAN 

Panaroekan merupakan sebuah kabupaten yang pada awalnya sebuah wilayah 

yang digunakan sebagai Benteng.  Benteng ini digunakan untuk menimbun barang-

barang dagangannya, seperti lada, cengkeh yang dibawa dari Kepulauan Maluku. 

                                                
1  Artikel ini merupakan pengembangan dari artikel yang berjudul “MODERNISASI BIROKRASI 

PEMERINTAHAN BUMI PUTERA DI KABUPATEN PANARUKAN JAWA TIMUR TAHUN 1870-

1942” dalam jurnal Ilmu Sosial Budaya. Artikel ini merupakan bagian dalam skrispsi yang berjudul 

“MODERNISASI BIROKRASI PEMERINTAHAN BUMI PUTERA DI KABUPATEN PANARUKAN 

JAWA TIMUR TAHUN 1870-1942”. 
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(Soerjadi, 1974:81). Selanjutnya orang-orang Portugis disana juga membangun asrama 

(untuk orang Katholik), dan gereja. Kota kecil ini telah menjadi tempat untuk menaruh 

(Panaroekan) barang orang-orang Portugis. Berkembangnya waktu lama-lama kota ini 

diberi nama Panaroekan. Orang-orang disana lalu biasa menamakan kota Poerbasari itu 

kota Penarukan atau Panaroekan. (Soerjadi, 1974:81). 

Wiayah Panaroekan telah dikenal oleh banyak kalangan bangsa sejak masa 

Kerajaan Mataram. Sedangkan, pada tuisan ini memulai cerita Panaroekan sejak tahun 

1800-an. Hal ini beralasan karena pembahasan Panaroekan sejak tahun tersebut sangat 

relevan dengan judul yang telah penulis ajukan di atas. Pada tahun 1800, Hindia 

Belanda diserahkan kepada Gubernur Daendels. Daendels pada masa pemerintahannya 

sangat kekurangan uang tunai, sehingga Daendels mengambil keputusan untuk 

menyewakan tanah sebagai jaminan untuk memperoleh uang.  

Tanah di Panaroekan diserahkan hak miliknya kepada orang China yaitu Han 

Tjan Pit, dan dijual tanah-tanah yang lain kepada saudara-saudara Han Tjan Pit, untuk 

usaha dalam hal pertanian dan perdagangan di wilayah tersebut. Pertanian dengan 

kondisi tanah yang subur ini menyebabkan masyarakat menjadi makmur dan tentram 

yang menyebabkan orang-orang tertarik untuk tinggal di wilayah tersebut 

(Lombard,1996-107). 

Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles yang ditunjuk oleh pemerintah 

Inggris sebagai pimpinan tertinggi di Pulau Jawa. Rafles berhasil mendidirikan 

Keresidenan Besuki pada tahun 1811,yang terdiri atas afdeeling Besuki dan afdeeling 

Probolinggo, sedangkan tahun 1820 afdeeling Panaroekan, Bondowoso, dan Kraksaan 

terbentuk yang dimasukkan ke dalam cakupan Keresidenan  Besuki. Afdeeling 

Panaroekan masih menjadi bagian Kabupaten Besuki. (Lombard,1996-107). 

Tahun 1850, Afdeeling Panaroekan ditingkatkan setatusnya menjadi Kabupaten 

Panaroekan. Panaroekan terletak di pantai timur laut Jawa hingga Kalitikus, ke arah 

selatan hingga Prajekan dan ke tenggara sampai Gedongdawa (Winarni, 2012:102).  

Bupati pertama di Kabupaten Panaroekan adalah Raden Tumenggung Ario 

Sastromijoyo, dengan nama kecil Kanjeng Pandu. Ia memerintah dari tahun 1859-1872,  

berdasarkan surat keputusan tanggal 7 Oktober 1850 no.9., dengan pusat pemerintahan 

di Situbondo. Ia dibantu oleh seorang patih bernama Mertayuda dan 3 orang demang 

yang berkedudukan di Distrik Panaroekan, Distrik Prajekan dan Distrik Semberwaru. 

Kabupaten Panaroekan juga merupakan kota perdagangan yang besar. Hal ini 

dikarenakan posisi yang strategis yang dilalui oleh jalur besar Anyer-Panaroekan, dan 

memiliki pelabuhan besar yang digunakan sebagai sumber utama pendapatan 

perdagangan. (Winarni, 2012:104). 

Sistem pemerintahan pada perkembangannya masih menggunakan sistem 

tradisional, yang mengacu beberapa proses birokratisasi yang terjadi di Kabupaten 

Panaroekan. Proses ini misalnya rekrutmen calon pegawai, pemiihan pengganti pejabat 

ataupun bupati dengan menggunakan sistem keturunan, dan sistem upah bupati 

menggunakan tanah lungguh. 
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Tahun 1870 sistem pemerintahan  di seluruh wilayah Hindia Belanda terjadi 

sebuah perubahan. Adanya perubahan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah 

Hindia Belanda memberikan stimulus kepada pejabat kabupaten untuk melakukan 

perubahan. Perubahan inilah yang disebut dengan strategi birokrat kabupaten. Strategi 

dapat diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran 

khusus atau tertentu.( Hasan, 2007:105). Strategi ini tentu bertujuan untuk 

mempertahankan regenerasi keluarga pejabat kabupaten. Regenerasi merupakan 

penggantian generasi tua kepada generasi muda ( Hasan, 2017:105). Strategi regenerasi 

dapat diartikan sebuah rencana cermat, dan rinci mengenai kegiatan untuk mencapai 

pergantian generasi tua kepada generasi muda sesuai kehendak bersama. 

Kajian tentang sistem birokrasi pemerintahan yang telah ada sebeumnya yakni 

“Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial”, karya Gde Putra Agung. 

Tulisan ini beraal dari disertasi berjudul Peralihan Sistem Birokrasi Kerajaan 

Karangasem 1890-1938. Penelitian Gde Putra Agung memberikan pemahaman tentang 

perubahan dari sistem birokrasi tradisional menjadi sistem birokrasi kolonial yang lebih 

rasional, serta menjadi model untuk penelitian modernisasi di Kabupaten Panaroekan. 

Hal ini memiliki arti bahwa penelitian tersebut memberikan alur tentang proses 

perubahan birokrasi pemerintahan tersebut.( Agung, 2001:17). 

Karya selanjutnya ialah Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi” oleh Heather 

Sutherland. Buku ini memaparkan dinasti-dinasti pemerintahan setempat di Jawa, sifat 

dan akibat dari pemerintahan kolonial serta pola-pola yang mendasari lembaga-lembaga 

politik bagi bangsa yang baru merdeka. Hasil dari penelitian Sutherland telah 

memberikan gambaran tentang elit-elit birokrasi yang ada Jawa. Hal ini menunjukkan 

bagaimana pola-pola politik yang berkembang di Jawa, priyayi dan pangreh praja, 

hubungan patron klien, reformasi pemerintahan dan warisan kolonial dan pemerintahan 

Sipil desa di Jawa. (Sutherland,1983). 

Kajian selanjutnya adalah “Notes On Java’s Regent Families Part II” karya 

Heather Sutherland. (Sutherland, 1974: 1). Hasil penelitian ini membahas tentang 

silsalah para bupati di Jawa pada masa kolonial.  

Penelitian dalam wilayah lebih lokal yakni disertasi Retno Winarni yang 

berjudul “Bertahan di Tengah Menguatnya Kekuasaan Kolonial dan Modernisasi: 

Bupati-bupati di Kersidenan Besuki, Jawa Timur 1820-an – 1930-an”. Disertasi ini 

meneliti tentang perubahan dari struktur politik tradisional ke modern, perubahan sistem 

pengangkatan sebelum dan sesudah modernisasi, elemen-elemen yang ditinggalkan dan 

yang tetap dipertahankan serta strategi yang dilakukan bupati dalam menghadapi 

peraturan tersebut (Winarni, 2012: XVII).  

Berdasarkan paparan diatas, tulisan ini membahas secara lebih jauh tentang  

modernisasi pemerintahan bumi putera dan dampaknya dalam kehidupan sosial 

masyarakat di Kabupaten Panaroekan. Selain itu tulisan ini membahas pergeseran cara 

melanggengkan kakuasaan dan adaptasi para pegawai pribumi.  

Pokok permasalahan dalam tulisan ini (1) Apa alasam pemerintah Hindia 

Belanda memberlakukan kebijakan modernisasi pemerintahan di Kabupaten 
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Panaroekan? (2) Bagaimana proses pelaksanaan modernisasi pemerintahan bumi putera 

di Kabupaten Panaroekan tahun 1870-1942? (3) Bagaimana strategi regenerasi para 

bupati Panaroekan dalam mempertahankan kekuasaannya? 

Kajian ini bertujuan:(1) Mendeskripsikan alasan penerapan kebijakan 

modernisasi pemerintahan di Kabupaten Panaroekan; (2) Menjelaskan proses 

pelaksanaan modernisasi pemerintahan, dan perubahan sistem pemerintahan yang lebih 

rasional. (3) menerangkan sikap para bupati terhadap perubahan sistem pemerintahan 

bumi putera yang terjadi di Kabupaten Panaroekan antara tahun 1870-1942. 

Ruang lingkup waktu (scope temporal) dalam kajian ini ditetapkan sejak tahun 

1870, dengan alasan tahun 1870 merupakan awal diberlakukan kebijakan politik liberal, 

sehingga berbagai macam modernisasi diberlakukan demi kelancaran kebijakan 

tersebut. Tahun 1942 dipilih sebagai batas akhir dalam kajian ini, dikarenakan tahun 

1942 merupakan berakhirnya kekuasaan Kolonial Belanda di Hindia Belanda. Lingkup 

spasial dalam penelitian ini adalah Kabupaten Panaroekan, karena  wilayah ini memiliki 

beberapa keunikan, misalnya Panaroekan merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan 

besar sejak jaman VOC. 

 

METODE  

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman 

dan peninggalan masa lampau. (Gottschalk, 1985: 32). Proses ini meliputi empat 

tahapan, yaitu : heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. 

Heuristik adalah proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan untuk 

mencari dokumen dan mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan peristiwa. 

Sumber yang dikumpulkan meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang 

digunakan mencakup Sumber Primer dalam kajian ini berupa arsip-arsip tentang 

peristiwa antara tahun 1870-an-1942 dan relevan dengan penelitian ini. Sumber-sumber 

ini didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan di 

Lingkungan UGM, dan Perpustakaan Daerah Yogyakarta. Sumber-sumber tersebut 

diantaranya Staatsblad van Nederlandsche Indie (lembaran negara), Algemeen Verslag 

(laporan umum, dalam hal ini adalah laporan umum tahunan yang dibuat oleh residen 

tentang berbagai keadaan di Besuki), Memorie van Overgave (laporan yang dibuat oleh 

seorang residen pada akhir tugasnya), Regering Almanak (laporan umum yang banyak 

berisikan tentang pemerintahan).  

Sumber sekunder ini menggunakan buku-buku penunjang yang berhubungan 

dengan tema dan kajian penulisan. Selain itu juga menggunakan beberapa karya tulis 

ilmiah baik skripsi, thesis, maupun disertasi.  

Tahap kedua, Kritik sumber yakni tahapan menguji sebuah sumber yang 

ditemukan, apakah sumber yang diperoleh asli atau palsu dan apakah isinya dapat 

dipercaya atau tidak. Selain mengkritik sumber perlu pula dilakukan penyeleksian 

terhadap sumber itu sendiri. (Sundoro,2013: 30). 

Kritik ini dibagi menjadi dua yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern 

adalah kritik yang dilakukan dari dalam sumber sehingga di dapatkan data yang benar-
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benar dapat dipercaya (otentik). Kritik ektern adalah kritik dari luar sumber untuk 

membuktikan data yang terkandung dalam sumber.( Kuntowijoyo, 2003 :220). 

Metode yang ketiga adalah interpretasi. Interpretsi merupakan sebuah usaha 

untuk melakukan pemahaman terhadap data valid yang telah didapatkan dalam 

penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan perlu dipahami agar dapat dihubungkan 

dengan sumber yang lain. Cara menghubungkan data-data ini agar mendapatkan 

korelasi yang baik maka menggunakan 6 prinsip pertanyaan, yaitu 5W + 1H. 

Keempat adalah Historiografi. Historiografi merupakan cara untuk 

merekonstruksi suatu kesaksian atau kisah lampau berdasar sumber yang diperoleh. 

(Sundoro,2013: 30). Tahap ini merupakan tahapan terkhir dengan hasil berupa karya 

sejarah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alasan Pemerintah Kolonial Belanda Melakukan Modernisasi Pemerintahan 

Modernisasi adalah sebuah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai 

warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan zaman.(B.N. Marbun, 

2007: 319). Pemerintahan adalah sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan 

kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat suatu wilayah tertentu. (B.N. Marbun, 

2007:  402). Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi pemerintahan dapat diartikan 

sebagai pengubahan sistem pemrintahan sesuai dengan kebutuhan zaman pada saat itu 

untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial yang lebih bersifat legal dan rasional. 

Kota Panaroekan pada zaman kuno lazim disebut Poerbasari. Poerbasari ini 

terletak di pinggir muara Kali Sampean yang merupakan kota pelabuhan untuk 

kepulauan sekitarnya, yang mana wilayah ini termasuk cakupan Kerajaan Blambangan. 

(Edy Burhan Arifin, et all, 2008:147). Sejak tahun 1526, Orang-orang Portugis telah 

banyak yang berlabuh di Panaroekan, dengan maksud untuk mengadakan hubungan 

dagang dengan penduduk sekitar. Kunjungan ini berupa 20 puluh kapal untuk membeli 

perbekalan. Orang-orang Portugis datang ke Panaroekan yang pada saat itu menjadi 

salah satu wilayah Blambangan karena Panaroekan memiliki pelabuhan dagang yang 

besar, sehingga mereka dapat melakukan hubungan dagang di wilayah tersebut. (Arifin, 

et all,2008:147). 

Tahun 1528, Garcia Hendriques dari Portugis juga berlabuh di Panaroekan. 

Garcia berlabuh dalam perjalanan dari Maluku menuju Malaka. Mereka berlabuh untuk 

mengambil air dan beras. Kunjungan orang-orang Portugis ke Panaroekan berlanjut 

pada tahun 1575 dengan kehadiran seorang pandeta bernama Benardino Ferari untuk 

menyebarkan agama Kristen. (I Made Sudjana,2001: 23). Mereka kemudian 

membangun tempat tinggal, misalnya Pontonio de Bruto dan Joao de Moreno dan 

mendirikan benteng pertahanan pada tahun 1580. Benteng tersebut juga digunakan 

untuk menimbun barang-barang dagangannya, seperti lada, dan cengkeh yang dibawa 

oleh orang-orang Portugis dari Kepulauan Maluku (Soerjadi, 1974:. 81). 

Pada tahun 1779, Besuki dan Panaroekan pernah disewakan kepada orang 

China. Kondisi ini disebabkan karena VOC ingin meningkatkan pendapatan. Tanah 
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tersebut disewakan kepada Han Bwee Kong (Han Boejko) ayah dari Han Tjan Pit. 

Mereka merintis usaha dengan menyewa tanah untuk perkebunan yang berada di 

wilayah Besuki dan Panaroekan. Pengelolaan tanah tersebut dengan cara feodal 

sehingga penyewa tanah seperti penguasa daerah. (Winarni, 2012:85). Kondisi pertanian 

dengan tanah yang subur ini menyebabkan masyarakat menjadi makmur dan tentram 

yang menyebabkan orang-orang tertarik untuk tinggal di wilayah tersebut. 

(Lombard,1996:107). 

 Pada tahun 1811,Thomas Stamford Raffles berhasil mendidirikan Keresidenan 

Besuki pada tahun 1811, yang terdiri atas afdeeling Besuki dan afdeeling Probolinggo, 

sedangkan tahun 1820 afdeeling Panaroekan, Bondowoso, dan Kraksaan terbentuk yang 

dimasukkan ke dalam cakupan Keresidenan  Besuki. (Winarni, 2012:87). Namun tidak 

semua afdeeling berstatus sebagai kabupaten contohnya Panaroekan. Afdeeling 

Panaroekan dimasukkan ke dalam cakupan Kabupaten Besuki. 

Afdeeling Panaroekan ditingkatkan setatusnya menjadi kabupaten, yaitu 

Kabupaten Panaroekan tahun 1850. Panaroekan terletak di pantai timur laut Jawa 

membentang ke timur hingga Kalitikus, ke arah selatan hingga Prajekan dan ke tenggara 

sampai Gedongdawa. (Margana, 2017:215). Bupati yang diangkat di Kabupaten 

Panaroekan adalah anak Bupati Besuki Raden Adipati Aria Parwira Adiningrat I.  

Bupati I adalah Raden Tumenggung Ario Sastromijoyo, yang nama kecilnya 

Kanjeng Pandu. Ia memerintah dari tahun 1859-1872. Ia diangkat berdasarkan surat 

keputusan tanggal 7 Oktober 1850 no.9. Pada masa pemerintahannya, kedudukan pusat 

pemerintahan di Situbondo. Ia dibantu oleh seorang patih bernama Mertayuda dan 3 

orang demang yang berkedudukan di Distrik Panaroekan, Distrik Prajekan dan Distrik 

Semberwaru. (Winarni, 2012:104) Kabupaten Panaroekan juga merupakan kota 

perdagangan yang besar. Hal ini dikarenakan posisi yang strategis yang dilalui oleh 

jalur besar Anyer-Panaroekan. Selain itu juga memiliki pelabuhan besar yang digunakan 

sebagai sumber utama pendapatan dalam hal perdagangan. (Yulianto, 2009: 4). 

Sistem pemerintahan kolonial berdasarkan Undang-undang Dasar Belanda yang 

ditetapkan pada tanggal 2 Sepetember tahun 1854, Staaatsblaad tahun 1854 Nomor 2, 

Staatsblaad tahun 1855 Nomor 2, tentang Susunan Lembaga Pemerintahan Hindia 

Belanda. Susunan lembaga pemerintahan ini yaitu dengan urutan sebagai berikut: 

Gubernur Jendral, Dewan Hindia Belanda (Raad van Nedherlands Indie), Dewan 

Rakyat (Volksraad), Dewan Pengawas Keuangan (Algemene Rekenkhamer), dan 

Mahkamah Agung (Hoge Raad). Pemerintahan umum di Hindia Belanda dilakukan oleh 

gubernur jenderal atas nama raja Belanda. Gubernur Jendral bertanggungjawab kepada 

Raja Belanda melalui menteri jajahan di Belanda. Gubernur jendral ini harus memiliki 

kriteria tertentu seperti, merupakan keturunan Belanda asli, dan berumur lebih dari 30 

tahun. gubernur jendral memiliki masa jabatan selama lima tahun.( Soejito,1984: 25). 

Perubahan sistem pemerintahan di wilayah Panaroekan terjadi hingga 

puncaknya pada tahun 1870. Pada tahun ini, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan 

beberapa kebijakan baru seperti Undang-undang Agraria, Kebijakan tentang tanah dan 

tenaga kerja. Alasan utama penerapan modernisasi sitem pemerintahan ini adalah 
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sebagai persiapan wiyaha Hindia Belanda yang awalanya menggunakan sistem Tanam 

Paksa kemudian bergeser pada sistem Politik Liberal.  

 Perubahan ini mengarah pada efisiensi sitem yang ada menjadi bersifat legal 

rasional. Kondisi ini tentunya bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan sistem 

Politik Liberal tersebut.  

 Sistem Politik Liberal ini merupakan pergeseran sistem pemerintahan, dari yang 

bersifat komunal menjadi individual. Rakyat diberikan kebebasan untuk mengelola 

tanah, dan perkebunan mereka secara mandiri, namun mereka tetap dibebani 

pembayaran pajak. Perbaikan sistem ini diharapkan dapat memberikan dampak secara 

signifikan terhadap sistem pemerintahan di Hindia Belanda.  

 

Pelaksanaan Modernisasi Pemerintahan di Panaroekan 

Pembahasan ini merujuk pada kebijakan tentang Bupati dan pegawai 

pemerintahan pribumi serta pengaruhnya terhadap kedudukan para bupati. Pada 

dasarnya sebelum memasuki tahun 1870-an, segala hal tentang rekrutmen pegawai 

pemerintahan menggunakan azas keturunan. Hal ini juga terjadi untuk pejabat di 

lingkungan kabupaten seperti bupati dan jabatan lain. Penerus bupati diprioritaskan 

kepada anak laki-laki pertama yang dilahirkan oleh istri resmi seorang bupati. Apabila 

ini belum terpenuhi maka terdapat pertimbangan lain yakni melalui penunjukkan. 

Penunjukkan calon bupati ini dapat dilakukan atas permintaan atau saran bupati yang 

akan digantikan selama masih hidup. Selanjutnya, usulan ini disampaikan kepada 

Pemerintah Hindia Belanda di Batavia, apabila calon tersebut tidak bertentangan dengan 

Pemerintah Hindia Belanda maka calon tersebut dapat disetujui oleh pemerintah. 

Jabatan bupati dapat juga diperoleh dengan cara perkawinan. Hal ini dapat dilakukan 

apabila bupati yang akan digantikan tidak memiliki anak laki-laki, baik dari istri resmi 

maupun selir-selirnya, namun, menantu yang ditunjuk itu harus setia kepada Pemerintah 

Hindia Belanda. (Winarni, 2012:284). 

Pada masa pemerintahan R.T.A. Soerjoamidjojo dibantu oleh beberapa pejabat 

pemerintahan kabupaten. Pejabat ini meliputi: asisten residen, Mas Ngabehi Prawiro 

Dirdjo, Kjahi Merto Setro, Mas Ngabehi Wondo Koesoemo, hingga 4 juni 1869. Jaksa 

dipimpin oleh Kjahi Karjo Setro, tanggal 15 November 1869, sedangkan Adjunk-djaksa 

dipimpin oleh Djojo Sepoetro. Selanjutnya adalah jabatan keagamaan berupa penghulu 

yang dipegang oleh Moehammad Kadim, bertugas pada 29 februari 1864. Pada 

pemerinahan ini juga melibatkan orang dari Belanda yaitu W.F.C. Pijloo yang 

memerintah pada 1 November 1869. Ia menjadi seorang Griffier (Panitera). Selain itu, 

juga terdapat jabatan istimewa (buitengew)  yang dipegang oleh R.F. van Affalen van 

Seamsfoort pada 9 Juli 1867, dan  jabatan jabatan sebagai Petugas Pengadilan 

(Deurwaarders) yang dipegang oleh W.F. Snarf tanggal 25 februari 1867 serta J.F. van 

der Geugten pada 25 Maret 1869. (Regerings Almanak No 1 erste Gedeelte, 1900:73). 

Perkembangan selanjutnya, R.T.A. Soerjoamidjojo memerintah hingga tahun 

1872, yang mana kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama Raden Ario 

Mohammad Shaleh. Namanya kemudian berubah setelah diangkat menjadi Bupati 
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Panaroekan diberi gelar Raden Mas Tumenggung Soerodiputro. Pada masa 

pemerintahannya, ia dibantu oleh seorang patih yang bernama Mas Ngabehi 

Wondokoesoemo, namun setelah sepuh, Patih Wondo Kusumo digantikan oleh anak 

bupati Panaroekan yang bernama Raden Ario Muhammad Iman. Pemerintahan ini juga 

didampingi oleh pejabat Belanda. Ia adalah G.H. Blanken yang bertugas sejak 14 

Oktober 1876. Ia merupakan seorang asisten residen. (Regerings Almanak No 1 erste 

Gedeelte, 1900:201). Kondisi ini bertujuan untuk membantu pemerintahan di 

Kabupaten Panaroekan dalam hal kerjasama pelaporan kinerja pemerintahan.  

 Pada masa pemerintahan Raden Mas Tumenggung Soerodiputro telah terjadi 

perubahan dalam pembagian tugas, dan wewenang dalam pegawai kabupaten. Pegawai 

yang diberi nama tampakarsa, jagakarsa, pelawangan, aris dan bekel. Jabatan itu secara 

berangsur-angsur dihapus oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pegawai ini merupakan 

pergawai semacam bekel yang ada di Bali. perubahan itu terjadi sejak tahun 1866, yang 

mana kemudia digantikan dengan jabatan asisten wedana, yang mengepalai 

onderdistric, sedangkan distrik dikepalai oleh seorang wedana. Pengubahan ini terjadi 

pada tahun 1874. (Arifin, ett all, op.cit.,2008: 149). 

 Pada perkembangan selanjutnya tahun 1885, Kabupaten Panaroekan dipimpin 

oleh seorang bupati yang bergelar Raden Mas Tumenggung Ario Koesoemodipoetro. Ia 

merupakan salah satu anak dari R.T.A. Soerodipoetro. R.T.A. Soerodipoetro memiliki 

tiga orang putra, yaitu R.M.A.A Abdul Ghani yang nantinya menjadi Bupati 

Probolinggo. Putra kedua adalah R.M.T.A. Koesoemoadipoetro, dan putra terahir 

adalah R.A. Adipati Sastra Prawiro.  

 Raden Mas Tumenggoeng Ario Koesoemodipoetro diangkat pada tanggal 1 

April 1885. R.M.T.A. Koesoemoadipoetro pada masa pemerintahannya dibantu oleh 

seorang patih yang bernama Kiahi Tjokro Koesoemo, diangkat pada tanggal 21 Maret 

1899. Selain itu, ia dibantu juga oleh Raden Djaeng Astro sebagai ondercollecteur yang 

diangkat pada tanggal 5 maret 1898. Wilayah kawedanan-kawedanan yang ada di 

Kabupaten Panaroekan juga telah memiiki pemimpin tersendiri. Hal ini tentunya untuk 

mempermudah pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Panaroekan. Kabupaten 

Panaroekan memiliki 6 kawedanan dengan pembagian sebagai beriku: Kawedanan 

Situbondo menjadi tanggung jawab patih, Kawedanan Panaroekan dipimpin oleh Atmo 

Sastro yang diangkat pada tanggal 25 oktober 1900, Prajekan dipimpin oleh Raden 

Soemo Atmodjo. Ia diangkat pada tanggal 5 Agustus 1895. Kawedanan Kalitikus 

dipegang oleh Niti Sastra yang diangkat pada tanggal 9 juli 1879, sedangkan wilayah 

Kawedanan Kapongan dan Sumberwaru masih belum ada wedana yang mengelolanya. 

(Regerings Almanak No 1 erste Gedeelte, 1900:193). 

 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang menyangkut tentang 

pengangkatan bupati. Acuan dalam pengangkatan tersebut yakni ada tiga kategori. 

Pertama, lulus diploma dari Hoofdenschool yaitu sekolah khusus calon pejabat. Kedua 

lulus diploma Klein Ambtenaarsexamen, yakni ujian untuk pegawai rendahan. Memilik 

sertifikat yang menerangkan bahwa pejabat telah mengikuti kursus Europesche School. 
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(Winarni, 2012: 186). Adanya peraturan ini tentunya memberikan dampak terhadap’ 

pa’ra bupati, sehingga memunculkan sikap adaptif oleh para bupati. 

 

Strategi Regenerasi Bupati-Bupati Di Kabupaten Panaroekan 

 Perubahan pola pengangkatan bupati menimbulkan keresahan pada kalangan 

pejabat kabupaten keluarga bupati. Ketakutan itu muncul disebabkan karena mereka 

takut akan tidak adanya jaminan kepada anak dan cucu mereka untuk tetap menjadi 

pejabat kabupaten, namun, kesadaran ini mereka pahami secara seksama, sehingga 

mereka berusaha menyesuaikan dengan peraturan yang berkembang dalam 

Pemerintahan Hindia Belanda. Kesadaran ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk 

perintah kepada anak-anak mereka untuk bersekolah dan mempersiapkan diri dengan 

belajar sesuai kecakapan mereka. 

Pendidikan barat sudah dikenalkan sejak tahun 1829 untuk wilayah Keresidenan 

Besuki. Pendidikan formal pada masa-masa selanjutnya berkembang secara luas.Hal ini 

sebagai akibat dari pengangkatan bupati yang berdasarkan pada kecakapan dan 

pendidikan.Data tahun 1883 menunjukan bahwa di Keresidenan Besuki sudah berdiri 

Lagere Schoolen Voor Inlanders (Sekolah Dasar untuk anak-anak pribumi).Sekolah ini 

terdapat di Besuki (Kabupaten Besuki), di Situbondo (Kabupaten Panaroekan), di 

Bondowoso (Kabupaten Bondowoso), dan di Banyuwangi (Kabupaten 

Banyuwangi).(Regerings Almanak voor Nederlandsch Indie 1883, erstee gedelte, 

grondbied, bevolking en inrigting van het bestuur van Nerdelandsch-Indie, 1882:122-

123). 

Penyediaan pendidikan formal pada perkembangannya terus berlangsung hingga 

tahun 1900. Pendidikan anak-anak para pejabat didirikan tahun ini di Jawa.Sekolah ini 

adalah Opleiding School Voor Islandsche Ambtenaren (OSVIA) sebanyak tiga 

buah.Sekolah ini merupakan sekolah yang awalnya bernama Hofdenschoolen.Masing- 

masing sekolah diwajibkan menerima murid-murid yang berasal dari daerahnya sendiri-

sendiri.Penerimaan siswa bergantung pada rekomendasi pribadi dari pejabat Binlandsch 

Bestuur (BB) setempat dan bupati.Para bupati tidak menyia-nyiakan kesempatan 

ini.Bupati-bupati menggunakan hak patronnya untuk mengajukan anak, sanak keluarga 

dan oang-orang yang disenanginya. (Sutherland,1983: hlm. 109). Hal ini mereka 

lakukan untuk mendapatkan pendidikan barat. 

Pendidikan di Kabupaten Panaroekan pada dasarnya juga mengalami 

perkembangan. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada meliputi: 1 ELS Negeri, 1 HIS, 

2 Sekolah THHK, 1 Sekolah Arab, 14 2de Klasse School dan 34 Sekolah desa. 

(Staadsblaad Van Nederlandsch-Indie, 1887 No 191). 

Persyaratan lain yang bisa dilalui untuk menjadi pejabat kabupaten setelah 

pendidikan, keturunan dan loyalitas adalah lembaga magang. Sistem magang ini diatur 

bersama-sama dengan peraturan lain yang mengatur tentang pengangkatan, kenaikan 

pangkat dan pemberian pansiun bagi pegawai- pegawai pribumi di Jawa dan Madura. 

Peraturan- peraturan ini menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan jabatan yang harus 

dilalui oleh para magang (pelamar).Peraturan- peraturan ini berisikan tentang tiga 
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golongan yang harus dilalui untuk menjadi pejabat, yakni Golongan A-C. Pelamar yang 

akan magang ke Golongan A maka ia harus meruntut dari Golongan C, kemudian 

Golongan B terlebih dahulu. Adapun bagi calon untuk pangkat bupati harus melalui 

tingkat A telebih dahulu ataupun telah menjabat wedana atau patih selama dua tahun 

dengan predikat baik sekali. Peraturan ini diberlakukan sejak tahun 1887. (Staadsblaad 

Van Nederlandsch-Indie, 1887 no 192). 

Syarat diatas juga diberlakukan di Kabupaten Panaroekan. Hal ini terjadi pada 

saat pengangkatan bupati kedua Panaroekan.Ia adalah Raden Mas Toemenggoeng 

Soerodipoetro (1872-1885). Ia sebelum diangkat menjadi bupati di Panaroekan, terlebih 

dahulu menajabat sebagai kolektor pajak di Pasuruan. Raden Ario Muhammad Iman 

yang kemudian bergelar Raden Mas Toemenggoeng Poetokopranowo (1908-1925), 

sebelum diangakat menjadi Bupati Panaroekan yang menggantikan ayahnya Raden 

Toemenggoeng Koesoemodipoetro (1885-1908), ia sudah menjabat sebagai Asisten 

Wedana di Onder Distrik Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya, penggantinya 

Raden Ario Soedibiokoesomo (1925-1943), sebelum diangkat menjadi bupati 

Panaroekan, ia juga sudah menjabat sebagai Wedana Tanggul, dan kemudian menjadi 

Patih di Kepatihan Jember. (Sutherland,1975:34). 

Raden Mas Toemenggoeng Ario Koesoemodipoetro diangkat pada tanggal 1 

April 1885.R.M.T.A. Koesoemodipoetro pada masa pemerintahannya dibantu oleh 

seorang patih yang bernama Kiahi Tjokro Koesoemo, diangkat pada tanggal 21 Maret 

1899. Selain itu, ia dibantu juga oleh Raden Djaeng Astro sebagai ondercolecteur yang 

diangkat pada tanggal 5 maret 1898. Wilayah kawedanan-kawedanan yang ada di 

Kabupaten Panaroekan juga telah memiliki pemimpin tersendiri.Hal ini tentunya untuk 

mempermudah pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Panaroekan. Kabupaten 

Panaroekan memiliki 6 kawedanan dengan pembagian sebagai berikut: Kawedanan 

Situbondo menjadi tanggung jawab patih, kawedanan Panaroekan dipimpin oleh Atmo 

Sastro yang diangkat pada tanggal 25 oktober 1900, Prajekan dipimpin oleh Raden 

Soemo Atmodjo. Ia diangkat pada tanggal 5 Agustus 1895. Kawedanan Kalitikus 

dipegang oleh Niti Sastra yang diangkat pada tanggal 9 juli 1879, sedangkan wilayah 

Kawedanan Kapongan dan Sumberwaru masih belum ada wedana yang mengelolanya. 

(Regerings Almanak No 1 Erste Gedeelte,1900:193). 

Pengangkatan bupati selain karena faktor pendidikan, namun pengangkatan 

tersebut juga berhubungan dengan faktor lain. Pada perkembangan selanjutnya, 

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan tentang pencalonan untuk menjadi 

bupati.Aturan ini dibuat sebagai jawaban atas banyaknya kaum terdidik yang ada di 

Hindia Belanda. Sehingga, persyaratan pendidikan saja masih belum cukup untuk 

mencalonkan diri menjadi seorang Bupati. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan 

aturan tersebut pada dekade pertama abad ke-20. 

Kebijakan baru tentang pencalonan bupati tersebut adalah harus telah menajabat 

sebagai wedana atau patih dengan nilai yang memuaskan dengan waktu minimal dua 

tahun.Kebijakan ini berlaku sejak tahun 1887.Calon bupati juga dituntut untuk mengerti 

dan berbicara dalam bahasa Belanda.Perlakuan kepada mereka yang tidak diadakan 
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ujian, maka kecakapan diangga memenuhi syarat apabila paling sedikit telah tamat dari 

sekolah Pramong Praja Pribumi (Hoofden School).( Winarni, 2012: 201). 

Kebijakan pengangkatan bupati terdapat pula aturan yang menjadi syarat secara 

khusus.Syarat khusus ini diberlakukan di daerah-daerah tertentu seperti wilayah yang 

mayoritas berada orang-orang Madura.Daerah yang dimaksud ini misalnya Bondowoso, 

Panaroekan, Probolinggo, Kraksan, Jember, dan Lumajang. Calon bupati yang akan 

diangkat di daerah tersebut harus memiliki pengetahuan tentang orang-orang Madura 

dan dapat berbicara dalam bahasa Madura. (Sutherland, 1974:75). Kondisi ini 

mengakibatkan bahwa keturunan Bupati diuntungkan karena mereka berasal dari etnis 

Madura. 

Perkembangan selanjutnya yakni tepat tanggal 15 Desember 1908, R.M.T.A. 

Poestokopranowo dilantik menjadi Bupati Panaroekan. Ia adalah anak pertama dari 

R.M.T.A. Koesoemodipoetro. Ia memerintah hingga tahun 1825. (Sutherland, 1974:75). 

Pada tahun 1925 terjadi pergantian bupati di Kabupaten Panaroekan. Pasca 

kepemimpinan Raden Mas Toemenggoeng Ario Poestokopranowo maka Kabupaten 

Panaroekan mengalami pergantian bupati. Ia adalah Raden Ario Adipati Soedibio 

Koesoemo. Ia merupakan putra dari Bupati Probolinggo yaitu Raden Tumenggoeng 

Ario Suringrono. (Sutherland,1974:34). Raden Ario Adipati Soedibio Koesoemo adalah 

bupati yang pandai. Namun beliau memiliki gaya kepemimpinan yang sedikit otoriter. 

Hal ini dapat dilihat pada banyaknyan pejabat yang dipensiunkan apabila merasa tidak 

memiliki kecocokan dalam bekerja. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan, 

bahwa: latarbelakang Pemerintah Hindia Belanda melakukan kebijakan modernisasi 

pemerintahan adalah untuk menyiapkan sistem pemerintahan yang lebih baru dalam 

kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Panaroekan. Kondisi ini mengacu pada 

pengubahan sistem pemerintahan yang awalnya bersifat tradisional menuju rasional. 

Alasan yang sangat terlihat adalah Pemerintah Hindia Belanda berkeinginan untuk 

mewujudkan pemerintahan seperti yang ada di Negeri Belanda dengan segala bentuk 

pembagian yang hampir sama. Alasan lain yang nampak, ialah persiapan pemerintah 

Hindia Belanda untuk menyambut kebijakan baru yaitu Politik Liberal hingga Politik 

Etis. Kondisi ini sebagai akibat dari adanya banyak kecaman dari berbagai pihak 

tentang pelaksanaan Sistem Tanam paksa yang diberlakukan sejak tahun 1830 hingga 

tahun 1870. Tuntutan tersebut akhirnya mamksa pemerintah Hindia Belanda untuk 

memberlakukan kebijakan baru dan membentuk sistem baru dalam pemerintahan.  

Modernisasi yang terjadi di Kabupaten Panaroekan  pada dasarnya menyangkut 

berbagai hal dalam kehidupan masyarakat, seperti, cara rekrutmen pegawai 

pemerintahan seperti pengangkatan bupati dan pejabat lain. Hal ini terlihat pada 

penjaringan calon pegawai yang mana selain sekedar seorang bangsawan, namun juga 

menambahkan syarat lain seperti kecakapan, keluwesan, dan pendidikan calon pegawai 

pemerintahan tersebut. Selain itu para calon pegawai juga mendapatkan kewajiban 
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untuk magang di pemerintahan selama beberapa waktu yang telah ditentukan oleh 

Pemerintah Hindia Belanda.  Segala bentuk modernisasi ini dilakukan demi terciptanya 

sistem pemerintahan yang lebih rasional dalam kehidupan masyarakat di Hindia 

Belanda, khususnya Kabupaten Panaroekan. Perubahan kebijakan yang ada tidak 

membuat para bupati menjadi bangkrut dan menjadi turun dalam strata sosial. Kondisi 

yang terjadi justru memberikan suasana yang berbeda. Para bupati tersebut bersikap 

adaptif dengan adanya perubahan. Para bupati mempersiapkan regenerasi kekuasaannya 

dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya keluarga mereka yang masih memiliki 

peran dalam lingkungan birokrat Kabupaten Panaroekan. Kenyataan ini menunjukkan 

bahwa penerapan strategi regenarasi telah berjalan dengan baik. 
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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana bupati di Kabupaten Madiun mampu 

mempertahankan kedudukan dan peranan mereka ketika Pemerintah Hindia Belanda 

mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mempersempit ruang aktualisasi bupati. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas bupati di Kabupaten Madiun dalam 

mempertahankan kedudukan dan peranannya. Sebagai studi sejarah, maka peneliti 

menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, 

interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian berupa arsip, surat kabar, buku, jurnal dan 

karya penelitian lainya yang dapat mendukung penulisan ini. Peneliti menggunakan teori 

pelapisan sosial untuk menganalisis struktur sosial para bupati dalam masyarakat tradisional 

dan kolonial serta kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang mengakibatkan kedudukan dan 

peranan bupati terbatas. Melalui penulisan ini, dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Bupati 

Madiun sebagai penguasa daerah Mancanegara Timur dan pada masa Pemerintah Hindia 

Belanda sebagai wedana bupati untuk Karesidenan Madiun memiliki kedudukan kuat dan 

peranan yang besar. Kedudukan dan peranan bupati mengalami penyusutan karena 

implementasi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang mengakibatkan status bupati 

berubah dari penguasa feodal menjadi pegawai Pemerintah Hindia Belanda. Perkembangan 

selanjutnya, Bupati Madiun mampu untuk beradaptasi terhadap berbagai kebijakan dari 

Pemerintah Hindia Belanda. Implementasi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda bertujuan 

menciptakan sistem birokrasi pemerintahan modern yang legal rasional untuk mengurangi 

kedudukan dan peranan bupati. Secara realitas tidak dapat diimplementasikan sesuai harapan 

bahkan menimbulkan hubungan antara bupati dengan Pemerintah Hindia Belanda yang saling 

menguntungkan dan budaya feodal kembali menjadi tren bupati. 

 

Kata kunci: bupati, kedudukan, Madiun, modern, peranan, tradisional. 

 

                                                
1Artikel ini merupakan bagian dari skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN DAN PERANAN 

BUPATI DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 1870-1930-an”. 

mailto:muchammadnailuljamil8@gmail.com
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PENDAHULUAN 

Pada masa kerajaan Mataram, para bupati adalah wakil dari penguasa kerajaan 

Mataram. Mereka adalah pemegang dan pelaksana pemerintahan di daerah yang 

mendapatkan otoritas kekuasaan dari pusat kerajaan karena pewarisan jabatan atau 

jasanya kepada raja. (Moertono, 1985: 121). Bupati bagaimanapun adalah hanya 

sebuah gelar pekerjaan daripada hanya sekedar pangkat. Kedudukan para bupati 

mengalami perubahan pada abad ke-18 akibat dari menguatnya kekuasaan politik dari 

Vereenigde Oost Indie Compagnie atau VOC di pulau Jawa. VOC menganggap bahwa 

dirinya sebagai seorang penguasa yang berdaulat dan menetapkan hubungannya 

dengan para bupati sama seperti hubungan antara raja Jawa dengan bupatinya. VOC 

sebenarnya tidak banyak ikut campur tangan dalam pemerintahan bupati, sehingga 

para bupati sangat bebas untuk bertindak di wilayah kekuasaannya. 

Secara politis kedudukan dari para bupati pada abad ke-18 mengalami 

penurunan tetapi peranan bupati bagi kompeni tetap penting, karena VOC memahami 

betapa besar pengaruh bupati kepada rakyat. Bupati dengan kharisma pribadinya 

mampu menjadi kekuatan untuk menggerakkan rakyat, sedangkan kompeni tidak 

memiliki pengaruh kepada rakyat karena ruang lingkup dari kekuasaannya hanya 

sampai kepada bupati. Hal tersebut berpengaruh terhadap tradisi penyerahan upeti 

kepada penguasa misalnya tetap berjalan hanya saja berubah arahnya, bukan lagi 

masuk ke kas keraton tetapi masuk ke kas kompeni. Para bupati diperintahkan untuk 

mengumpulkan hasil dari penyerahan wajib sebanyak mungkin, kemudian bupati 

melimpahkan pajak tersebut ke atas pundak rakyat termasuk kerja paksa tanpa adanya 

upah. Apabila bupati tidak memenuhi bagian dan tugas yang ditentukan, maka para 

bupati akan dikenakan sebuah sanksi. (Kartodirdjo, 1999: 339-340). Adanya sistem 

persekot dari pembayaran kopi atau hasil bumi lainnya semakin membuat bupati 

terjerumus dalam pinjaman kepada kompeni, keadaan yang mengurangi kekuasaannya. 

Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami sebuah kemunduran dan dibubarkan 

pada 31 Desember 1799 dan pulau Jawa kemudian diambil alih oleh Pemerintah 

Hindia Belanda. Kedudukan bupati atas usul Dirk van Hogendorp (1799-1808) agar 

diatur kembali dalam hal kepemilikan tanah sebagai sumber pemerasan dan juga 

dicabut hak tanahnya serta untuk dikembalikan kepada rakyat. Rakyat diberi tanah 

untuk ditanami secara bebas baik memilih jenis tanaman, menyalurkan, melakukan 

pekerjaan sebagai ganti verplichte leveranties (penyerahan wajib) diadakan pajak 

berupa hasil bumi dan uang kepala. (Kartodirdjo, 1999: 290). Daendels (1808-1811) 

dijiwai dengan ideologi yang sama dalam menjalankan sistem pemerintahannya 

dengan memberantas sistem feodal yang diperkuat oleh VOC. (Ham, 1997: 213-214). 

Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan hak bupati dengan 

dilakukan pembatasan terkait pola penguasaan tanah dan pemakaian tenaga kerja. 

(Kartodirdjo, dkk, 1987: 14). Ketika Inggris berkuasa di Jawa (1811-1816) Raffles 

melakukan pembaharuan prinsip liberal seperti halnya pada Van Hogendorp yang 

berorientasi mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Prinsip dari  kebebasan 

meliputi aspek kebebasan menanam dan perdagangan dengan menjamin kebebasan 
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produksi untuk ekspor. Raffles menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan 

oleh Inggris di India yaitu sistem yang kemudian terkenal sebagai sistem pajak tanah 

(landrent system). Selain itu, Raffles meningkatkan kekuasaan para residen menjadi 

lebih besar lagi, mengurangi wewenang kekuasaan para bupati dan menjauhkan bupati 

dari pengaruh politik, mengabaikan prinsip dari penggantian jabatan para bupati secara 

turun-temurun. (Schrieke, 1974 : 35). 

Berdasarkan kondisi tersebut, Van der Capellen (1819-1826) yang menjadi 

Gubernur Jenderal di Hindia Belanda mempertimbangkan untuk menempatkan para 

bupati kepada kedudukannya yang lama sebagai penguasa feodal. Usaha memperbaiki 

kedudukan dan kekuasaan para bupati, dikeluarkanlah peraturan pemerintah yang 

mengatur tugas, kewajiban dan gelar para bupati di Jawa. Peraturan pada tahun 1820 

itu secara terperinci menyebutkan bahwa bupati berada langsung di bawah perintah 

residen. (Staatsblad van Nederlandsch-Indie no.22, 1820). Dalam hal-hal yang 

berkaitan dengan penduduk pribumi, para bupati adalah penasehat yang terpercaya dan 

merupakan adik-adik dari asisten residen. Para bupati diinstruksikan mengawasi 

berbagai urusan seperti pertanian, peternakan, dan lain-lain. (Kartodirdjo, 1976 : 17). 

Pada tahun 1825 diangkatlah L.P.J. Du Bus de Gisignies (1826-1830), 

konsepnya tentang politik kolonial selaras dengan konsep Raja Willem I yaitu 

kebebasan penanaman dengan peningkatan produksi untuk ekspor sebagai dasar 

memajukan perdagangan dan juga pajak tanah. Menurut Gisignies, peningkatan hasil 

produksi menambahkan kemampuan pribumi untuk membeli. (Sutherland, 1983, 38-

39). Raja Willem I menerima baik usulan yang diajukan oleh van den Bosch tentang 

penghapusan sistem pajak tanah dan diganti sistem tanam paksa. Selanjutnya, van den 

Bosch dikirim ke Hindia Belanda untuk diangkat sebagai Gubernur Jenderal. Dia 

memastikan diri bahwa dasar yang aman untuk mendapatkan hasil-hasil yang dapat 

diekspor ke pasaran dunia dengan kembali pada sistem paksa. Rakyat diminta 

menyerahkan landrente bukan dalam bentuk uang melainkan penyerahan tenaga kerja 

tertentu untuk menanam tanaman- tanaman ekspor. (Daliman, 2017 : 31). 

Pada abad ke-19, kedudukan bupati mengalami masa pasang-surut akibat 

kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk menjalankan sistem pemerintahan 

langsung. Kedudukan bupati sebagai pemimpin tradisional tetap kuat karena berakar 

kepada struktur sosial, hal itu diperkuat oleh ikatan feodal antara bupati dengan rakyat 

dan kebijakan dari Pemerintah Hindia Belanda. Faktor-faktor itu menyebabkan jabatan 

bupati secara turun-temurun berlangsung paling tidak sampai dengan akhir abad ke-19 

dan awal abad ke-20. 

Adapun pokok permasalahan dari tulisan ini yaitu: (1) Bagaimana kedudukan 

dan peranan bupati tahun 1870-1930-an?; (2) Apa pengaruh dari reformasi Pemerintah 

Hindia Belanda bagi kedudukan dan peranan bupati di Kabupaten Madiun?; (3) 

Bagaimana sikap para bupati untuk dalam usaha melemahkan kedudukan dan 

peranannya? Mengenai tujuan permasalahan yang akan diangkat yaitu: (1) Untuk 

menjelaskan tentang kedudukan dan peranan bupati tahun 1870-1930-an; (2) 

mendeskripsikan pengaruh dari reformasi Pemerintah Belanda pada kedudukan dan 



   E-PROSIDING SEMINAR NASIONAL 

712 

 

peranan bupati di Kabupaten Madiun; (3) mengetahui sikap para bupati untuk 

menghadapi Pemerintah Hindia Belanda dalam usaha yang melemahkan kedudukan 

dan peranannya. 

Ruang lingkup pada tulisan ini terdiri lingkup spasial dan temporal. Lingkup 

spasial yang diambil adalah Kabupaten Madiun, karena Madiun bagian dari 

implementasi kebijakan reformasi Pemerintah Belanda dan berpengaruh terhadap 

kedudukan dan peranan para bupati. Adapun ruang lingkup temporal yaitu tahun 1870-

1930-an. Alasan dari pengambilan tahun 1870 sebagai awal penulisan karena pada 9 

April 1870 mulai berlaku UU Agraria Menteri Jajahan Engelbertus de Waal. (Indische 

Staatsblad-Ind. Stb.) No.55/1870. Tahun 1930-an dijadikan sebagai batas akhir dalam 

penulisan ini, karena pertimbangan implementasi dari kebijakan modernisasi birokrasi 

pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian sejarah sosial dengan pola pendekatan 

sosiologi. Sebagaimana dengan ilmu social lainnya, objek sosiologi adalah masyarakat 

yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan 

manusia di masyarakat. (Soekanto, 2012 : 21). 

 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. 

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan juga 

peninggalan masa lampau. (Gottschalk, 1993 : 18). Terdapat empat tahapan dalam 

kaidah-kaidah yang disepakati secara umum dalam usaha untuk melakukan penulisan 

sejarah.Tahap pertama, heuristik yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah 

yang mendukung penulisan. Kemudian tahap selanjutnya kritik sumber merupakan 

proses menguji sumber, apakah sumber yang telah ditemukan asli atau palsu dan 

apakah isinya dapat dipercaya atau tidak. Tahap ketiga, interpretasi yaitu usaha 

memahami data yang diambil dari data yang valid. Tahap terakhir ini adalah tahap 

penulisan dalam bentuk karya sejarah. Historiografi bertujuan untuk menyajikan 

peristiwa sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perubahan Pola Pengangkatan Para Bupati Sejak 1870-an 

Ketika Pemerintah Hindia Belanda berkuasa sejak pertengahan kedua abad ke-

19, penduduk pribumi untuk bekerja sebagai pejabat daerah di instansi-instansi 

pemerintah Pangreh Praja (Inlands Bestuur) sangat sulit. Ada aturan-aturan yang 

membatasi penduduk pribumi untuk menjadi seorang pegawai pemerintah. Tidak 

sembarang orang terutama penduduk pribumi menjadi pegawai pemerintah untuk 

menjadi pejabat kepala daerah (Inlands Hoofden). Penduduk pribumi yang bukan 

keturunan aristokrat akan sulit untuk menduduki jabatan bupati. Bupati adalah suatu 

jabatan tertinggi yang dapat nikmati oleh penduduk pribumi yang mendapatkan 

pendidikan model barat. Kebanyakan para penduduk pribumi hanya menduduki 
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jabatan pimpinan di lingkungan administrasi pemerintah di bawah jabatan bupati. 

(Scherer, 1985 : 35). 

Menjadi pegawai pemerintah Pangreh Praja (Inlands Bestuur) ada syarat berat 

yang harus dilakukan. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah keturunan bangsawan, 

pejabat atau kepala pribumi, kaya, loyal, dan berpendidikan. Syarat yang terakhir ini 

pada umumnya harus dilakukan oleh calon pegawai yang berasal dari pegawai 

rendahan. Pemerintah Hindia Belanda melakukan upaya rasionalisasi dalam 

pengangkatan para bupati melalui peraturan yang berhubungan dengan pengangkatan 

seorang bupati dan ada beberapa kategori yang dimiliki oleh kandidat ambtenaar yang 

melamar pekerjaan. Kategori itu adalah harus lulus diploma dari Hoofdenschool yaitu 

sekolah khusus untuk calon pejabat, mengikuti ujian untuk para pegawai rendahan dan 

sertifikat yang Europesche School. (Staadsblad van Nederlandsch Indie No. 194 Tahun 

1864). 

Dalam pola pengangkatan para bupati dan pejabat lainnya tersebut sempat 

menimbulkan keresahan dan kecemasan di kalangan para bupati. Mereka resah dan 

khawatir terhadap nasib anak-anak mereka di kemudian hari. Biasanya bupati pasrah 

terhadap berbagai kebijakan dari Pemerintah Hindia Belanda, tetapi bila berkaitan 

dengan masa depan anak-anak dan keluarganya, bupati berusaha untuk 

mempertahankan keturunannya tidak keluar dari birokrasi pemerintahan. Sejak saat itu 

mereka sadar akan pentingnya pendidikan model barat, strategi adaptasi dilakukan 

oleh para bupati dalam rangka menghadapi tuntutan baru dari Pemerintah Hindia 

Belanda. Kemudian bupati berusaha untuk memberikan kepada anak-anak mereka 

pendidikan model barat. Salah satu cara yang mereka lakukan dengan cara 

memanfaatkan hubungan mereka dengan orang-orang Belanda yang sudah terjalin 

sekian lamanya. Para bupati Madiun tidak mengalami kesulitan untuk mendekatkan 

anak mereka dengan keluarga Belanda, bahkan beberapa keluarga Belanda yang 

memberikan teman bermain di dalam lingkungan rumah tangganya. (Ali, 1986 : 74). 

Persyaratan lainnya selain poin pendidikan, keturunan dan loyalitas, yang bisa 

dilewati oleh seseorang agar bisa menduduki jabatan dalam sistem birokrasi 

pemerintahan adalah lembaga magang. Magang adalah suatu pekerjaan yang  harus 

dijalani dalam waktu yang tidak terbatas bagi seseorang khususnya para penduduk 

pribumi sebelum dipercaya untuk menduduki sebuah jabatan tinggi di lingkungan kerja 

Pangreh Praja. Magang dapat dilakukan pada pejabat dari orang pribumi maupun 

Belanda. Pemagang tidak diberikan pekerjaan administratif saja di kantor sebagai juru 

tulis (pegawai rendahan) namun pekerjaan di luar kedinasan. Hal ini bertujuan agar 

pemagang itu mengetahui sopan-santun, etika, dan perilaku seorang pejabat. 

 

Kebijakan Penghapusan Tanah Lungguh dan Penggajian Model Baru 

Bupati di Kabupaten Madiun tidak mendapat tanah lungguh tetapi diberikan 

gaji berupa uang. Untuk mendapat kesetiannya, mereka diberi gelar- gelar kehormatan 

yang tinggi (Ham, 2018 : 254). Hal ini merupakan kelihaian dari Pemerintah Hindia 

Belanda agar kekuasaan para bupati Madiun di tingkat daerah masih mendapatkan 
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kepercayaan dari masyarakatnya karena menggunakan gelar feodalistis walaupun 

wewenang dan kekuasaan para Bupati Madiun dibatasi. (Reggeering Reglement No. 69 

Tahun 1854). Faktor dari kekuasaan seorang bupati yang bisa diukur secara detail 

adalah pendapatannya. Pendapatan seorang bupati terdiri atas tiga bagian yaitu : 1). 

pendapatan dari tanah, hak atas kerja bakti dan pelayanan dari penduduk, 2). uang 

bulanan dari, 3). persentase dari sistem tanam paksa. Menurut Weber, ciri khas dari 

birokrasi pemerintahan modern adalah para pengawai diberikan hak kompensasi 

keuangan reguler berupa gaji tertentu dan jaminan hari tua sebagai uang pensiun. 

(Weber, 2009 : 244). Weber mengatakan para pengawai dipersiapkan menjalani karir 

dalam urutan kedinasan. Mereka merambat dari posisi yang rendah dan dibayar sedikit 

menuju posisi yang tinggi. Rata-rata pengawai yang ditetapkan berdasarkan pada 

promosi baik untuk jabatan maupun untuk menetapkan gaji. 

Kondisi tersebut berdasarkan senioritas atau kadang-kadang sesuai dengan 

tingkatan yang dicapai dalam ujian keahlian yang memberi efek permanen pada karir 

para pengawai. Disini berarti berlaku kualifikasi hak atas jabatan dan pola keamanan 

dari ekonomi para pengawai. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kolonial Belanda 

berusaha untuk menciptakan pemerintahan modern dengan cara menggaji para pribumi 

dengan uang kontan. (Weber, 2009 : 245). Rintisan penggajian dengan uang kontan 

pada para bupati belum didasarkan pada kualifikasi keahlian, masa kerja tertentu atau 

pendidikan tetapi berdasarkan status, di mana jabatan politis tertinggi yaitu bupati diisi 

tanpa referensi pada sertifikat keahlian, pendidikan dan masa kerja tertentu, namun 

demikian rintisan pembentukan pemerintahan modern sudah dimulai walau masih 

banyak kendala  di dalam pelaksanaannya. 

 

Tabel 1. Uang Gaji Para Bupati Karesidenan Madiun Tahun 1861 

Kabupaten Gaji/per bulan Persentase/per 

tahun 

Pacitan f  500 f 2.919  

Purwodadi f  600 f 483 

Ngawi f  600 f 625 

Sumoroto f  600 f 2.040 

Magetan f  800 f 1.231 

Ponorogo f  800 f 2.911 

Madiun f 1.500 f 1.724 

Sumber : Ong Hak Ham, Madiun dalam Kemelut Sejarah Priayi dan Petani di Karesidenan 

Madiun Abad XIX (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2018), hlm. 120. 

 

Bupati membutuhkan banyak uang karena hubungan kedekatannya dengan 

orang Eropa sehingga para bupati memiliki selera kemewahan Eropa seperti senjata, 

kuda, pakaian dan seragam militer Belanda abad ke-19 dengan sulaman emas dan juga 
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furnitur Eropa. Banyak pengunjung Eropa yang mengatakan kabupaten-kabupaten di 

Madiun adalah satu-satunya tempat tinggal yang layak. Dalam sistem birokrasi 

pemerintahan modern, para bupati sebagai pegawai pemerintah mendapatkan gaji yang 

ditentukan. (Surianingrat, 1983 : 157- 158). 

Penghapusan Kerja Wajib 

     Usaha melemahkan kedudukan dan mengurangi kekuasaan bupati selain 

dilakukan dengan cara memperkuat kedudukan para pejabat Eropa yang tergabung di 

Binnenlands Bestuur dan pengawasan Pemerintah Hindia Belanda terhadap sistem 

pelaksanaan kekuasaan oleh Pangreh Praja (PP) terutama bupati, usaha tersebut juga 

dilakukan dengan cara penghapusan hak-hak feodal para bupati, yaitu penghapusan 

kerja wajib. (Palmier, 1969 : 33; lihat juga Bosch, 1944 : 135). Usaha Pemerintah 

Hindia Belanda untuk menghapus hak pengerahan tenaga kerja wajib bertujuan 

membatasi dari kekuasaan para bupati, pemerintah juga ingin menciptakan pasar bebas 

bagi tenaga kerja agar usaha- usaha swasta yang didanai dengan modal besar dari 

Eropa, khususnya bidang perkebunan tanaman ekspor dengan mudah untuk 

berkembang di pasaran Eropa. (Wignjosoebroto, 1995 : 37). 

Ada empat macam kerja wajib dalam masyarakat pedesaan yang menjadi 

tanggung jawab sikep. Kerja wajib dibedakan: Kerigan untuk perbaikan jalan, 

pematang, jembatan, dan lain-lain; gugur gunung berupa perbaikan untuk infrastruktur 

desa karena banjir dan gangguan alam; kerigaji yaitu kerja wajib untuk raja; dan kerja 

wajib di perkebunan. Kerja wajib itu diperluas dan disesuaikan kepentingan 

perusahaan perkebunan. (Suhartono, 1991 : 41; lihat juga Jonquiere, 1918 : 300). 

Menurut catatan Brooshooft, kerigan dilakukan lima hari sekali selama lima jam, 

sedangkan dines kemit yaitu menjaga rumah penyewa tanah dilakukan dua minggu 

sekali. Ketentuan ini dapat berubah menurut kebutuhan. Gugur gunung biasanya 

dilakukan sebulan sekali. Dalam setahun kerigan dilakukan selama 36 hari, kemit 26 

hari dan gugur gunung 12 hari sehingga berjumlah 74 hari. (Brooshooft, 1888 : 24). 

Pada tahun 1880, hak kerja bakti para bupati dihapuskan. (Kolonial Verslag, 1882-

1883 : 72-74). Hal  ini berdampak terhadap kedudukan dan kekuasaan feodal para 

bupati sebagai penguasa tradisional. Bupati Madiun hanya sekedar menjadi alat bagi 

para pengawai sipil Belanda dan posisi para bupati tidak tersentuh lagi. 

 

Pulihnya Kedudukan dan Peranan Bupati 

 Pada tanggal 23 Juli 1903, undang-undang desentralisasi pemerintahan di 

Hindia Belanda bernamakan De Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in 

Nederlandsch-Indie berhasil diterima dalam sidang dan diundangkan dalam Staatsblad 

van het Koninklijk Der Nederlanden tahun 1903 No. 219 dan melalui Staatsblad voor 

Nederlandsch Indie No. 329. Amandemen dilakukan dengan cara memberikan 

tambahan tiga pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 68 dan 69 RR 1854. Ketiga 

pasal baru yang disisipkan itu dituliskan sebagai Pasal 68a, 68b, dan 68c, dengan 

menyisipkan pasal tambahan pada pasal 68, maka secara utuh pasal 68 dari RR 1854. 
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Dengan hadirnya tiga ayat baru itu, dimaksudkan reorganisasi pemerintahan 

menuju terwujudnya desentralisasi di daerah. Menurut Wignjosoebroto, undang- 

undang ini hanya amandemen parsial terhadap Regeeringsreglement 1854. Pasal 68 

RR 1854 sudah ada sejak semula mengandung empal hal. Pertama, dinyatakan dalam 

pasal itu bahwa wilayah Hindia Belanda akan dibagi ke dalam satuan- satuan daerah 

dan pembagian itu akan dilakukan oleh raja. Kedua, pemerintahan di daerah-daerah itu 

dilaksanakan oleh pejabat tinggi (hoofdamtenaar) yang sebutan jabatannya ditentukan. 

Ketiga yaitu, gubernur jenderal akan menetapkan instruksi-instruksi berkenaan dengan 

hubungan para pejabat tinggi daerah itu dengan berbagai pihak yang lain. Selanjutnya, 

kekuasaan sipil adalah kekuasaan tertinggi di wilayahnya. (Wignjosoebroto, 1995 : 13-

15). 

Lahirnya UU Desentralisasi tahun 1903 disikapi dengan berbagai sudut 

pandang yang berbeda. Van Deventer, seorang tokoh terdepan dari politik etik 

mengecam adanya UU Desentralisasi sebagai kegagalan bagi Pemerintahan Hindia 

Belanda, hal itu karena mencerminkan tidak diakomodasinya prinsip politik etik. 

Pendidikan bagi rakyat harus tetap menjadi program yang utama dalam pelaksanaan 

desentralisasi agar dapat membangun tatatnan dari masyarakat pribumi, emigrasi 

diprogramkan agar pengendalian pertumbuhan penduduk di Jawa stabil. Penduduk 

Jawa yang sudah padat perlu dipindah ke Pulau Sumatra dan Kalimantan. Tujuannya 

adalah pemerataan jumlah penduduk tersebut dapat tumbuhkan ekonomi lokal yang 

merata di semua lini. (Deventer, 1994). 

Sekalipun Decentralisatie Wet 1903 memberikan kebebasan pelaksanaan 

kebijakan desentralisasi untuk pemerintahan Hindia Belanda tetapi tetap 

pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama baik implementasi undang- 

undangannya ataupun realisasinya di lapangan. Hal itu karena lambatnya proses 

birokrasi seperti tentang peraturan pemerintah pembentukan dewan daerah ataupun 

bagian dari daerah baru dikeluarkan pada tahun 1905 Indische Staatsblad No. 181 

dengan nama Locale Raden Ordonnantie. Dikeluarkannya Locale Raden Ordonnantie 

tahun 1905, dibentuk gemeenten dan gewesten berdasarkan ordonansi yang telah 

dimaklumatkan dengan merujuk bunyi kalimat atau ayat kedua pasal 68a 

Decentralisatie Wet 1903 sebagai dasar kekuatan yuridisnya. Ordonasi tersebut dikenal 

dengan instellingen ordonantie, jika diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa 

Indonesia disebut ordonansi pembentukan. Batavia, Buitenzorg (Bogor), Meester-

Cornelis (Jatinegara) dapat dibentuk pada tahun 1905. Bandung, Cirebon, Magelang, 

Kediri, Blitar, Pekalongan, Padang, Palembang dan Surabaya, Tegal, Semarang, 

Makasar secara berturutan tahun 1906. Besuki dibentuk pada tahun sebelum 1908 

bersama enam gewesten yang lain yakni Banten, Rembang, Madura, Banyumas, dan 

Madiun. Medan pada tahun 1909 sedangkan Malang baru pada tahun 1914. Sampai 

tahun 1920 tercatat ada 37 dewan wilayah yang dibentuk pada seluruh karesidenan di 

daerah Jawa dan Madura. (Wignjosoebroto, 1995 : 28-29). 

Persyaratan dari pembentukan dewan lokal yang cukup tinggi untuk ukuran 

waktu itu. Persyaratannya tersebut seolah-olah disengaja agar posisi dewan lokal 
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hanya dipenuhi oleh mereka dari golongan Eropa. Sejak pembentukan dewan tersebut 

memang ada wacana di lingkungan warga kota yang pada umumnya berasal dari 

kalangan Belanda, para politisi, dan pejabat yang semuanya adalah orang Eropa yang 

berorientasi pada kepentingan Eropa. Oleh karena itu, pada saat tuntutan desentralisasi 

dipenuhi dan melewati perdebatan selama bertahun-tahun pada akhirnya persyaratan 

yang harus dipenuhi itu mengacu kepada standarisasi Eropa. (Wignjosoebroto, 1995 : 

28-29). Menurut ketentuan pasal 22-26 Regenschapsraadordonantie, bupati adalah 

Ketua Dewan Kabupaten dan Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Kabupaten. 

Kedudukan tesebut mengisyaratkan bahwa para bupati identik dengan Dewan 

Kabupaten, karena berdasar kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Kabupaten dan Ketua 

Badan Pelaksana Harian Dewan Kabupaten, bupati memiliki sebuah kesempatan 

untuk intervensi dalam berbagai hal, baik yang berkaitan penyusunan anggaran 

pendapatan di daerah, pembuatan peraturan daerah atau pengaturan pemerintahan desa. 

Berkaitan dengan kedudukan para bupati sebagai Ketua Dewan Kabupaten 

yang bertugas memimpin persidangan untuk membuat sebuah peraturan tentang 

pemerintahan di daerahnya. (Djajadiningrat, 1936 : 426). Dengan demikian bahwa 

tugas para bupati menjadi bertambah berat, tapi kedudukan dan kekuasaan para bupati 

bertambah besar dengan berbagai wewenang resmi yang telah dimilikinya. Memang 

beban bupati menjadi lebih berat dan juga menjadi lebih sulit karena banyak hal yang 

serba baru, antara lain tugasnya sebagai pimpinan umum pekerjaan umum, 

pengawasan keuangan, tugas yang berkaitan dengan jabatannya sebagai Ketua Dewan 

Kabupaten, tetapi pada umumnya para bupati memiliki kecakapan menyesuaikan diri 

kepada tuntutan-tuntutan yang baru. (Kartodirdjo, et al, 1976 : 54). Jika diamati secara 

sepintas, Dewan Kabupaten akan memperlemah kedudukan dan juga mengurangi 

otoritas dari para bupati, tetapi Dewan Kabupaten merupakan lembaga di tempat mana 

kekuasaan para bupati justru bertambah kuat. Misalnya tentang peraturan bahwa para 

bupati juga berhak menyatakan keberatan menjalankan keputusan Dewan, apabila 

peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang umum, undang-undang 

propinsi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Selain itu, para bupati juga bisa 

mendesak keinginannya dalam pembuatan peraturan daerah. Hal ini berkaitan dengan 

adanya sebuah kecenderungan bahwa mayoritas anggota Dewan Kabupaten tersebut 

berasal dari kalangan para pejabat. ( Hoessein, 1996 : 4). 

Dewan Kabupaten setiap tahun merumuskan anggaran dan di waktu lain ketika 

diperlukan, biasanya dilakukan tiga kali Dali setahun. Untuk melaksanakan tugas yang 

bermacam-macam maka dibentuk komite yang membidangi segala bentuk urusan 

khusus misalnya Undang-Undang Pekerjaan Umum, pengelolaan pasar dan pekerjaan 

rutin yang ditangani oleh sebuah komisi. Komisi tersebut menangani masalah 

pendapatan daerah dari penghasilan penyewaan pasar, hibah pemerintah, pajak dan 

pajak hiburan, ekspeditur, penerangan untuk jalan, perlindungan kebakaran dan tanah 

kuburan. Pekerjaan lain yang tidak dapat diserahkan kepada Dewan Kabupaten adalah 

bidang pengadilan, keamanan (kepolisian), pajak negara (terutama pajak tanah). Pada 

tahun 1928 timbul sebuah program pembaharuan pemerintahan, gerakan pendewasaan 
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pamong praja pribumi. Dasar politik ini adalah prinsip protektorat, yaitu yang akan 

membiarkan penduduk pribumi ada di bawah pimpinan dan kepala mereka sendiri baik 

yang diakui maupun yang diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Setelah 

percobaan pertamanya di Kabupaten Cianjur (Jawa Barat) berhasil, maka pada tahun 

dua puluhan, ontvoogding ini diperluas ke sejumlah kabupaten. Ontvoogding atau 

pendewasaan di kabupaten biasanya disertai dengan perubahan kedudukan kontrolir 

BB. Perubahan itu terjadi dengan cara menghapuskan pengawasan oleh kontrolir dan 

memperbantukan kontrolir sebagai penasehat dan juga pembantu asisten residen. 

Kebijakan ini memperkuat kedudukan para bupati, karena berlakunya ontvoogding, 

para bupati diberikan kepercayaan untuk memegang sebuah pimpinan dan pengawasan 

langsung atas Pangreh Praja. (Wijnmaalen, 2001 : 201-202). 

Sejak tanggal 1 September 1928, penyerahan wewenang kepada para bupati 

dapat dilakukan pula di semua kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Barat yang belum 

ditetapkan sebagai kabupaten yang memperoleh otonomi. Penyerahan wewenang itu 

diuraikan di dalam sebuah Inlandsch Ontvoogdingsbesluit atau Keputusan tentang 

ontvoogding tahun 1921. Terjadinya ontvoogding secara masal ini merupakan usaha 

memberikan otonomi kepada para bupati tertentu yang dilakukan secara insidental, 

sekarang dilaksanakan dalam pembaruan birokrasi pemerintahan secara umum dan 

secara prinsipiil berarti menyerahkan lebih banyak lagi wewenang kepada bupati, 

tetapi yang paling utama adalah untuk menonjolkan kedudukan para bupati sebagai 

pemimpin dari Pangreh Praja yang telah dibebani pelaksanaan dari pemerintahan 

langsung. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, pertama, para bupati sebagai 

elite tradisional dan patron client bagi masyarakatnya memiliki otoritas yang penuh 

untuk memerintah di daerah kekuasaannya. Kedudukan para bupati mengalami 

perubahan pada abad ke-18 akibat menguatnya kekuasaan dari politik Verenigde Oost 

Indie Compagnie (VOC) di Pulau Jawa. Perkembangan selanjutnya, secara politis 

kedudukan formal para bupati pada abad ke-18 mengalami penurunan tetapi peranan 

bupati bagi kompeni (VOC) tetap penting. Para bupati di Kabupaten Madiun 

mempunyai peranan dan kedudukan strategis dalam upaya mempertahankan status 

sosialnya baik di tengah masyarakat tradisional dan kolonial. Status sosial dan politik 

para bupati di Kabupaten Madiun mengalami kemerosotan sehingga mengakibatkan 

pada perubahan gaya hidup dan tidak menimbulkan efek perubahan secara struktural 

fungsi dan kekuasaan dari para bupati. Untuk mempertahankan kedudukannya para 

bupati berusaha beradaptasi dan juga membangun hubungan simbiotik yang baru. 

Kedua, politik dari Pemerintahan Hindia Belanda sedang diperbarui, 

kedudukan tinggi dalam hierarki kepengawaian berlaku atas dasar pendidikan sebagai 

ukuran utama dalam pengangkatan calon pengawai maupun calon bupati. Alasan 

utama dari pola perubahan tersebut karena para putera kepala pribumi termasuk bupati 
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tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Hindia Belanda sebagai seorang pengawai 

pribumi yang ahli dalam bidangnya. Adanya sistem kerja magang adalah kebijakan 

Pemerintah Hindia Belanda untuk melahirkan kepala daerah yang memiliki loyalitas 

tinggi untuk mempertahankan administrasi pemerintahannya yang beamstenstaat 

(negara pegawai) di lingkungan lembaga kepangreh prajaan. Ketiga, usaha Pemerintah 

Hindia Belanda untuk mengurangi kedudukan dan kekuasaan Bupati Madiun dengan 

cara penghapusan salah satu hak feodal para bupati, karena penghapusan hak kerja 

wajib merupakan salah satu kebijakan yang berdampak berkurangnya kedudukan dan 

kekuasaan bupati. Menghadapi berbagai kebijakan modernisasi ini, para Bupati 

Madiun berusaha untuk agar kedudukan dan kekuasaan tidak surut dengan berbagai 

cara, salah satunya dengan cara mempersiapkan penerus keturunannya agar terdidik, 

cakap dan terampil sesuai kebutuhan Pemerintah Hindia Belanda. 
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