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ABSTRAK
Abdillah, Kanda Yusuf. 2021. “Relasi Kuasa dan Dominasi Kekuasaan pada
Tiga Cerpen dalam Antologi Cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua
Karya Ajip Rosidi”. Skripsi pada Program Studi Sastra Indonesia,
Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur alur, tokoh,
penokohan, bentuk-bentuk relasi kuasa dan dominasi kekuasaan yang terdapat
dalam cerpen “Krisis Kesusastraan di Republik Antahberantah (KKRA)”,
“Sebuah Rumah Buat Haritua (SRBH)”, dan “Sebuah Lukisan Telah Terdjual
(SLTT)” karya Ajip Rosidi.
Secara khusus penelitian ini menggunakan teori kekuasaan Michel
Foucault serta menggunakan pendekatan objektif dan mimetik berdasarkan
dengan paradigma M.H. Abrams. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
terbagi dalam tiga tahap, yaitu metode pengumpulan data, metode analisis data,
dan metode penyajian hasil analisis data. Data-data dikumpulkan dengan teknik
baca-catat lalu dianalisis menggunakan metode analisis laten. Setelah itu, datadata disajikan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitan pada bab II berupa: Alur memiliki tahapan (1) tahap
situation, (2) tahap generating circumstances, (3) tahap rising action, (4) tahap
climax, dan (5) tahap deneouemen. Tokoh dan penokohan pada; (1) cerpen “Krisis
Kesusastraan di Republik Antahberantah”, yaitu, Mr Gadjah (Tokoh utama), Tuan
Korda (Tokoh tambahan utama), Bung Santa, dan Dr Siput (Tokoh Tambahan).
(2) cerpen “Sebuah Rumah Buat Haritua”, yaitu Abdul Hamid Nur (Tokoh
utama), Tuan Berkacamata (Tokoh tambahan utama), dan Tuan Botak (Tokoh
tambahan). (3) cerpen “Sebuah Lukisan Telah Terdjual”, yaitu Aku/ Pelukis
(Tokoh utama), Ayah (Tokoh tambahan utama), dan Ibu (Tokoh tambahan).
Cerpen “Krisis Kesusastraan di Republik Antahberantah” dan “Sebuah
Rumah Buat Haritua” dikemas dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga
dan membahas tentang kesewenang-wenangan kepada pengarang muda,
sedangkan cerpen “Sebuah Lukisan Telah Terdjual”, dikemas dengan sudut
pandang orang pertama dan mengisahkan kontruksi budaya dalam lingkup
keluarga.
Bantuk-bentuk relasi kuasa dalam ketiga cerpen pada bab III: relasi kuasa
atas pengetahuan dalam cerpen “Krisis Kesusastraan di Republik Antahberantah”
dan “Sebuah Lukisan Telah Terdjual” dioperasikan melalui wacana lembaga dan
wacana budaya, bentuk relasinya yaitu, (1) regulasi yang diciptakan oleh jawatan
dan keluarga, (2) stigmatisasi terhadap pengarang muda dan pelukis, (3)
manipulasi oleh pihak berkuasa, (4) stereotip terhadap profesi sastrawan dan guru,
(5) episteme, (6) intimidasi terhadap pengarang muda dan tokoh Aku.
Relasi kuasa atas pengtahuan dalam cerpen “Sebuah Rumah Buat Haritua”
dioperasikan melalui wacana lembaga dan wacana bahasa, bentuk relasinya
x
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yaitu,(1) stigmatisasi terhadap pengarang muda, (2) episteme, (3) manipulasi oleh
pihak berkuasa, (4) intimidasi terhadap pengarang muda, dan (5) legitimasi oleh
pihak lembaga.

Adapun bentuk relasi kuasa atas tubuh yang terdapat dalam cerpen dalam
cerpen “Krisis Kesusastraan di Republik Antahberantah” dan “Sebuah Rumah
Buat Haritua”, yaitu bentuk relasi kuasa atas tubuh seksual: (1) kontrol tubuh pada
pengarang muda, (2) justifikasi tubuh pengarang muda dan sastrawan (3)
objektivikasi tubuh sastrawan, dan (4) manipulasi tubuh terhadap pengarang
muda, sedangkan bentuk relasi kuasa atas tubuh sosial, yaitu (1) kontrol tubuh
para pengarang muda (2) objektivikasi tubuh para pengarang muda dan para
sastrawan, dan (3) justifikasi tubuh terhadap para pengarang muda
seangakatannya.
Bentuk relasi kuasa cerpen “Sebuah Lukisan Telah Terdjual”, yaitu relasi
kuasa atas tubuh seksual: (1) justifikasi tubuh terhadap profesi guru dan pelukis
dan (2) kontrol tubuh terhadap tokoh Aku, sedangkan relasi kuasa atas tubuh
sosial, yaitu (1) objektivikasi tubuh terhadap peran para guru dan orang tua, (2)
justifikasi tubuh pada watak orang tua, dan (3) kontrol tubuh terhadap keluarga).
Pada bab IV ditemukan dominasi kekuasaan yang dioperasikan oleh atau
terhadap tokoh utama pada ketiga cerpen tersebut. Tindakan tersebut dilakukan
dengan cara dominasi dan represi. Dalam cerpen “Krisis Kesusastraan di Republik
Antahberantah”, Mr Gadjah selaku tokoh utama mendominasi tokoh lainnya
sekaligus terdominasi oleh Tuan Korda sebagai tokoh tambahan utama. Pada
cerpen “Sebuah Rumah Buat Haritua”, kekuasaan model sovereigern power
dioperasikan oleh Tuan Berkacamata selaku tokoh tambahan utama kepada Abdul
Hamid Nur selaku tokoh utama, sedangkan pada cerpen “Sebuah Lukisan Telah
Terdjual”, dominasi dan represif dijalankan oleh Ayah tokoh tambahan utama
kepada Aku/pelukis sebagai tokoh utama.
Kata Kunci: relasi kuasa, dominasi kekuasaan, sovereigern power, represif
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ABSTRACT
Abdillah, Kanda Yusuf. 2021. "Power Relations and Dominance of Power in
Three Short Stories in An anthology of Short Stories Sebuah Rumah
Buat Haritua by Ajip Rosidi". Thesis on Indonesian Literature
Study Program, Faculty of Literature, Sanata Dharma University,
Yogyakarta.
This research aims to describe the plot structure, character, affirmation, forms of
power relations, and dominance of power contained in the short stories “Krisis
Kesusastraan di Republik Antahberantah”, “Sebuah Rumah Buat Haritua”, and
“Sebuah Lukisan Telah Terdjual” by Ajip Rosidi.
The results of the research in chapter II are: Flow has stages (1) situation stage,
(2) generating circumstances stage, (3) rising action stage, (4) climax stage, and
(5) denouement stage. Character and affirmation on; (1) “Krisis Kesusastraan di
Republik Antahberantah” short stories, namely, Mr. Gadjah (Main character),
Tuan Korda (Main additional character), Bung Santa, and Dr. Snail (Additional
Figure). (2) “Sebuah Rumah Buat Haritua” short stories, namely Abdul Hamid
Nur (Main character), Tuan Bespectacled (Main addition), and Tuan Botak
(Additional character). (3) “Sebuah Lukisan Telah Terdjual” short stories, namely
Aku / Painter (Main character), Father (Main additional character), and Mother
(Additional figure).
“Krisis Kesusastraan di Republik Antahberantah” and “Sebuah Rumah Buat
Haritua” short stories are packaged using third-person perspectives and discussing
arbitrariness to young authors, while “Sebuah Lukisan Telah Terdjual” short
stories are secured with a first-person perspective and tell the story of cultural
construction within the family sphere.
The forms of power relations in the three short stories in chapter III: the
relationship of power over knowledge in “Krisis Kesusastraan di Republik
Antahberantah” and “Sebuah Lukisan Telah Terdjual” short stories is operated
through institutional discourse and cultural discourse, the form of relations is, (1)
regulation created by the post and family, (2) stigmatization of young authors and
painters, (3) manipulation by the authorities, (4) stereotypes against the profession
of writers and teachers, (5) episteme, (6) intimidation against young authors and
my characters.
The power of knowledge in “Sebuah Rumah Buat Haritua” short stories is
operated through institutional discourse and language discourse, the form of
relation is (1) stigmatization of young authors, (2) episteme, (3) manipulation by
the authorities, (4) intimidation of young authors, and (5) legitimacy by the
institution.
The form of power relations over the body contained in the short stories in the
short stories “Krisis Kesusastraan di Republik Antahberantah” and “Sebuah
Rumah Buat Haritua”, namely the form of power relations over the sexual body:
xii
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(1) control of the body in young authors, (2) justification of the body of young
authors and writers (3) objectification of the body of the literary, and (4)
manipulation of the body of young authors, while the form of power relations over
the social body, namely (1) control of the body of young authors (2)
objectification of the body of young authors and literary, and (3) the body's
justification of young authors accordingly.
The form of power relations of “Sebuah Lukisan Telah Terdjual” short stories,
namely the relationship of power over sexual bodies: (1) the justification of the
body to the profession of teachers and painters and (2) the control of the body to
the character of I, while the relationship of power over the social body, namely (1)
objectification of the body to the role of teachers and parents, (2) body
justification in the character of parents, and (3) body control over the family.
In chapter IV, there is a dominance of power operated by or against the main
characters in the three short stories. Such actions are carried out using dominance
and repression. In the short story “Krisis Kesusastraan di Republik
Antahberantah”, Mr. Gadjah as the main character dominates other characters as
well as dominated by Mr. Korda as the main additional character. In “Sebuah
Rumah Buat Haritua” a short story, sovereign power model power operated by
Mr. Bespectacled as the main additional character to Abdul Hamid Nur as the
main character, while in “Sebuah Lukisan Telah Terdjual” short story, dominance
and repressive run by the father of the main additional figure to I‟m / painter as
the main character.
Keywords: power relations, power dominance, sovereign power, repressive
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Sastra merupakan luapan ekspresi penulis yang berdasarkan pada hasil

refleksi, pemikiran, perasaan, pengalaman, dan lainnya. Dituangkan dalam sebuah
cerita yang berbentuk tulisan maupun lisan dan dikemas secara estetis dalam
media bahasa. Menurut Semi (1993: 1), sastra merupakan salah satu cabang
kesenian yang selalu berada dalam peradaban manusia semenjak ribuan tahun
yang lalu. Kehadiran sastra di tengah peradaban manusia tidak dapat ditolak,
bahkan kehadiran tersebut diterima sebagai salah satu realitas sosial budaya. Di
sisi lain, Sumardjo (1979: 65), mengatakan bahwa karya sastra merupakan hasil
pengamatan sastrawan terhadap kehidupan sekitarnya.
Dalam kehidupan, sastra dan masyarakat tidak bisa dipisahkan karena dalam
sebuah karya sastra selalu terdapat nilai kehidupan berupa sosial, budaya, bahkan
politik yang menjadi objek utama bagi kelahirannya (Kleden, 2004: 8). Sebuah
karya sastra tidak dapat mengelak dari kondisi masyarakat dan situasi kebudayaan
dari tempat karya itu dihasilkan, sekalipun seorang pengarang dengan sengaja
berusaha mengambil jarak dan bahkan melakukan transendensi secara sadar dari
jebakan kondisi sosial dan berbagi masalah budaya yang ada di sekitarnya.
Cerita pendek adalah cerita berbentuk prosa yang relatif pendek. Kata
pendek dalam batasan ini tidak jelas ukurannya. Ukuran pendek di sini diartikan
sebagai: dapat dibaca sekali duduk dalam waktu kurang dari satu jam. Dikatakan
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pendek juga karena genre ini hanya mempunyai efek tunggal, karakter, plot, dan
setting yang terbatas, tidak beragam, dan tidak kompleks (Sumadrjo & Saini,
1986: 30).
Cerpen merupakan salah satu karya sastra berjenis prosa, di dalamnya
terdapat banyak unsur yang meliputi kehidupan manusia. Jika dibandingkan
dengan bentuk puisi yang padat dan novel yang luas, cerpen bisa dikatakan karya
sastra yang menginterpretasikan satu kejadian saja atau terbatas. Gasong
(2019:47), berpendapat bahwa cerpen adalah cerita berbentuk prosa yang relatif
pendek. Hanya memiliki satu alur, tema hanya satu (tema sentral) saja, karakter
tokoh sederhana.
Seorang penulis cerpen dapat menggunakan karyanya untuk mengkritisi
suatu gejala yang menurutnya tidak layak dipertontonkan atau bisa juga dikatakan
sebagai media penolak atau pendukung atas sebuah peristiwa yang terjadi pada
masanya. Beberapa cerpen yang menarik untuk dikaji adalah cerpen berjudul
“Krisis Kesusastraan di Republik Antahberantah” yang selanjutnya disingkat
(KKRA), “Sebuah Rumah Buat Haritua” (SRBH) , dan “Sebuah Lukisan Telah
Terdjual” (SLTT) karya Ajip Rosidi dalam antologi cerpennya yang berjudul
Sebuah Rumah Buat Haritua (1957).
Cerpen KKRA menceritakan tentang suatu sistem kekuasaan yang janggal
dalam khazanah sastra di Republik Antahberantah. Semua bermula ketika Mr.
Gajah menjabat sebagai Menteri Kesusastraan di Republik Antahberantah, ia
mengira bahwa semua hal yang berbau sastra seperti Jawatan Cerpen, Sajak, dan
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Roman dalam keadaan baik-baik saja di bawah perintahnya. Namun, di suatu
ketika terbitlah sebuah esai yang berjudul “Penghadapan” yang ditulis oleh bung
Djatman E. Tulisan itu menjelaskan bahwa Republik Antahberantah sedang
mengalami paceklik sastra atau krisis kesusastraan.
Pada cerpen SRBH dan SLTT, keduanya memuat pengalaman konflik yang
hampir serupa. Cerpen SRBH menceritakan tentang seorang penulis bernama
Abdul Hamid Nur yang ingin menerbitkan sebuah buku berjudul Pemberantasan
Buta Huruf, tetapi dipersulit lembaga penerbitan yang dipimpin oleh Tuan
Berkatjamata. Dalam cerpen ini, ditulis secara implisit maksud dan tujuan dari
Tuan Berkatjamata tersebut sehingga Hamid merasa tidak sadar bahwa yang ia
lakukan adalah menjual sebuah maha karya ciptaannya sendiri tanpa adanya
transaksi atau tukar menukar. Kemudian pada SLTT bercerita tentang seorang
pelukis yang sedang mengalami kemarau panjang terhadap karyanya lalu ia
mengingat masa kecil yang telah didominasi oleh sang ayah. Ayahnya
menginginkan ia menjadi seorang guru. Namun, si pelukis tidak mau. Tak
berhenti di situ, ayahnya yang keras justru merobek hasil karya si pelukis.
Akhirnya si pelukis pun kabur dari rumahnya dan memilih jalan sunyi seorang
seniman.
Ketiga cerpen dalam antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua ini
memiliki latar belakang tahun 1950an, yaitu tahun-tahun krisis kesusastraan
Indonesia. Sebagaimana yang dituliskan oleh Ajip Rosidi pada “Krisis Sastra
Indonesia?” dalam buku Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia yang di dalamnya
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dimuat indikator-indikator perihal krisis sastra tersebut. Peristiwa tersebut
bermula pada terbitnya esai “Mengapa Konfrontasi” yang ditulis oleh Sudjatmoko
pada pertengahan tahun 1954, yang kemudian ditanggapi oleh sastrawansastrawan lain seperti Nugroho Notosusanto, S.M. Arden, dan Boejoeng Saleh.
Tidak lupa H.B. Jassin pada simposium sastra yang diadakan di Jakarta tahun
1954 merespon polemik tersebut dengan menerbitkan prasaran dengan tajuk
“Kesusastraan Indonesia Modern Tidak Ada Krisis”.
Setahun setelahnya, Sitor Situmorang membalas pernyataan H.B. Jassin
dengan esai yang berjudul “Krisis H.B. Jassin” dalam majalah Mimbar Indonesia
(1955). Dalam tulisannya dikemukakan bahwa “jang ada bukanlah krisis sastra,
melainkan krisis ukuran menilai sastra. Dan karena ketika itu sebagai kritikus jang
terkemuka bahkan satu-satunja pula adalah H.B. Jassin, maka Sitor berkesimpulan
bahwa krisis jang sedang terdjadi adalah krisis dalam diri H.B. Jassin sendiri
karena ukurannja tidak matang” (Rosidi, 1969: 139).
Krisis sastra Indonesia menjadi perbincangan yang sangat penting pada
periode setelah angkatan 45, atau Ajip Rosidi menyebutnya sebagai “Angkatan
Terbaru” yang kelahirannya ditandai dengan terbitnya majalah Kisah. Dalam
Sastra Indonesia Modern II, Teeuw (1989: 6) menyebutkan bahwa “Angkatan
Terbaru” telah dikristalisasikan untuk pertama kali sekitar tahun 1953 dengan
terbitnya majalah Kisah. Pernyataan ini dikemukakan Ajip Rosidi pada sebuah
makalah yang dibacakan di depan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Adapun
krisis sastra yang terjadi pada periode ini, diduga dilatarbelakangi oleh tidak
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terbitnya roman-roman besar. Dalam Lesu, Kelesuan, Krisis, Impasse; Mythe jang
kini telah padam, Toer (1957:31-33) menyebutkan bahwa krisis tersebut timbul
setelah kematian Chairil Anwar pada tanggal 28 April 1949, yang menyebabkan
seolah tidak ada karya sastra yang bernilai baik secara kualitatif maupun
kuantitatif.
Ajip Rosidi lahir di Jatiwangi, Majalengka, 31 Januari 1938. Di usianya
yang baru menginjak 13 tahun, ia sudah memimpin majalah sekolah, usia 16
tahun sudah menerbitkan buku. Ia pernah menjadi redaktur majalah Suluh Pelajar,
Prosa, Majalah Sunda, Budaya Jaya, Direktur Penerbit Cupumanik dan Duta
Rakyat. Antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua merupakan antologi
cerpennya yang ketiga dari lima antologi yang ia lahirkan, yaitu Tahun-tahun
Kematian (kumpulan cerpen, 1955), Di Tengah Keluarga (kumpulan cerpen,
1956), Sebuah Rumah buat Haritua (kumpulan cerpen, 1957), Pertemuan
Kembali (kumpulan cerpen, 1961), dan Mimpi Masasilam (kumpulan cerpen,
2000). Ajip Rosidi juga banyak melahirkan karya sastra selain cerpen.
Antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua ini memiliki 10 cerpen di
dalamnya, yaitu “Krisis Kesusastraan di Republik Antahberantah”, “Sebuah
Rumah Buat Haritua”, “Sehabis Mimpi”, “Buah Apel”, “Rumah”, “Pada Suatu
Sore”, “Mimpi Masa Silam”, “Matahari”, “Antara Kawan”, dan “Sebuah Lukisan
Telah Terdjual”.
Hal yang menarik dari Ajip Rosidi dalam antologi cerpennya Sebuah
Rumah Buat Haritua ialah ketika dirinya membenturkan sebuah karya sastra
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dengan realitas sosial dan menginterpretasikan bentuk kekuasaan yang terdapat
dalam realitas tersebut secara lugas ke dalam sebuah cerpen. Latar sosial, budaya,
dan politik antartokoh menjadi objek utama dalam karya sastranya. Dari setiap
latar tercipta konflik yang dihadapi oleh setiap tokohnya, seperti dominasi dan
relasi kuasa yang memungkinkan untuk dikaji menggunakan teori kekuasaan
perspektif Michel Foucault.
Michel Foucault merupakan seorang filsuf, sejarawan ide, ahli teori sosial,
dan tergolong ke dalam jajaran pemikir pascamodernisme yang menyumbang ide
dan pemikiran yang berpengaruh bagi perkembangan pengetahuan manusia.
Foucault lahir di Potiers, Prancis, tanggal 15 Oktober 1926. Sejak tahun 1950an
sampai 1984, Foucault telah menghasilkan sekitar 9 buku dan beberapa kitab
kompilasi serta ratusan artikel. Karya-karya tersebut memuat sejarah antimainstream yang mengangkat tema-tema minoritas seperti orang gila, narapidana,
dan para penyimpang seksualitas. Beberapa karya-karya Michel Foucault yang
lain ialah Maladie mentale et Personalite (1954), Naissance de la clinique/ The
Birth of Clinic (1963), tahun 1966 ia mempublikasikan Les Most et les choses/
The order of Things. L’archeologie du savoir/ Archeology of Knowledge (1969),
Surveiller et Punir /Discipline and Punish (1973) dan Historie de la Sexualite I:
La Volonte de Savoir (History of Sexuality) (1975).
Sebelum menyentuh analisis relasi kuasa perspektif Michel Foucault,
penelitian ini akan membahas terlebih dahulu alur, pengaluran, tokoh, dan
penokohan dalam ketiga cerpen tersebut dengan menggunakan teori struktural
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yang dijelaskan oleh Burhan Nurgiyantoro di dalam buku Teori Pengkajian Fiksi
miliknnya.
Beberapa alasan ketertarikan terhadap tiga cerpen dalam antologi cerpen
Sebuah Rumah Buat Haritua ini adalah (1) ketiga cerpen dalam antologi cerpen
Sebuah Rumah Buat Haritua ini belum pernah dikaji, atau mungkin pernah tapi
tidak terdokumentasikan; (2) ketiga cerpen tersebut dua di antaranya memiliki
latar belakang krisis kesusastraan di Indonesia dan satu memiliki latar belakang
konstruksi budaya tahun 50-an ; (3) ketiga cerpen tersebut mempertontonkan
tindak-tindak kekuasaan yang sesuai dengan teori kekuasaan Michel Foucault.
Adapun alasan pemilihan teori struktural dan teori kekuasaan, yaitu (1) teori
struktural berguna untuk menguraikan tahapan-tahapan alur, tokoh, dan
penokohan dari setiap cerpen agar diketahui persamaan dan perbedaan antar
ketiganya; (2) teori kekuasaan perspektif Michel Foucault digunakan untuk
membedah bentuk-bentuk relasi kuasa dan dominasi kekuasaan yang terdapat
dalam ketiga cerpen tersebut.
1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terbentuk permasalahan sebagai berikut:
1.2.1

Bagaimanakah alur, tokoh, dan penonokohan dalam tiga cerpen pada
antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua karya Ajip Rosidi?

1.2.2

Bagaimakanah bentuk relasi kuasa terhadap tokoh utama dalam tiga
cerpen pada antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua karya Ajip
Rosidi?
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1.2.3

Bagaimakanah bentuk donimasi kekuasaan terhadap tokoh utama dalam
tiga cerpen pada antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua karya Ajip
Rosidi?

1.3

Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.3.1

Mendeskripsikan alur, tokoh, dan penonokohan dalam tiga cerpen pada
antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua karya Ajip Rosidi.

1.3.2

Mendeskripsikan relasi kuasa terhadap tokoh utama dalam tiga cerpen
pada antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua karya Ajip Rosidi.

1.3.3

Mendeskripsikan

bentuk dominasi kekuasaan terhadap tokoh utama

dalam tiga cerpen pada antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua karya
Ajip Rosidi.
1.4

Manfaat Penelitian
Kehadiran penelitian yang hasil akhirnya berupa deskripsi ini diharapkan

mampu memberikan manfaat bagi khazanah sastra Indonesia baik berupa manfaat
teoretis maupun manfaat praktis.
1.4.1

Manfaat Teoretis
Penelitian ini bermanfaat sebagai contoh pengaplikasian teori kekuasaan

Michel Foucault, serta penggunaan teori kekuasaan dalam konteks karya sastra.
Penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi pembaca sastra untuk meninjau
kembali fenomena zaman yang terdapat pada karya sastra sekaligus dapat menjadi
sumber rujukan studi sosial-sejarah sastra Indonesia
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1.4.2

Manfaat Praktis
Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya apresiasi dan kritik

kesusastraan Indonesia, khususnya pada antologi cerpen Sebuah Rumah Buat
Haritua karya Ajip Rosidi. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat
menambah pengetahun dan daya kritis terhadap tindak kekuasaan yang terjadi
pada kehidupan sehari-hari.
1.5

Tinjauan Pustaka
Penelitian terhadap antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua ini belum

pernah dilakukan atau mungkin pernah dilakukan tetapi tidak terdokumentasikan
karena mengingat tahun penciptaannya yang terlampau tua. Adapun pustaka yang
penulis temukan ialah pembahasan mengenai objek formal yang memungkinkan
dapat membantu proses penelitian ini.
Dalam skripsi yang berjudul “Hukuman dan Disiplin “Analisis Hukum
Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemikiran Filsafat Michel Foucault” Diyanto
(2009), membahas tentang praktik-praktik kekuasaan dan strategi-strategi
penghukuman dengan menggunakan teori genealogis Michel Foucault. Dalam
penelitiannya ditemukan tiga signifikansi yang muncul dari hasil analisis
geneologisnya. Pertama, teknologi menghukum berubah dari bentuk yang amat
kasar dan kejam, menjadi lunak dan semakin tidak menyentuh tubuh. Bahkan
berkembang ke arah normalisasi dan korektif. Kedua, perubahan ini disertai
dengan perkembangan pengetahuan atas individu. Ketiga, perkembangan
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pengetahuan ini memang tidak terpisah dari mekanisme „penaklukan‟. Tetapi
penaklukan itu menjadikan individu patuh dan berguna.
Antomo Pur (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Relasi Kuasa dalam
Novel Merajut Harkat Karya Putu Oka Sukanta” mendapatkan dua hasil
penelitian yang berisi (1) bentuk relasi kuasa atas pemikiran, dan (2) bentuk relasi
kuasa atas tubuh. Dari hasil pembacaannya atas novel tersebut berulang-ulang,
ditemukan bahawa bentuk relasi kuasa sesuai teori Michel Foucault yang
tergolong sebagai relasi atas pemikiran dapat dikelompokkan menjadi empat
bagian. Keempat bagian itu ialah, agama, budaya, politik-ideologi, dan institusi.
Kekuasaan yang hadir masuk dalam konsep episteme yang telah penulis paparkan
dalam skripsinya, yaitu sudah menjadi kebiasaan pola berpikir sebagian besar
tokoh-tokoh di dalam novel.
Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa bentuk relasi kuasa atas pemikiran
adalah kontrol atas pemikiran, stigmatisasi, objektivikasi, dan dominasi. Di sisi
lain, kuasa atas tubuh disebarluaskan dalam varian politik ruang, kapitalisme,
panopticon, peraturan, time table atau pembagian fungsi tubuh, dan kesehatan/
bio-meidisin.
Wasesa (2013) dalam skripsinya “Relasi Kuasa dalam Novel Entrok Karya
Okky Madasari” menemukan adanya bentuk relasi kuasa dalam novel tersebut.
Relasi kuasa tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu relasi kuasa atas tubuh dan
relasi kuasa atas pengetahuan. Dari hasil penelitiannya, bentuk relasi kuasa atas
pemikiran itu berupa objektivikasi, stigmatisasi, manipulasi, dominasi, dan
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kontrol, sedangkan bentuk relasi kuasa atas tubuhnya berupa objektivikasi,
manipulasi, dan kontrol. Selain bentuk relasi, penulis juga menemukan adanya
bentuk perlawanan terhadap representasi relasi kuasa baik pemikiran ataupun
tubuh. Bentuk perlawanan terhadap representasi relasi kuasa tersebut dijelaskan
sebagai berikut; a) Negara dengan representasi kuasanya yaitu KTP dan Undangundang, b) Budaya, yaitu melawan budaya patriarki dan budaya tinggi seperti
wayang dan gambyong, c) Lembaga, melawan wacana medis rumah sakit dengan
tidak berobat ke rumah sakit, d) Industri, melawan politik ruang penciptaan ruang
mobil pickup, e) Agama, melawan representasi kuasa ayat Al-Qur‟an.
Tribuana (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Dominasi, Hegemoni, dan
Kekuasaan dalam Serat Rangsang Tuban Karya Ki Pradmasusastra” meneliti (1)
bagaimana struktur cerita yang mencakup tokoh, penokohan, dan latar dalam
Serat Rangsang Tuban karya Ki Padmasusastra, dan (2) bagaimana dominasi dan
hegemoni perspektif Antonio Gramci, serta kekuasaan menurut Johan Galtung
dalam serat Rangsang Tuban karya Ki Padmasusastra. Penelitian ini dibuat guna
menguraikan struktur cerita serat Rangsang Tuban karya Ki Padmasusastra yang
mencakup tokoh, penokohan, dan latar, juga mendeskripsikan

dominasi dan

hegemoni perspektif Antonio Gramsci, serta kekuasaan menurut Johan Galtung.
Adapun hasil penelitian ialah (1) tokoh dan penokohan serta latar didapatkan dari
peneletian, (2) dominasi dan hegemoni tergambar dalam serat ini, yaitu di mana
kedudukan tahta yang lebih tinggi ialah yang lebih berkuasa. Barulah terjadi
dominasi antar tokoh utama satu dengan lainnya. Hegemoni terlihat dalam sistem
kerajaan atau kenegaraan di mana seorang anak yang lahir dari rahim seorang
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permaisuri lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan seorang anak yang lahir
dari rahim seorang istri biasa walaupun kedua anak itu mempunyai satu orang
ayah yang sama.
Berdasarkan penelitian di atas, setidaknya penulis mendapat keleluasaan
untuk mengkaji antologi cerpen ini dengan menggunakan teori kekuasaan Michael
Foucault karena belum ditemukannya hasil kajian yang membahas tentang objek
material tersebut.
1.6

Pendekatan
Berangkat dari pemaparan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan

yang seturut dengan kerangka Abrams. Kerangka ini diharapkan dapat
menjelaskan hubungan antarpengarang (Artist), semesta (Universe), pembaca
(Audience), dan karya sastra (Work). Berikut ini bagannya:

Universe
(Semesta)

Work (Karya)

Artist
(Pencipta)

Audience
(Pembaca)

Bagan I. Paradigma Abrams: Empat pendekatan (Teeuw, 2017:41)
Menurut Teeuw (2017:41) dalam model ini terkandung pendekatan kritis
yang utama terhadap karya sastra sebagai berikut: a) pendekatan yang
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menitikberatkan karya itu sendiri; pendekatan ini disebut objektif; b) pendekatan
yang menitikberatkan penulis, yang disebut ekspresif; c) pendekatan yang
menitikberatkan

semesta,

yang

disebut

mimetik;

d)

pendekatan

yang

menitikberatkan pembaca, disebut pragmatik. Dalam bahasan lain, Ratna
(2013:68) mengatakatan bahwa Abrams membuat diagram yang terdiri dari empat
komponen utama, dengan empat pendekatan, yaitu, pendekatan ekspresif,
mimetik, pragmatik, dan objektif.
Taum (2017:4-6) paradigma Abrams dikembangkan menjadi enam
pendekatan yang disebabkan adanya tambahan dua pendeketan yaitu pendekatan
eklektik dan pendekatan diskursif. Pendekatan ekletik adalah pendekatan yang
menggabungkan beberapa pendekatan sekaligus. Pendekatan diskursif adalah
pendekatan yang berfokus pada teks serta berupaya menggali praktik diskursif
melalui teks tersebut. Berikut ini adalah reposisi paradigma Abram dalam bentuk
bagan:

Pendekatan Ekletik

Pendekatan Mimetik
(Real world)

Psikologi, Feminisme,
Minotitas, Pascakolonial

Pendekatan Diskursif
(Poststructuralism)

Pendekatan Objektif
(Struturalism)

Pendekatan Ekspresivisme
(Authors life)

Pendekatan Pragmatik
(Reader Response)

Bagan II. Enam Pendekatan: Sebuah Reposisi (Taum, 2017: 4)
Penelitian ini secara khusus menggunakan pendekatan mimetik dan
pendekatan objektif. Kedua pendekatan itu dipilih agar memudahkan penelitian
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relasi kuasa dan dominasi kekuasaan. Pendekatan objektif digunakan untuk
membedah struktur dalam cerpen, sedangkan pendekatan mimetik digunakan
untuk menguraikan dan mendeskripsikan bentuk-bentuk relasi kuasa dan dominasi
kekuasaan yang terdapat dalam realitas karya sastra.
Menurut Taum (2015: ) pendekatan mimetik sebagai salah satu studi
sosiologi sastra memungkinkan karya sastra dipandang sebagai cerminan dari
suatu realitas. Pendekatan mimetik memungkinkan kritik sastra melihat karya
sastra sebagai cerminan dari realitas. Dalam hubungan ini, pendekatan mimetik
memiliki persamaan dengan pendekatan sosiologis. Perbedaannya, pendekatan
sosiologis tetap bertumpu pada masyarakat, sedangkan pendekatan mimetik,
khususnya dalam kerangka Abrams bertumpu pada karya sastra (Ratna, 2013:70).
1.7

Landasan Teori
Pemikiran Michel Foucault merupakan sumbangsih penting untuk menguak

kekuasaan yang terdapat dalam antologi cerpen SRBH karya Ajip Rosidi. Teori
kekuasaan Michel Foucault dipilih untuk menjawab letak relasi kuasa dan
dominasi kekuasaan yang terdapat pada ketiga cerpen dalam antologi cerpen
SRBH. Teori strukturalisme berguna untuk menjelaskan alur dan penokohan yang
terdapat dalam antologi cerpen SRBH. Menganalisis alur dan penokohan
berfungsi untuk memperlihatkan bagaimana kekuasaan itu beroperasi.
Dalam Afandi (2012: 138) dijelaskan bahwa Michel Foucault menggunakan
analisis strukturalisme sebagai alat bantu yang penting. Menurut Foucault,
analisis strukturalisme berguna untuk dua hal. Pertama, strukturalisme

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15

menyediakan pengertian-pengertian yang sistematis dan akurat dalam membaca
sejarah. Misalnya, ide kekuasaan Foucault yang akhirnya diidentikan sebagai
makna relasional justru ditemukan inspirasinya dari Saussure. Pengertian ini
menjelaskan bahwa apapun bentuk pengetahuannya, rasionalitas dan kebenaran
tidak bisa ditemukan maknanya sendiri. Makna selalu ditemukan dalam relasinya
dengan makna yang lain. Misalnya, untuk mengetahui makna perempuan,
seseorang harus memahami juga makna laki-laki, anak-anak, jenis kelamin
transeksual dan seterusnya.
Kedua, dalam strukturalisme, subjek dan pribadi individual menjadi tidak
berkekuatan atau mati. Subjek adalah oknum-oknum yang dibatasi sekaligus larut
dalam konteks. Konteks dalam pengertian strukturalis adalah sistem sosial, sistem
politik, dan sistem budaya. Menurut sudut pandang ini, individu tidak berpikir
atau menciptakan makna, sistemlah yang berpikir dan mereproduksi makna
melalui individu.
1.7.1

Teori Alur
Alur ialah konstruksi yang dibuat pembaca mengenai sebuah deretan

peristiwa yang secara logik dan kronologik saling berkaitan dan yang diakibatkan
atau dialami oleh para pelaku (Lexemburg, dkk, 1984: 49).
Sudjiman (1988: 30) menambahkan jika alur merupakan peristiwaperistiwa yang diurutkan untuk membangun tulang punggung cerita. Peristiwa
tidak hanya meliputi yang bersifat fisik seperti cakapan/ lakuan, tetapi juga
termasuk perubahan sikap tokoh yang mengubah jalan nasib. Aminuddin (1991:
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83) menyederhakannya menjadi rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapantahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang diharikan oleh para pelaku
dalam suatu cerita. Istilah alur dalam hal ini sama dengan istilah plot maupun
struktur cerita.
Peristiwa yang terdapat dalam karya sastra tidak semua masuk dalam
kriteria pembentuk alur, hanya peristiwa-peristiwa yang memiliki potensi saja
atau bisa disebut peristiwa penting dalam teks sastra yang dapat menjalankan
sebuah alur cerita. Peristiwa penting ialah sebuah peristiwa atau kejadian yang
mempengaruhi pergerakan alur sebuah cerita. Dalam karya sastra, peristiwa
penting ini memiliki keterlibatan dalam membentuk alur cerita. Oleh karenanya,
untuk menganalisis sebuah alur cerita harus dengan meruntut peristiwa-peristiwa
pentingnya yang mengandung sebab-akibat yang jelas saja. Setiap alur cerita
mengandung unsur waktu yang berurutan yang dikemukakan secera implisit
maupun eksplisit. Jadi, alur cerita itu memiliki tahapan-tahapan peristiwa penting
yang merujuk pada waktu.
Aristoteles dalam Nugriyantoro (1995: 142-145) membagi plot atau alur
menjadi tiga bagian, tahap awal (beginning), tahap tengah (middle), dan tahap
akhir (end,) Tahap awal disebutnya sebagai tahap pengenalan yang berfungsi
memberikan informasi dan penjelasan seputar latar waktu dan tempat, suasana,
setting yang dikemas dengan cara dideskripsikan. Selain itu, tahap awal juga
berfungsi sebagai tahap perkenalan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita baik
berupa deskripsi fisik ataupun perwatakannya.
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Tahap tengah atau tahap pertikaian, berfungsi untuk menampilkan
pertikaian atau pertentangan dan atau konflik yang sudah dimunculkan pada tahap
sebelumnya menjadi lebih meningkat. Konflik tersebut dapat berupa konflik
internal yang terjadi dalam diri seorang tokoh maupun konflik eksternal yang
terjadi antartokoh cerita. Dalam tahap ini klimaks ditampilkan ketikan konflik
(utama) telah mencapai intensitas tertinggi (Nurgiyantoro, 1995: 145).
Tahap akhir disebut juga sebagai tahap peleraian yang menampilkan
adegan tertentu sebagai klimaks. Jadi, bagian ini misalnya berisi bagaimana
kesudahan cerita atau akhir dari sebuah cerita, atau menyarankan pada hal
bagaimanakah akhir sebuah cerita (Nurgiyantoro, 1995 : 146-147).
Dalam rincian lain, Nurgiyantoro (1995: 149) membagi tahapan plot atau
alur menjadi lima bagian, yaitu (1) tahap situation atau tahap penyituasian, (2)
tahap generating circumstances atau tahap pemunculan konflik, (3) tahap rising
action, (4) tahap climax atau tahap klimaks, dan (5) tahap denouement atau tahap
penyelesaian.
Tahap penyituasian adalah tahapan yang berisi pelukisan dan pengenalan
situasi latar dan tokoh (-tokoh) cerita. Tahap ini merupakan tahap pembukaan
cerita, pemberian informasi awal, dan lain-lain yang, terutama, berfungsi untuk
melandastumpui cerita yang dikisahkan pada tahap berikutnya (Nurgiyanto, 1995:
149).
Tahap pemunculan konflik merupakan tahap awal pemunculan konflik,
dan konflik itu sendiri akan berkembang dan atau dikembangkan menjadi konflik-
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konflik pada tahap berikutnya, sedangkan tahap peningkatan konflik merupakan
tahap sebelumnya yang semakin berkembang dan dikembangkan kadar
intensitasnya. Peristiwa-peristiwa dramatik yang menjadi inti cerita bersifat
semakin mencengkam dan menegangkan (Nurgiyangtoro, 1995: 150).
Tahap klimaks merupakan tahap konflik atau pertentangan-pertentangan
yang terjadi, yang diakui dan atau ditimpakan kepada para tokoh cerita mencapai
titik intensitas puncak. Klimaks sebuah cerita akan dialami oleh tokoh(-tokoh)
utama yang berperan sebagai pelaku dan penderita terjadinya konflik utama.
Terakhir, tahap penyelesaian merupakan tahap konflik yang telah mencapai
klimaks diberi penyelesaian, ketegangan dikendorkan (Nurgiyantoro: 1995: 150).
1.7.2

Tokoh dan Penokohan
Tokoh (character), menurut Abrams adalah orang (-orang) yang

ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan
memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan
dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan (Nurgiyantoro, 1995: 165).
Berdasarkan segi peranan atau kepentingan tokoh dibagi menjadi dua
macam, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Nurgiyantoro (1995, 176-177)
menjelaskan bahwa tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan pencertiaannya
dalam cerita yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak
diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian,
sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak terlalu mendominasi kejadian.
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Pembedaan antara tokoh utama dan tokoh tambahan tidak bisa dilakukan
secara eksak dan hanya dilihat dari intensitas kemunculan tokohnya saja. Seperti
yang dijelaskan Nurgiyantoro (1995: 178) yang mengatakan pembeda itu bersifat
gradasi, kadar keutamaan tokoh (-tokoh) itu bertingkat. Tokoh utama (yang)
utama, tokoh tambahan, tokoh tambahan utama, tambahan (yang memang)
tambahan.
Istilah „penokohan‟ berbeda dengan „tokoh‟ dan „perwatakan‟ sebab dalam
penokohan telah mencakup kedua unsur tersebut. Nurgiyantoro (1995: 166)
menjelaskan bahwa „penokohan‟ lebih luas pengertiannya daripada „tokoh‟ dan
„perwatakan‟ sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana
perwatakan, dan bagaiman penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita
sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca.
Menurut Altenbernd dan Lewis, dalam Nurgiyantoro (1995: 194-198)
secara garis besar ada dua teknik pelukisan tokoh utama dalam suatu karya, yakni
teknik ekspositori (expository) dan teknik dramatik (dramatic). Teknik ekspositori
adalah teknik pelukisan tokoh cerita dengan cara memberikan deskripsi, uraian,
dan penjelasan secara langsung, sedangkan teknik dramatik merupakan teknik
pelukisan tokoh yang dilakukan secara tidak langsung, artinya pengarang tidak
mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan sikap serta tingkah laku tokoh,
menyiasati para tokoh cerita untuk menunjukkan kehadirannya sendiri melalui
aktivitas yang dilakukan baik secara verbal lewat kata maupun non verbal lewat
tindakan atau tingkah laku, dan juga peristiwa yang terjadi.
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1.7.3

Kekuasaan Menurut Michel Foucault
Kekuasaan bagi Foucault dipahami sebagai sesuatu yang tidak hanya

dikuasai oleh negara, lembaga, atau sesuatu yang mempunyai parameternya.
Menurutnya, kekuasaan itu ada di mana-mana, karena kekuasaan mempunyai satu
dimensi dengan relasi. Artinya, di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan.
Afandi (2012: 140) menjelaskan kuasa itu ada di mana-mana dan muncul
dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak
tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi
ini berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan
regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan
susunan, aturan

dan hubungan-hubungan

dari dalam dan memungkinkan

semuanya terjadi.
Foucault telah menggeser paradigma tentang pemaknaan kekuasaan yang
cenderung bersifat vertikal atau objek yang menindas kepada subjek yang
tertindas sebagaimana pandangan kaum Marxis selama ini. Baginya, pembentukan
individu yang berdisiplin, dalam masyarakat moderen, tidak hanya dilakukan oleh
lembaga-lembaga represif (penjara, polisi), tetapi juga dalam interaksi masyarakat
dan semua bentuk kegiatan sosial (Haryatmoko, 2016:9).
1.7.4

Relasi Kuasa dan Produksi Wacana
Taum (2015) menjelaskan bahwa wacana (discourse, discursive) dalam

perspektif Foucault bukanlah rangkaian kata atau proposisi dalam teks, melainkan
sesuatu yang memproduksi sesuatu yang lain. Menurut Foucault,

berbicara

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21

mengenai wacana berarti berbicara mengenai aturan-aturan atau regularitas,
praktik-praktik yang menghasilkan pernyataan-pernyataan bermakna dalam suatu
rentang historis tertentu (Hardiyanta, 1997:12-13, Taum, 2015:34).
Wacana berguna untuk memahami praktik-praktik rezim pengetahuan
beroperasi, serta menemukan titik relasi kekuasaan di dalamnya. Wacana
menggunakan

dan

menghasilkan

kekuasaan,

memperkuat,

mengekspose,

membuat lemah, dan bisa mencoret kekuasaan (Haryatmoko, 2002:9). Melalui
wacana, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengartikulasikan kekuasaan pada
saat kekuasan harus didasarkan pada pengetahuan yang terdapat ilmu dalam
bentuk pernyataan-pernyataan.
Lemke (2000, dalam Mudhoffir, 2013: 95) menjelaskan relasi kekuasaan
(governmentality) juga menghadirkan situasi di mana individu berada dalam ranah
pilihan tindakan. Individu tidak merasa dirinya terpaksa atau tidak ada pilihan
tindakan yang lain selain apa yang sudah ditentukan oleh kelompok dominan,
melainkan secara potensial dalam diri subjek terdapat pengendalian atas praktik
hidupnya sesuai dengan kontrol sosial yang dikehendaki oleh kepentingan politik
dan eksploitasi ekonomi negara.
1.7.5

Relasi Kuasa atas Pengetahuan
Fokus utama Foucault pada penelitian ini adalah kondisi-kondisi dasar

yang menyebabkan lahirnya satu diskursus. Afandi (2012: 1410) menjelaskan
pada bagian ini Foucault menunjukkan hubungan antara diskursus ilmu
pengetahuan dengan kekuasaan. Diskursus ilmu pengetahuan yang hendak
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menemukan yang benar dan yang palsu pada dasarnya dimotori oleh kehendak
untuk berkuasa. Ilmu pengetahuan dilaksanakan untuk menetapkan apa yang
benar dan mengeliminasi apa yang dipandang palsu.
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa kehendak untuk kebenaran
merupakan adalah kehendak untuk berkuasa. Di sini selalu terjadi korelasi antara
diskurus ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Tidak mungkin pengetahuan itu
bersifat netral atau murni. Menurutnya, pengetahuan itu mengandung kuasa
seperti halnya kuasa yang mengandung pengetahuan.
Pengetahuan adalah cara bagaimana kekuasaan memaksakan diri kepada
subjek tanpa memberi kesan bahwa ia datang dari subjek tertentu, karena kriteria
keilmiahan seakan-akan mandiri terhadap subjek. Padahal klaim ini merupakan
bagian dari strategi kekuasaan (Haryatmoko, 2016:17).
Mudhoffir (2013:80) menyatakan jauh sebelum Foucault berbicara secara
eksplisit mengenai isu kekuasaan, fokus perhatian pada karya-karya awalnya
adalah pada sejarah pengetahuan. Namun yang menjadi perhatiannya bukan
penyelidikan mengenai suatu bentuk pengetahuan spesifik dalam sebuah disiplin
ilmu dari waktu ke waktu, melainkan sejarah pengetahuan sebagai sebuah
episteme, yakni suatu bentuk pengetahuan yang otoritatif pada suatu masa
tertentu.
Foucault memandang pengetahuan bukan sebagai sesuatu yang evolutif,
melainkan sebuah pergesaran dari satu bentuk pengetahuan ke bentuk
pengetahuan lain yang otoritatif pada masa tertentu sebagai sebuah rezim wacana.
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Mudhoffir (2013: 81) episteme merupakan bentuk pengetahuan yang telah
dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu zaman
tertentu. Ia dapat dipandang sebagai disposisi pengetahuan yang khas pada suatu
zaman. Dalam studinya tentang kegilaan, misalnya, Foucault berusaha menangkap
disposisi pengetahuan atas pemaknaannya terhadap normalitas sebagai lawan dari
abnormalitas atau kegilaan.
Secara implisit, Foucault sebenarnya ingin mengatakan bahwa rezim
wacana itu merupakan bentuk dari kekuasaan. Wacana dapat berwujud sebagai
praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan, yang mengubah
konstelasi sosial dan yang menghasilkan, dan wacana sebagai yang memiliki
otonomi dan klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi sebuah pengetahuan.
Klaim kebenaran itu merupakan bentuk beroperasinya kekuasaan sebagai
suatu wacana yang mempengaruhi institusi-institusi sosial dan praktik-praktik
sosial. Itulah kenapa dalam pandangan Foucault kekuasaan itu tidak beroperasi
secara negatif melalui aparatus yang koersif, menekan, dan menindas. Pada
konteks ini kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif. Artinya, karena
wujud kekuasaan itu tidak nampak, maka beroperasinya kekuasaan menjadi tidak
disadari dan memang tidak dirasakan oleh individu sebagai praktik kekuasaan
yang sebenarnya mengendalikan tubuh individu. Kekuasaan dapat diketahui dan
dirasakan melalui efek-efeknya. (Mudhoffir, 2013: 82).
Jadi pada bagian ini, Foucault berusaha menempatkan hubungan antara
kekuasaan dan diskursus. Ia ingin mengupas bagaimana kekuasaan beroperasi
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melalui wacana diskursus dalam mengontrol, meregulasi, mengklaim kebenaran
terhadap tubuh manusia yang direpresentasikan dalam pengetahuan. Kesadaran
yang demikian mampu membuat manusia paham dan mampu memegang kendali
diri terhadap pelbagai praktik kekuasaan yang beroperasi terhadap dirinya.
1.7.6

Relasi Kuasa Atas Tubuh
Tercetusnya teori kekuasaan atas tubuh bermula saat terjadinya pergeseran

minat analisa Foucault yang semula fokus terhadap bentuk formasi wacana
menjadi ke penyelidikan teknologi kekuasaan, berimplikasi kepada penggunaan
metode, atau dari akeolgi (ide) ke genealogi kekuasaan.
Discipline and Punish merupakan karya awal Foucault yang mencuplik
geneologi kekuasaan. Mudhoffir (2013: 84) menguraikan, bila perhatian utama
penyelidikan arkeologi tersasar pada ide, pengetahuan, dan aspek kesadaran
manusia, maka perhatian pokok penyelidikan geneologi tertuju pada tubuh
individu, yang efek-efek teknologi kekuasaan itu diketahui.
Kekuasaan yang beroperasi terhadap tubuh individu merupakan bentuk
dari disciplinary power. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mudhoffir (2013: 85)
disciplinary power adalah teknologi kekuasaan yang dijalankan untuk
mendisiplinkan tubuh dan membuatnya menjadi tubuh yang patuh dan berguna.
Kekuasaan model ini menurut Foucault dapat berlangsung efektif dalam institusi
yang tertutup seperti penjara, rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi, dan pada
institusi pendidikan atau sekolah.
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Kekuasaan model ini berusaha menciptakan sebuah situasi dimana tubuh
individu yang dapat menerima penundukkan dan menggapnya sebagai sesuatu
yang normal. Dalam artikel Afandi (2012: 145) menjelaskan bahwa disiplin
adalah sarana untuk mendidik tubuh. Praktik disiplin diharapkan mampu
melahirkan tubuh-tubuh yang patuh.
Foucault (dalam Afandi 2012: 146) menguraikan fenomena pendisiplinan
ini selalu dikontrol oleh instrumen disiplin yang diterapkan dari displin militer
terhadap masyarakat. Pertama, melalui observasi hierarkis atau kemampuan
aparatus untuk mengawasi semua yang berada di bawahnya dengan satu kriteria
tunggal. Panopticon yang terungkap dalam menara sebagai pusat penjara adalah
bentuk fisik dari instrumen ini.
Instrumen kedua adalah menormalkan penilaian moral dan menghukum
para pelanggar moral. Dalam hal ini kekurangan disamakan dengan kejahatan.
Selain dipenjarakan, orang-orang yang menyimpang dipertontonkan. Maksudnya
adalah menunjukkan kepada masyarakat betapa dekatnya manusia dengan
binatang, dan manusia lain akan diperlakukan secara yang sama apabila mereka
keluar dari batas-batas yang dipandang waras oleh masyarakat (Afandi, 2012:
146).
Ada perbedaan yang mentereng antara discipline power dan sovereign
power. Menurut Foucault, discipline power lebih cenderung menekankan hal-hal
positif dalam mengoperasikan kekuasaan, sovereign power dipandang lebih
negatif karena dioperasikan oleh aparatus melalui tindakan represi dan dominasi
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sebagai proses pengendalian warga negara. Cara-cara yang negatif tersebut
dijalankan karena negara dipandang memiliki hak atau kewenangan untuk
melakukan hal tersebut.
Menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui soverign
power atau disciplinary power, tetapi juga dijalan secara governmentality.
Mudhoffir (2013: 86) menerangkan bahwa Governmentality adalah perluasan
kekuasaan dalam bentuk disciplinary power. Jika objek disciplinary power adalah
tubuh individu, maka subjek governmentality adalah populasi (tubuh sosial).
Bentuk pengetahuan dalam model disciplinary power berupa rezim kebenaran,
sedangkan pada governmentality berupa politik ekonomi.
Governmentality ini disebut juga sebagai conduct of conduct. Artinya,
negara

mengatur

tindakan

atau

perilaku

masyarakat

dengan

cara

menginternalisasikan penundukan itu agar ia menjadi populasi yang patuh.
Sebagai bentuk rasionalisasi beroperasinya kekuasaan, governmentality tidak lain
dapat juga dipandang sebagai suatu cara yang legitimate dan benar dalam
mengatur sesuatu, yakni populasi dan sumber daya (the right manner of
disposition of things) (Mudhoffir, 2013: 86).
Dalam penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa Foucault berusaha
menyelidiki relasi kuasa atas tubuh menjadi dua macam model, yaitu kuasa atas
tubuh individu, dan kuasa atas tubuh sosial. Relasi kuasa atas tubuh individu
bertujuan untuk menormalisasikan tubuh manusia agar menjadi tubuh yang patuh
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dan tunduk. Kekuasaan model ini berusaha menciptakan situasi di mana tubuh
individu dapat menerima penundukkan sebagai sesuatu yang normal.
Relasi kuasa atas tubuh sosial berujuan untuk mengontrol setiap tindakan
atau pergerakan populasi manusia, dan sumber daya. Model kekuasaan ini
dijalankan oleh lembaga atau negara dalam umpaya mengontrol tindakan atau
prilaku masyarakat dengan menginternalisasikan penundukkan agar ia menjadi
populasi yang patuh.
1.7.7

Relasi Dominasi Kekuasaan
Relasi dominasi merupakan relasi kekuasaan yang asimetris di mana

subjek yang didominasi memiliki keterbatasan ruang untuk bermanuver atau
menentukan pilihan suatu tindakan (Foucault, 1982a dalam Mudhoffir, 2013: 91).
Relasi dominasi adalah relasi kekuasaan yang stabil, hierarkis, mantap, dan sulit
untuk dipertahankan.
Dominasi adalah bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan
situasi di mana ranah pilihan tindakan subjek yang didominasi begitu terbatas.
Relasi dominasi mengandaikan bahwa subjek subordinat memiliki pilihan
tindakan yang sangat terbatas, dan ia tidak memiliki pilihan lain selain yang
dikehendakin kelompok dominan.
Afandi (2012: 144) menjelaskan bahwa dominasi kekuasaan juga dapat
dilihat dalam analisis atas tema seksualitas. Foucault melihat seksualitas sebagai
pengalihan pemahaman tentang kekuasaan. Bagaimana seksualitas diwacanakan
adalah ungkapan dari kekuasaan. Pembicaraan yang terbuka tentang seks menurut
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Foucault, adalah demi mengatur dan mencatat jumlah kelahiran. Masalah
penduduk adalah masalah sosial, dan masalah ini berhubungan dengan
seksualitas. Karena itu, kekuasaan berusaha mempelajari dan mengintervensi
pembicaraan tentang seks demi pengaturan pertumbuhan penduduk. Seksualitas
menjadi masalah publik.
Sebagai contoh, menurut Foucault, keluarga adalah lembaga yang
menentukan sirkulasi diskursus tentang seksualitas. Sebagai unit lembaga terkecil
dari sebuah masyarakat atau kebudayaan, keluarga adalah kepanjangan tangan
sistem yang berlaku di budaya. Atas nama pendidikan dan pemeliharaan
keteraturan, pengetahuan sex di dalam keluarga adalah contoh diskursus
kekuasaan yang represif. Ayah dan ibu di dalam keluarga selalu mengajarkan dan
menekan anak-anaknya agar berhati-hati dan sedapat mungkin mengendalikan
hasrat seksualnya (Afandi, 2012: 145).
Dalam Mudhoffir (2013: 85-86) menjelaskan bahwa negara menjalankan
kekuasaan menggunakan model sovereign power, yang melandaskan legitimasi
operasinya pada keabsahan hukum dan kewenangan atau hak negara dalam
mengatur warganya dan sumber dayanya. Tidak seperti disciplinary power di
mana kekuasaan dijalankan melalui cara-cara yang seringkali tidak diketahui
subjeknya, sovereign power justru dijalankan oleh negara melalui cara-cara yang
negatif. Represi dan dominasi menjadi bagian dari proses pengendalian warga
negara oleh negara. Cara-cara yang negatif itu dijalankan karena negara
dipandang memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan itu.
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1.8

Metode Penelitian
Metode berasal dari kata methodos, bahasa Latin, sedangkan methodos itu

sendiri berasal dari akar kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui,
mengikuti, sesudah, sedangkan hodos berarti jalan, cara, arah (Ratna, 2013:34).
Metode dapat didefinisikan sebagai cara yang teratur dan terpikir baik untuk
mencapai maksud atau juga cara kerja sistematis untuk memudahkan pelaksanaan
sebuah kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan (Basuki, 2006:93,
Sigalingging, 2009:26).
Secara konkret, penelitian ini akan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu metode
pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data.
1.8.1

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan proses pengambilan data, guna data

yang diambil dapat memenuhi syarat penelitian serta memudahkan proses
penelitian ini. Metode yang digunakan dalam analisis cerpen “Krisis Kesusastraan
di Republik antahberantah”, “Sebuah Rumah Buat Haritua”, dan “Sebuah Lukisan
Telah Terdjual” karya Ajip Rosidi dalam antologi cerpennya yang berjudul
Sebuah Rumah Buat Haritua (1957) ini adalah dengan studi pustaka.
Studi pustaka ini diperoleh dari dua sumber, yakni: sumber data primer
dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari
antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua (1957) karya Ajip Rosidi, sedangkan
sumber data sekunder diperoleh dari penulisan pustaka-pustaka yang bersumber
online (internet) ataupun offline (cetak) yang berkaitan dengan objek formal
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maupun objek material dalam penelitian ini. Teknik baca-catat akan digunakan
dalam penelitian ini agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan rumusan
masalah.
Teknik baca digunakan untuk menyimak teks sastra yang telah menjadi
objek material penelitian ini. Teknik catat digunakan untuk mencatat hal-hal yang
mendukung dan sesuai dengan keinginan penulis untuk memecahkan rumusan
masalah. Teknik catat dapat dikatakan sebagai lanjutan dari teknik baca.
1.8.2

Metode Analisis Isi
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi. Dalam

ilmu sosial, isi yang berupa masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, termasuk
propaganda (Ratna, 2013:48). Jika dikaitan dengan karya sastra, isi diartikan
sebagai komunikasi yang berupa verbal maupun nonverbal sehingga dapat
memenuhi pesan-pesan yang sesuai dengan hakikat sastra.
Isi dalam metode analisis isi terdiri atas dua macam, yaitu isi laten dan isi
komunikasi. Isi laten adalah isi yang terkandung dalam dokumen dan naskah,
sedangkan isi komunikasi adalah pesan yang terkandung sebagai akibat
komunikasi yang terjadi (Ratna, 2013:48). Dalam kata lain, analisis isi laten akan
menghasilkan arti, sedangkan analisis komunikasi akan menghasilkan makna.
Dasarnya, pelaksanaan metode penelitian isi adalah penafsiran yang berlandaskan
perhatiannya pada isi pesan.
Dalam upaya ini, penulis akan memfokuskan penelitian ini dengan
menggunakan metode penelitian analisis isi berdasarkan analisis isi laten

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31

(dokumen dan naskah) tanpa menghiraukan isi komunikasi (pesan yang diterima
pembaca) dari naskah tersebut. Setelah itu, penulis akan mengidentifikasi aspekaspek kekuasaan dan dominasi kekuasaan sesuai dengan teori Michel Foucault.

1.8.3

Metode Penyajian Hasil Analisis Data
Metode penyajian hasil analisis data yang akan dirumuskan secara

deskriptif kualitatif. dengan kata lain, hasil analisis dan penafsiran akan disajikan
dalam bentuk deskriptif. Isi dari deskripsi ini adalah hasil analisis terhadap
hubungan kekuasaan dan dominasi kekuasaan dalam cerpen “Krisis Kesusastraan
di Republik Antahberantah”, “Sebuah Rumah Buat Haritua”, dan “Sebuah
Lukisan Telah Terdjual” karya Ajip Rosidi dalam antologi cerpen Sebuah Rumah
Buat Haritua (1957).
1.9

Sistematika Penyajian
Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I berisi pendahuluan yang memuat

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian. dan sistematika penyajian.
Bab II menguraikan alur, pengaluran, tokoh dan penokohan dalam cerpen KKRA,
SRBH, dan SLTT. Bab III menguraikan relasi kuasa yang terdapat dalam cerpen
KKRA, SRBH, dan SLTT. Bab IV akan menganalisis dominasi kekuasaan yang
terdapat dalam cerpen KKRA, SRBH, dan SLTT. Bab V memuat penutup yang
terbagi atas saran dan kesimpulan.
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BAB II
ANALISIS ALUR, TOKOH DAN PENOKOHAN DALAM ANTOLOGI
CERPEN SEBUAH RUMAH BUAT HARI TUA

2.1

Pengantar
Dalam upaya menganalisis relasi kuasa dan dominasi kekuasaan dalam

antologi cerpen ini, penulis lebih dulu menganalisis alur, tokoh dan penokohan
dalam cerita untuk meruntutkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dan
membentuk relasi kuasa dan dominasi kekuasaan itu sendiri. Alur akan dibagi
menjadi lima tahapan sesuai dengan yang dirumuskan oleh Nurgiyantoro (1995:
149), yaitu tahap penyituasian, tahap pemunculan konflik, tahap klimaks, dan
tahap penyelesaian. Analisis alur antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua
akan diuraikan sebagai berikut.
2.2

Analisis Alur dalam Cerpen “Krisis Kesusastraan di Republik
Antahberantah”
Analisis alur dalam cerpen KKRA ini akan diuraikan sesuai tahapan yang

telah dipaparkan oleh Nurgiyantoro (1995: 149), yaitu tahap penyituasian, tahap
pemunculan konflik, tahap klimaks, dan tahap penyelesaian sebagai berikut.

2.2.1 Tahap Situation/ Penyituasian
Tahap penyituasian adalah tahap awal dalam antologi cerpen Sebuah
Rumah Buat Haritua. Tahap ini berisi deskripsi pengenalan tokoh-tokoh, latar,
dan pemberian informasi awal yang mendasari cerita yang akan dikisahkan pada
32
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tahap berikutnya. Tahap penyituasian dalam antologi cerpen Sebuah Rumah Buat
Haritua adalah sebagai berikut.
Tahap penyituasian dalam cerpen KKRA dimulai dengan pengenalan
seorang yang bernama Mr Gadjah sebagai menteri kesusastraan di Republik
Antahberantah. Diceritakan bahwa Mr Gadjah baru saja pulang dari liburan di vila
miliknya karena seminggu yang lalu ia sibuk dengan kongres bahasa di Persatuan
Selawe Negara. Apalagi pemikiran untuk mengadakan kongres itu tercipta oleh
kepalanya sendiri, sebagai berikut.
(1) “Selama minggu jang lalu dia sibuk dengan kongres bahasa, Kongres
Bahasa Persatuan Selawe Negara, Sungguh suatu hal jang patut dipudji,
apalagi pikiran untuk mengadakan kongres itu timbul dalam otak Mr
Gadjah pula! Mr Gadjah adalah menteri Kesusastraan di Republik
Antahberantah” (Rosidi, 1968:8).
Pengenalan tokoh pertama adalah sosok Mr Gadjah sebagai menteri
kesusastraan, sedangkan latar tempat dan waktu yang dikenalkan adalah Republik
Antahberantah yang berlatar seminggu setelah Kongres Bahasa Persatuan Selawe
Negara. Mr Gadjah adalah tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan
kesusastraan di Republik Antahberantah.
Dalam kepengurusannya sebagai menteri kesusastraan, tentu saja Mr
Gadjah memiliki kriteria penilaian terhadap karya satra yang layak untuk
diterbitkannya. Oleh karenanya banyak pengarang muda yang tulisannya tidak
masuk dalam kategori penilaian karya sastra ala Mr Gadjah. Menurutnya, para
pengarang muda masih terlalu dini dan belum mendapatkan pengakuan dari
masyarakat, seperti pada kutipan berikut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34

(2) “Ah, rasanja banjak jang ia mesti selesaikan berhubung dengan
kementeriannja ini. Dan telah banjak pula rasanja jang dia telah bikin, tapi
kenapa masih djuga ada orang jang menggerutuinnja. Lebih² dari piha para
pengarang muda, dia banjak mendapat ketjaman jang pedas. Tentu
terutama disebabkan karena mereka itu masih muda² - berdarah panas dan
memang mereka belum mendapat pengakuan dari masjarakatnja!” (Rosidi,
1968:8).
Pihak pengarang muda dan masyarakat menjadi tokoh lanjutan yang
dikenalkan oleh pengarang dalam cerpen KKRA ini. Pandangan masyarakat
terhadap para pengarang muda diwakilkan oleh narator yang menjelaskan
pandangan subjektif Mr Gadjah kepada pengarang muda. Sedangkan para
pengarang muda adalah objek utama pembahasan mengenai perkembangan
kesusastraan di Republik Antahberantah.
Kesusastraan Republik Antahberantah kerap mendapati kecaman dari
pelbagai pihak, khususnya para kritikus sastra. Bukan hanya kritikus dalam
negeri, bahkan kritikus dari luar negeri ikut mengkritisi perkembangan
kesusastraan di Republik Antahberantah seperti pada kutipan berikut.
(3) “Terlalu banjank, bahkan ada seorang pengetjam luarnegeri jang banjak
mengikuti perkembangan kesusastraan Republik Antahberantah
mengatakan, bahwa Republik Antahberantah adalah sebuah negeri jang
paling banjak memproduksikan sadjak di seluruh dunia.” (Rosidi, 1968:
9).
Tokoh Pengetjam luarnegeri di sini dihadirkan melalui cerita seorang
narator

yang

serba

tahu.

Bagian

ini

yang

kemudian

mempengaruhi

keberlangsungan perkembangan kesusastraan di Republik Antahberantah. Mr
Gadjah yang sebagai menteri kesusastraan merespon kritik tersebut dengan
mendirikan jawatan-jawatan, seperti Jawatan Roman, Jawatan Cerpen, Jawatan
Puisi, dan Jawatan Kritik dan Esei yang mempunyai peranannya masing-masing.
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Hal ini dilakukan Mr Gadjah sebagai bentuk resistensinya terhadap kecaman para
kritikus, seperti pada kutipan berikut.
(4) “Untunglah ada djawatan² jang mempunjai tugas mengerdjakan itu semua.
Misalnja Djawatan Sadjak, ja, djawatan itulah jang memperhatikan segala
hal jang berhubungan dengan sadjak menjadjak. Djuga disamping itu ada
Djawatan Tjerpen..... Demikian pula ada Djawatan Roman, Djawatan
Kritik, Djawatan Esei.” (Rosidi, 1968: 9).
Dalam tahap penyituasian ini baru ada empat tokoh dan tiga latar yang
diperkenalkan oleh pegarang. Selanjutnya akan dibahas mengenai tahap
pemunculan konflik dalam cerpen KKRA, sebagai berikut.
2.2.2

Tahap Generating Circumstances/ Pemunculan Koflik
Tahap pemunculan konflik terfokus pada peristiwa-peristiwa yang dapat

menyulut terjadinya sebuah konflik atau bisa juga dikatakan sebagai tahap
pemanasan. Dalam cerpen KKRA ini tahap pemunculan konflik akan diuraikan
sebagai berikut.
Melanjutkan dari tahap sebelumnya, tahap pemunculan konflik ini hadir
dalam narasi ketika seorang narator serba tahu menceritakan sejarah
perkembangan kesusastraan Republik Antahberantah. Disebutkannya bahwa masa
sekarang adalah masa yang gemilang bagi kesusastraan Republik Antahberantah.
Setiap harinya mengalir karangan seperti cerpen dan sajak, saking melimpahnya,
Jawatan Cerpen dan Sajak mesti menambah beberapa orang untuk mengurus
pekerjaannya (hlm. 10).
Berbeda dari kedua jawatan sebelumnya, Jawatan Roman lebih pasif
dalam menerbitkan sebuah roman, sebagai berikut.
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(5) “Sementara itu di Djawatan Roman hampir tidak ada pekerdjaan. Ia
sendiri Mr Gadjah, menteri Kesusastraan Republik Antahberantah
merasa heran kenapa para pengarang sekarang tidak ada jang menulis
roman. Tak ada Roman jang terbit.” (Rosidi, 1968: 10).
Djawatan Roman adalah jawatan yang dipimpin oleh Tuan Korda yang
sedari dulu mengikuti perkembangan roman Republik Antahberantah. Tuan Korda
memiliki watak gurat batu dan terlalu konservatif dalam melakukan penilaian
roman di Republik Antahberantah. Terbukti dengan tidak adanya roman milik
pengarang muda yang terbit di majalah maupun percetakan lainnya.
Tuan Korda yang ditanyai oleh Mr Gadjah perihal kinerja Jawatan Roman
beralasan bahwa masyarakat Republik Antahberantah sangat menyukai roman
karangan-karangan seperti miliknya yang mempunyai kekuatan magis yang
mampu memeras air mata pembacanya. Berbeda dengan roman karangan
pengarang muda yang keindahannya pun belum bisa dinikmati oleh masyarakat
banyak. Hal inilah yang mendasari keberanian Tuan Korda untuk mencetak ulang
roman-roman seangkatannya yang terbit di masa dua puluh lima tahun yang lalu
(hlm. 10).
Setelah berbincang dengan Tuan Korda, Mr Gadjah dihadapkan dengan
tumpukan majalah-majalah yang berada di meja kerjanya. Ia memperhatikan satu
persatu majalah itu, kemudian membaca satu majalah yang berjudul
“Penghadapan” yang mampu menarik perhatiannya. Pandangan Mr Gadjah
kepada karangan terbaru selalu saja sama, yaitu bahasanya kabur, sukar ditangkap,
dan tidak gampang dicerna maksudnya. Namun, setelah ditelaahnya lebih lanjut,
Mr Gadjah menemukan tulisan Djatman E yang merupakan seorang politikus.
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Tentu saja hal ini menarik minatnya untuk membaca artikel tersebut, apalagi
tulisan tersebut berisi mosi tidak percaya pada perkembangan kesusastraan di
Republik Antahberantah, seperti kutipan berikut.
(6) “Mr Gadjah terus membalik-balik madjalah “Penghadapan”, madjalah
baru itu. Dibukanja lembar demi lembar. Ia terkedjut ketika matanja
terpantjang atas deretan huruf jang berbunji : DJATMAN E, rupanja bung
Djatman disamping giat dalam lapangan politik djuga suka menulis. Dan
dalam madjalah kesusastraan pula!..... Apa pula jang dituliskannja? Hah?
Apa? Krisis kesusastraan? Betul? Wah, kalau benar apa jang dikatakan
bung Djatman ini tentu hilangmukalah menterinja.” (Rosidi, 1968: 12).
Tuan Korda dan bung Djatman E adalah dua tokoh yang memantik
hadirnya sebuah konflik di lingkar kesusastraan Republik Antahberantah.
Kehadiran artikel bung Djatman yang berisi krisis kesusastraan di majalah
Penghadapan menjadi bahasan dalam tahapan selanjutnya, yaitu tahap konflik.
2.2.3

Tahap Ricing Action/ Tahap Peningkatan Konflik
Tahap peningkatan konflik terfokus pada kelanjutan konflik yang telah

dihadirkan. Konflik tersebut dikembangkan kembali hingga ke tingkat
selanjutnya. Peristiwa-peristiwa yang muncul akan terkesan lebih dramatis,
pertentangan-pertentangan,

benturan-benturan

antarkepentingan,

dan

permasalahan lainnya akan mengarah pada klimaks dalam teks cerpen ini.
Tahap ini diawali dengan respon atau usaha Mr Gadjah dalam menanggapi
tuduhan krisis Kesusastraan Republik Antahberantah dari tulisan bung Djatman.
Mengingat Mr Gadjah adalah menteri kesusastraan, tentu saja ia akan melakukan
apa saja untuk memperbaiki citra kementeriannya. Salah satunya adalah dengan
menghubungi ketua-ketua dari setiap jawatan di bawahnya untuk mengklarifikasi
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bahwa ada atau tidaknya krisis di kesusastraan di bawah kepengurusannya (hlm.
13).
Orang yang pertama kali dihubungi oleh Mr Gadjah adalah Tuan Korda
selaku kepala Jawatan Roman yang menjadi pemantik utama adanya krisis
kesusastraan di Republik Antahberantah. Tuduhan bung Djatman justru
ditanggapi oleh Tuan Korda dengan membenarkan bahwa adanya krisis
kesusastraan di Republik Antahberantah, seperti pada kutipan berikut.
(7) “Ja, saja kira memang demikian, terdengar djawaban disebelah sana,
memang belakangan ini tidak ada karangan jang tjukup berarti terbit. Jang
terbit hanjalah tjetakulang sadja. Karangan² besar jang sudah djadi klasik.
Karangan² saja antaranja.” (Rosidi, 1968: 13).
Jawaban Tuan Korda tentu membuat Mr Gadjah bertanya-tanya tentang
peran

para

pengarang

muda

bagi

perkembangan

roman

di

Republik

Antahberantah. Namun, pertanyaan Mr Gadjah langsung dibantah oleh pernyataan
ketidaksukaan Tuan Korda terhadap para pengarang muda, seperti kutipan berikut.
(8) “Apa itu pengarang muda! Mereka tjuma banjak omong sadja, kerdjanja
nol besar! Mereka hanja puntar berlagak, pura² djadi seniman dengan
memandjangkan rambutnja, dengan memakai badju jang kumal², padahal
hasil jang sungguh² hals tak ada mereka tundjukkan!” (Rosidi, 1968: 14).
Konflik semakin panas ketika Mr Gadjah yang kesal mendengar jawabanjawaban Tuan Korda yang justru mendukung tuduhan bung Djatman yang
mengatakan bahwa adanya krisis kesusastraan di Republik Antahberantah. Oleh
karena itu Mr Gadjah langsung menutup telepon dan menghubungi bung Santa
selaku kepala Jawatan Cerpen.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39

Bung Santa yang mengikuti isu krisis kesusastraan ini langsung
memberikan tanggapannya kepada Mr Gadjah. Menurut bung Santa, krisis
kesusastraan adalah suatu hal yang mustahil mengingat banyaknya cerpen yang
dihasilkan oleh para pengarang muda setiap harinya. Adapun roman yang tidak
terbit bukanlah indikator dari adanya krisis kesusastraan karena menurutnya,
roman hanyalah bentuk seperti cerpen dan sajak (hlm.14).
Rasa tidak terima terhadap tuduhan bung Djatman itu berlanjut dan
ditanggapi bung Santa yang akan menerbitkan tulisan balasan di majalah yang
diterbitkan oleh Jawatan Cerpen, sebagai berikut.
(9) “Roman bentuksastra kuna jang dipergunakan orang seabad jang lalu.
Sekarang dalam abad kita hidup sekaang ini orang lebih tepar memakai
tjerpen sebagai bentuksastranja. Berkenaan dengan tulisan bung Djatman
ini saja akan bikin balasan dalam madjalah-resmi tjerpen jang diterbitkan
oleh Djawatan Tjerpen kita, karena saja tak bisa terima bahwa sastra kita
menemui djalanbuntu” (Rosidi, 1968: 15).
Mendengar ucapan bung Santa, Mr Gadjah merasa sedikit lega karena
masih ada orang yang berpihak kepadanya, tetapi tentu saja ia belum puas jika
hanya mendengar tanggapan dari bung Santa saja. Oleh karenanya ia segera
menghubungi dr Siput selaku kepala Jawatan Sajak.
Seperti halnya bung Santa, dr Siput selaku kepala Jawatan Sajak dengan
lantang menyangkal keras akan adanya krisis kesusastraaan. Menurutnya, orang
yang mengatakan adanya krisis kesusastraan adalah orang yang tidak mengikuti
majalah sastra Republik Antahberantah, sebagai berikut.
(10)

“Orang jang mengatakan ada krisis adalah orang jang tak pernah
membatja madjalahsastra! Teriak beliau dengan wadjah jang
merahkesumba. Bahkan dalam tahun² terachir djustru dihasilkan
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sadjak² jang indah. Dan grapik selalu meningkat di Djawatan Sadjak.
Djumlah penjairpun makin meningangkat. Suatu hal jang
menggembirakan, djauh dari sebutan krisis. Bagaimana mungkin ada
krisis kesusastraan dalam kegiatan sedemikian besar!” (Rosidi, 1968:
15).
Mr Gadjah yang tidak puas dengan jawaban dr Siput, mengutip tuduhan
bung Djatman agar dijawab oleh dr Siput. Tentu saja dr Siput mampu menjawab
tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa kebesaran bentuk belum menjadi
dasar yang mutlak untuk kebesaran isi, seperti pada kutipan berikut.
(11)

“Mungkin sadjak tjuma beberapa baris dan beberapa patah kata lebih
berhasil, lebih agung isi jang ia dukung daripada jang mungkin
diutarakan oleh sebuah sadjak jang berpuluhribu bait pandjangnja.
Memang tidak ada epos jang lukiskan repolusi kita jang baru lewat,
tetapi bukankah jang mulia bisa merasakan degup djantung pemuda
kita hampir dalam setiap sadjak jang dihasilkan oleh para penjair kita
terbaru? Karena itu, saja sungguh menjangkal akan adanja krisis
dalam kesusastraan kita. Karena bagi saja, bukanlah roman ataupun
bentuk lainnja jang menentukan hadir tidaknja sastra, untuk
menemukan bahwa krisis kesusastraan ada, djika itu tidak ditulis
orang, djika itu tidak terbit” (Rosidi, 1968: 16).

Mendengar perkataan dari dr Siput, Mr Gadjah merasa sangat puas dan
siap untuk menjumpai para wartawan yang sedari tadi sudah menunggunya.
Tahap pemuncak konflik berakhir sampai sini.
2.2.4

Tahap Climax/ Tahap Klimaks
Tahap klimaks fokus pada konflik dan pertentangan-pertentangan yang

terjadi hingga di fase puncak. Tahap ini diawali dua hari pasca terbitnya majalah
sastra yang berisikan pernyataan-pernyataan Mr Gadjah mengenai penolakan atas
tuduhan krisis kesusastraan yang dilontarkan oleh bung Djatman.
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Dua hari setelah itu terbitlah tulisan seorang pengarang muda dalam surat
kabar kesusastraan di Republik Antahberantah. Pengarang muda itu mengaku
bahwa dirinya merupakan penulis roman dan ia menjelaskan bahwa Jawatan
Roman tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Jika hari ini tidak ada roman
yang terbit, bukan karena tidak adanya roman besar yang dituliskan oleh para
pengarang muda, tetapi memang Jawatan Roman tidak mau menerbitkannya (hlm.
17).
(12)

“Bahkan pada saja sendiri, kata penulis muda itu, ada tersimpan kira²
limabelas buah roman jang masing² tebalnja empatratus halaman.
Roman² saja ini tertahan tidak bisa diterbitkan, karena Djawatan
Roman tak mau mentjetaknja. Djawatan Roman hanja mau
menerbitkan buku² tuan Korda sendiri, atau buku teman² tuan Korda
sadja. Bahkan tjetakulan dilakukan sebelum setengah dari oplag
tjetakan terdahulu habis terdjual!” (Rosidi, 1968: 18).

Dengan wajah merah menyala dan perasaan kesal Mr Gadjah segera
menghubungi Tuan Korda untuk bertemu di ruang kantor tempatnya bekerja. Tak
lama berselang, datanglah Tuan Korda yang memasuki ruang kantor tanpa perlu
disuruh. Dengan gimik melepas dan membersihkan kacamata, Tuan Korda
berupaya untuk tidak menunjukkan rasa bersalahnya (hlm. 18).
Mr Gadjah yang kepalang kesal langsung berterus terang kepada Tuan
Korda dengan mempertanyakan hak pengarang muda yang tulisannya ditahan
oleh Jawatan Roman. Tuan Korda yang melihat tingkah Mr Gadjah sudah lepas
dari kata sopan dan santun lalu membalasa ucapannya, seperti berikut.
(13)

“Bukan saja tidak mau menerbitkan buku² para pengarang muda, tapi
djustru karena saja merasa berkewadjiban untuk memberi batjaan
jang baik kepada rakjat Republik Antahberantah jang tingkatbatjanja
belum begitu tinggi dibandingkan dengan negara² lain, karena
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buahtangan para pengarang muda itu sangat sukar dan terlalu berat
untuk batjaan rakjat terbanjak negarakesatuan Republik
Antahberantah” (Rosidi, 1968: 19).
Tahap klimaks dalam cerpen ini terdapat pada pandangan subjektif Tuan
Korda terhadap karya yang ditulis oleh para pengarang muda, serta bentuk
pendukung dari tuduhan atau isu krisis kesusastraan di Republik Antahberantah.

2.2.5 Tahap Denoument/ Tahap Penyelesaian
Tahap penyelesaian terfokus pada klimaks yang telah diberikan
penyelesaian, atau tahap akhir yang terdapat dalam cerita. Tahap penyelesaian
dalam cerpen ini adalah ketika Mr Gadjah menyampaikan komplainnya terhadap
sikap kepemimpinan Tuan Korda selaku kepala Jawatan Roman. Keluhan yang
disampaikan panjang-lebar oleh Mr Gadjah itu tiba-tiba tak dilanjutkan olehnya
ketika ia menyadari bahwa Tuan Korda adalah anggota partai yang sama dengan
bung Djatman, yaitu partai oposisinya, seperti pada kutipan berikut.
(14)

“Tak landjut kalimat jang mulia Mr Gadjah, menteri Kesusastraan
negarakesatuan Republik Antahberantah, karena tiba² dia teringat
bahwa tuan Korda adalah anggota partai oposisi, partai bung Djatman,
partai orang² madjalah “Penghadapan”, ja, partai orang² jang
menjetudjui krisis kesusastraan. Ja, mendjadi djelaslah kini soalnja :
mereka berusaha merobohkan kabinet sekarang dengan segala matjam
tjara dan taktik!” (Rosidi, 1968: 19).

Itulah pembahasan mengenai tahapan alur yang terdapat pada cerpen
KKRA, sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Nurgiyantoro (1995: 149)
perihal klasifikasi alur/ plot cerita. Cerita pendek ini dikemas menggunakan alur
maju dengan sudut pandang orang ketiga (narator) serba tahu.
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Analisis Alur dalam Cerpen “Sebuah Rumah Buat Haritua”

2.3

Analisis cerpen SRBH dibagi menjadi lima tahap seperti pada analisis yang
sebelumnya, yaitu tahap penyituasian, pemunculan konflik, peningkatan konflik,
klimaks, dan penyelesaian.
2.3.1

Tahap Situation/ Penyituasian
Tahap ini dimulai dengan percakapan dua orang tokoh yang diceritakan

oleh narator (orang serba tahu), yaitu Tuan Berkacamata dan tokoh sastrawan
yang namanya besar, Abdul Hamid Nur. Percakapan itu berisikan kekaguman
Tuan Berkacamata terhadap metoda pemberantasan buta huruf yang Abdul Hamid
Nur temukan. Di balik kekaguman Tuan Berkacamata ini terdapat beberapa
pertanyaan, salah satunya yaitu mengapa tokoh sastra seperti Abdul Hamid yang
justru menemukan metoda tersebut, seperti pada kutipan berikut.
(15)

“Seorang tokohsastra jang namanja sebesar tuan, masakan mau
membikin buku pemberantasan butahurup? Tanya tuan jang
berkatjamata itu” (Rosidi, 1968: 22).

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Abdul Hamid yang mengatasnamakan
kepeduliannya terhadap perkembangan intelektual masyarakat, khususnya dalam
membaca. Menurutnya, seorang pengarang atau lebih luasnya sastrawan tidak bisa
terlepas dari masyarakatanya. Semua hasil karya mereka mesti dibentuk oleh
lingkungan sekitar yang mendukung proses kepenulisannya (hlm. 22).
Di samping rasa pedulinya terhadap kemajuan budaya membaca
masyarakatnya, Abdul Hamid juga memikirkan timbal balik dari metodanya
tersebut, yaitu dengan hilangnya kasus buta huruf maka larislah buku yang ia tulis
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itu. Selain itu, nama baik Abdul Hamid pun akan meningkat sejalan dengan oplah
yang habis terjual (hlm. 22).
Tuan Berkacamata yang mendengar ucapan Abdul Hamid hanya
menanggapinya dengan senyuman liar sembari membersihkan kacamatanya
dengan kain beludru yang berada di sakunya. Setelah itu, ia berkata bahwa dirinya
akan mencetak tulisan Abdul Hamid itu sekurang-kurangnya satu juta eksemplar,
tetapi ia mempertimbangkan jika harus mencantumkan nama Abdul Hamid di
buku tersebut, seperti pada kutipan berikut.
(16)

“Seorang tokohsastra jang namanja sebesar tuan, masakan membikin
buku pemberantasan butahurup! Tidakkah, itu akan mungkin
mendjatuhkan nama tuan sendiri sebagai sastrawan? Setiap orang
mengenal tuan sebagai budjangga besar jang bertingkat internasional,
lalu sekarang tiba² muntjul dengan sebuah buku pemberantasan
butahurup. Tidakkah itu akan mendjatuhkan nama tuan sendiri?
kebesaran tuan sendiri?” (Rosidi, 1968:24).

Kutipan-kutipan menjadi dasar cerita atau termasuk dalam kategori tahap
penyituasin karena berisikan tentang pengenalan tokoh yang mencakup sikap,
watak, dan status serta menjadi unsur pembentuk cerita yang sesuai dengan
penjelasan yang disampaikan oleh Nurgiyantoro (1995: 149), yaitu tahap
penyituasian adalah tahap yang berisi pelukisan dan pengenalan situasi latar dan
tokoh (-tokoh) cerita.

2.3.2 Tahap Generating Circumstances/ Tahap Pemunculan Konflik
Pada tahap ini konflik dihadirkan melalui pergulatan batin Abdul Hamid
pasca mendengar penilaian Tuan Berkacamata tentang

pantas atau tidaknya

seorang satrawan untuk menerbitkan karyanya, khususnya metoda buta huruf
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miliknya. Keresahan Abdul Hamid dijelaskan oleh narator dengan membandingbandingkannya dengan Rabindranath Tagore yang menjadi salah satu tokoh
pendidikan yang besar namanya di India, seperti pada kutipan berikut.
(17)

“Mestikah ia malu karena ini? Bukankah tak ada salahnja seperti
djuga Rabindranath Tagore, iapun mendjadi pendidik, pendidik
masjarakatnja? Ja, tak ada salahnja. Tapi tidakkah ada djarak jang
sangat djauh antara dia dengan Tagore? Tagore seorang pendidik jang
besar, tapi ia, Abdul Hamid Nur? Tjuma menemukan sebuah metoda
pemberantasan butahurup! Dan itupun karena didorong oleh
kepentingan² dirinja pula. Ja, dirinja jang ingin agar bukunja lebih
banjak laku” (Rosidi, 1968: 25).

Sementara itu, Tuan Berkacamata memberinya saran untuk mencantumkan
nama lain, misalnya nama si Tuan Berkacamata itu sendiri. Tentu saja Abdul
Hamid tidak bisa berbuat apa-apa mengingat bahwa Tuan Berkacamata itu adalah
orang yang mempunyai kuasa dalam penerbitan yang akan mencetak bukunya
tersebut (hlm. 26).
Hamid yang merasa kesal hanya bisa memandang Tuan Berkacamata
dengan tatapan kuyu dan menahan amarah di dadanya karena bagaimana pun ia
harus tetap mencari muka di hadapan tuan itu agar keinginannya untuk
mempunyai rumah mewah, mobil, dan halaman luas itu terpenuhi.
(18)
(19)
(20)

“Ja, saja mengerti.”
“Baikkah tuan pikir usul saja itu.”
“Hamid mengerutkan kening. Ia dalam perdjuangan. Ia ingin marah
dan melemparkan kata² makian kepada tuan berkatjamata itu. kata²
kedji bahkan. Namun, ia tahu, itu bukan tjara jang baik. Kalau ia ingin
dirinja selamat, mempunjai rumah, mobil, ia mesti bisa mengambil
muka” (Rosidi, 1968: 27).

Dari kutipan di atas menjelaskan sikap pasrah atau tunduk Abdul Hamid
kepada si Tuan Berkacamata itu. Oleh karenanya Abdul Hamid pun menyetujui
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usul tuan tersebut dan segera mengabarkan kepada teman-teman se-lingkarannya
bahwa dirinya sebentar lagi akan kaya raya. Rumah sempit yang masih ia tinggali
akan berganti dengan rumah mewah dengan halaman yang luas sehingga ia bisa
leluasa untuk menulis sebuah roman besar suatu saat (hlm. 29).
Abdul Hamid yang mempunyai angan-angan tinggi itu segera merancang
lokasi hingga rumah seperti apa yang akan ia buat nanti. Setelah itu ia bergegas
menemui Tuan Berkacamata di kantornya untuk menandatangani kontrak yang
telah ditawarkan sebelumnya, seperti kutipan berikut.
(21)

“Kata² lewat melalui telinganja, tapi tak mampu menangkap artinja.
Hingga achirnja tuan berkatjamata itu mengambil map dari
latjimedjanja dan mengeluarkan naskah buku pemberantasan
butahurup tjiptaannja lalu mentjoret nama Abdul Hamid Nur dan
menggantinja dengan nama tuan berkatjamata itu sendiri. Dan Hamid
mengawasi itu semua dengan mata bengong, seperti orang tolol.
Waktu segala upatjara itu selesai, Hamid merasa bahwa sekarang tuan
berkatjamata itu menghendaki agar ia pulang sadja. Hamidpun
permisi. Tak sadar betul ia ketika mebukakan pintu, lalu keluar. Ia
mengajuh sepedanja jang tua diatas djalan menudju rumah” (Rosidi,
1968: 28).

Tahap ini ditutup oleh perasaan Abdul Hamid yang harap-harap cemas
terhadap keberhasilan karyanya tersebut dan akan dilanjutkan ke tahapan
selanjutnya, yaitu tahap peningkatan konflik.
2.3.3

Tahap Rising Action/ Tahap Peningkatan Konflik
Tahap peningkatan konflik pada cerpen ini terletak pada saat Abdul Hamid

mendatangi kantor Tuan Berkacama untuk menagih janji yang sudah disepakati
oleh keduanya, yaitu perihal kelanjutan dari hasil penjualan buku Metode
Pemberantasan Buta Hurufnya itu. Saat berada di kantor Tuan Berkacamata,
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Abdul Hamid diminta untuk menunggunya di kursi tamu yang telah disiapkan
oleh si Pesuruh (resepsionis). Saat itu Abdul Hamid menunggu lebih dari dua jam
lamanya, tetapi belum ada panggilan untuk dirinya sementara tamu yang baru saja
datang langsung dipersilahkan masuk ke dalam ruang kerjanya, seperti kutipan
berikut.
(22)

“Ia melihat pada tamu² lain. Ada jang datang lebih kemudian, sudah
dipanggil. Ia merasa dianaktirikan. Ada apa pula!” (Rosidi, 1968: 30).

Hari itu pun tidak ada panggilan untuk Abdul Hamid menemui Tuan
Berkacamata, tetapi Abdul Hamid tetap saja menunggu hingga akhirnya
ketiduran. Abdul Hamid pun dibangunkan dan diberitahu oleh si Pesuruh bahwa
Tuan Berkacamata sudah pulang. Tentu saja Abdul Hamid marah-marah dan lekas
pulang dengan sepeda tua yang masih digunakanannya. Perlakuan seperti itulah
yang didapat Abdul Hamid setiap harinya (hlm. 31).
Konflik di sini semakin memuncak ketika Abdul Hamid merasa tidak
dipedulikan oleh Tuan Berkacamata. Kemudian ia berprasangka buruk terhadap
Tuan Berkacamata itu hingga ia bermaksud untuk mendatangi langung bagian
penerimaan naskah. Di sana, Abdul Hamid diterima oleh tuan yang berkepala
botak dan menggunakan kacamata pula yang kemudian dipanggil dengan Tuan
Botak (hlm. 31).
Abdul Hamid berterus terang kepada Tuan Botak tersebut bahwa maksud
kedatangannya adalah untuk menanyakan naskah miliknya, yaitu Pemberantasan
Buta Huruf. Namun, sebelum ia menjelaskan perihal bukunya, Tuan Botak itu lalu
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menyela dengan mengatakan bahwa beberapa bulan ini ia belum menerbitkan
hasil sastra, seperti pada kutipan berikut.
(23)

“Kami sementara ini belum bersedia menerbitkan hasil sastra.......
kata tuan botak itu memotong, seolah-olahh mau djadi peramal.
Hamid menganggap tuan botak itu sok-tahu” (Rosidi, 1968: 31).

Kutipan-kutipan di atas termasuk ke dalam tahap peningkatan konflik
karena mengandung ketegangan yang bertahap dan memicu terbentuknya konflik
hingga ke puncak atau nantinya akan membentuk sebuah klimaks.
2.3.4

Tahap climax/ Tahap Klimaks
Tahap klimaks di sini terletak pada saat Abdul Hamid dan Tuan Botak

bercakap-cakap perihal buku Pemberantasan Buta Huruf. Dalam pembahasannya,
Tuan Botak mengatakan bahwa tidak ada buku Pemberantasan Buta Huruf atas
nama Abdul Hamid. Menurutnya, lebih baik Abdul Hamid tanyakan langsung
kepada Tuan Berkacamata (Tuan A) yang mengirim buku tersebut, seperti pada
kutipan berikut.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

“Tak ada, katanya dengan kesal.”
“Tapi saja pasti betul kesini. Kemudian itu ada pada tuan A.
“Tuan A?”
“Ja, jang berkacamata itu.”
“O, kalau begitu tuan mesti tanjakan kepadanja. Naskah itu sudah
ada disana. Saja kira baik tuan pergi kesana tanjakan langsung pada
tuan A.

Penjelasan Tuan Botak di sini tentu saja memancing konflik itu sampai
pada klimaks karena seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Tuan
Berkacamata/ Tuan A telah menolak kedatangan Abdul Hamid. Abdul Hamid
yang mendengar penjelasan Tuan Botak tentu langsung berspekulasi bahwasanya
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Tuan Botak ini telah mengusir dirinya, tetapi di sini Abdul Hamid sudah tidak
peduli lagi dengan pengusiran Tuan Botak itu. Abdul Hamid justru bersikukuh
bahwa memang naskah tersebut bukan mengatasnamakan dirinya, tetapi atas
nama Tuan A (hlm. 32).
Di sinilah letak klimaks dalam cerpen SRBH, yaitu ketika Abdul Hamid
mendengar bahwa buku Pemberantasan Buta Huruf itu akan diterbitkan dengan
menggunakan nama seorang perempuan dan bukan nama tuan A, seperti pada
kutipan berikut.
(6)
(7)

“Ja, katanja melondjak, namapengarangnja diganti, sekarang
atasnama tuan A sendiri.
“Tapi djuga bukan, kata tuan botak itu. Bukan pula atasnama tuan
A. Ini dengan nama perempuan, dibikin oleh seorang perempuan”
(Rosidi, 1968: 32).

Sangat mengejutkan tentunya jika sebuah karya yang ditulis oleh seorang
pengarang yang jelas memiliki orisionalitas mesti digantikan namanya dengan
menggunakan seorang lainnya yang tidak memiliki kepentingan dengan si
pengarang yang aslinya. Kutipan di ataslah yang menjadi klimaks dalam cerpen
SRBH ini.
2.3.5

Tahap Denoument/ Tahap Penyelesaian
Tahap ini terletak pada rasa penasaran Abdul Hamid tentang nama

siapakah yang dicantumkan dalam bukunya tersebut. Tuan Botak tidak
sekonyong-konyong menyetujui keinginan Abdul Hamid yang ingin melihat
naskah tersebut. Tetapi setelah didesak olehnya dan oleh rekan kerja di samping
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mejanya, ia memberikan naskah tersebut kepada Abdul Hamid, seperti pada
kutipan berikut.
(8)

(9)

“Nampaknja tuan botak itu berkeberatan, tetapi setelah Hamid
desak, achirnja lelaki di sebelah medjanja itu mentjarikan naskah
dimaksud dalam lemari. Naskah itu diberikan kepada Hamid.”
“Hampir Hamid tak mengenalinja lagi. Naskah itu sekarang sudah
dirubah, diketik kembali dan beberapa bagian diganti di sana-sini.
Tapi ia jakin ini adalah pembikinan baru atas metodanja” (Rosidi,
1968: 32-33).
Setelah membaca naskah tersebut, Abdul Hamid tak berbicara

sepatah kata pun. Ia lalu bergegas pergi dengan tertunduk lesu, diambilnya
sepeda dan segera pulang ke rumahnya yang sempit, rumahnya yang lama,
di mana ia dan anaknya hampir tak bisa bernafas di sana.
Itulah analisis alur dalam cerpen SRBH yang setelah diteliti terdapat
tiga tokoh penting yang mempengaruhi alur dalam teks cerita. cerpen SRBH
ini dikemas menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu seperti
pada cerpen KKRA. Selanjutnya akan dilanjut dengan pembahasan analisis
alur cerpen SLTT.
2.4

Analisis Alur dalam Cerpen “Sebuah Lukisan Telah Terdjual”
Analisis alur dalam cerpen SLTT akan diuraikan sebagaimana dua analisis

alur sebelumnya, yaitu dengan menentukan tahapan-tahapan yang membentuk
alur cerita.
2.4.1

Tahap Situation/ Tahap Penyituasian
Tahap penyituasian dalam cerpen ini diawali dengan narasi tokoh
aku yang berprofesi sebagai pelukis dan sedang mengalami krisis atau
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paceklik karya, dalam artian ia sudah tidak lagi menghasilkan sebuah
karya. Menurutnya, masa kemarau karya ini pasti dialami oleh setiap
pelukis, bahkan seniman lainnya seperti kutipan berikut.
(10)

(11)

“Masa kemarau demikian memang mesti dialami oleh setiap
pelukis, oleh setiap seniman. Ini kuketahui setelah berbitjara dan
bergaul dengan banjak teman lainnja baik sastrawan maupun
pelukis atau seniman lainnja.”
“ Masa kemarau biasanja adalah masa studi dan memang sebaiknja
kalau diri tak bisa menghasilkan sutu tjiptaan apapun, lebih baik
mengchususkan diri dalam mempeladjari dan memperdalam
pengetahuan tentang lapangan perkerdjaan sendiri atau lainnja”
(Rosidi, 1968: 114).
Masa kemarau itu akan dirasa sangat kaku seolah-olah para

seniman

mengalami

jalan

buntu

jika

terus

memaksakan

untuk

menghasilkan karya. Seperti yang dirasakan tokoh Aku dalam cerita,
ketika dirinya hendak melukis dan mengusapkan kuas di atas kanvasnya
selalu saja terbentur dengan warna-warna pucat ataupun gelap yang
menurutnya sangat mengkhawatirkan. Namun, itulah jalan yang telah ia
tentukan.
Sebelum menemui jalan buntu, ia sering menghasilkan lukisan
yang bagus dan sangat disenangi oleh para kritikus. Di setiap pameran seni
lukis ia selalu memajang hasil karyanya dan benar saja selalu diagungagungkan oleh kritikus-kritikus itu. namun sebaliknya, ia merasa tidak
puas dengan pujaan para kritikus itu, karena menurutnya ada banyak detail
yang mereka lewatkan, seperti pada kutipan berikut.
(12)

“Pudjian memang memabukkan. Dengan pudjian kadang² nafsu
bekerdja djadi bertambah dan meluap-luap, tetapi kalau iklim-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52

(13)

mabuk itu telah lepas dari diriku, dan aku mendapat kesempatan
untuk bermenung dan menilai apa jang sudah kubikin, selalu aku
menjangsikan kedjudjuran sikritikus atas pudjiannja kepadaku.”
“Kadang² memang aku merasa puas dengan letak warna tjat jang
melabur seluruh kanvas lukisanku: aku tahu warna tjat itu, tetapi
sering aku merasakan ketimpangan dalam keseluruhan komposisi.
Hal² ketjil ini sering terlangkaui oleh para kritikus, djustru hal²
ketjil.” (Rosidi, 1968: 116).
Tokoh Aku sering merasa tidak puas terhadap hasil karyanya

sendiri. Oleh karenanya jika ada seorang kritikus yang memuji lukisannya,
ia sering merasa bahwa kritikus tersebut tidak berani berkata jujur. Tokoh
aku ini sering membanding-bandingkan lukisannya dengan milik temantemannya sehingga ketidakpuasan tersebut selalu ada (hlm. 117).
Tahap penyituasian dalam cerpen ini berhasil memaparkan satu
situasi yang rumit bagi tokoh Aku dalam cerita, sekaligus memaparkan
bagaimana perwatakan dari tokoh tersebut. Selanjutnya akan dibahas
mengenai tahap pemunculan konflik.
2.4.2 Tahap Generating circumstances/ Tahap Pemunculan Konflik
Tahap pemunculan konflik ini dimulai pada saat alur flashback
menceritakan kehidupan masa kecil si tokoh Aku yang merasa selalu
didominasi oleh orang tuanya, khususnya sang Ayah. Ia menceritakan
bahwa melukis bukanlah keahliannya, bahkan saat di sekolah ia selalu
mendapat nilai buruk di mata pelajaran menggambar. Selain itu, ayahnya
pun tak pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi seorang pelukis.
Ayah dari tokoh Aku ini menginginkan agar dirinya bisa menjadi
seorang guru suatu saat nanti. Namun, kehidupan seorang guru sama sekali
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tidak menarik minat tokoh Aku. Menurutnya, seorang guru mesti menjadi
contoh teladan bagi murid-muridnya. Atau jika disimpulkan, seorang guru
harus selalu bersikap baik di hadapan semua orang karena setiap gerakgeriknya akan ditiru oleh muridnya, seperti kutipan berikut.
(14)

“Sepandjang pengetahuanku guru selalu berada pada tatapan mata
murid-muridnja. Setiap langkah, setiap gerak-gerik guru mustilah
diikuti dengan penuh perhatian oleh murid-muridnja. Itulah jang
diluar kesadaranku membikin aku tak pernah menginginkan djadi
guru” (Rosidi, 1968: 118).
Tokoh Aku selalu menganggap dirinya sebagai manusia biasa yang

serba kekurangan dan memiliki kehendak yang menurut kacamata umum
dianggap salah. Ia merasa jika menjadi seorang guru maka kebebasannya
akan terkurung.
Konflik dirasa muncul ketika tokoh Aku merasa gelisah dan
berujar bahwa dia membenci sikap ayahnya yang menuntut dirinya untuk
menjadi seorang guru. Kemurtadannya kepada ayahnya menimbulkan
keretakan keluarga yang tak bisa dihindari. Ia menyadari bahwa dirinya
sangatlah keras kepala, tetapi ia menyangkal dengan mengatakan bahwa
sikapnya itu merupakan warisan dari ayahnya yang juga sama keras
kepalanya, seperti kutipan berikut.
(15)

“Agaknja sikap guratbatu dan keraskepala ini kuwarisi dari ajahku
sendiri, karena ajahpun ketika berhadapan dengan anaknja jang tak
mau menurut segala kata dan kehendaknja bersikap guratbatu pula”
(Rosidi, 1968: 118-119).
Pertengkaran dengan ayahnya hanyalah menjadikan ibunya sebagai

korban karena menurut ceritanya bahwa ibunya yang selalu menengahi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54

pertikaian

tersebut.

Perkelahian-perkelahian

dengan

ayahnya

itu

membuatnya sangat tidak betah di rumah dan merasa ingin kabur dari
rumahnya. Sebelum keinginan itu terwujud, ia terdampar di sebuah
pameran lukisan yang membuatnya jatuh cinta (hlm. 119).
Tahap pemunculan konflik selesai pada cerita di atas. Dalam tahap
ini dijelaskan kembali sikap sebenaranya dari tokoh Aku dan
memunculkan dua tokoh lainnya yang diceritakan oleh tokoh Aku itu
sendiri, yaitu ayah dan ibunya.
2.4.3

Tahap Rising Action/ Tahap Peningkatan Konflik
Tahap ini diawali setelah tokoh Aku menaruh minat terhadap

sebuah lukisan dan berkeinginan untuk bisa membuat sebuah karya lukis
yang sama dengan lukisan tersebut. Oleh karenanya ia memutuskan untuk
bergabung ke dalam pelatihan melukis yang biasa diadakan oleh orangorang yang mendirikan pameran tersebut.
Setiap hasil latihan yang ia lakukan selalu dibawanya pulang ke
rumah dan dipajangnya di dinding-dinding kamar. Kesenangannya kepada
kegiatan lukis-melukis terbawa sampai ke rumah sehingga setiap waktu
luangnya digunakan untuk melukis, seperti kutipan berikut.
(16)

“Waktu di rumah kuhabiskan dengan melukis, sehingga dinding²
rumah kami penuh dengan gambar² jang kubikin. Kalau baru sadja
aku menjelesaikan sebuah gambar, segera kupakukan di dinding
dan kupandangai dengan penuh kebanggaan dan kegagahan”
(Rosidi, 1968: 122).
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Kesenangannya itu sangatlah bertentangan dengan apa yang
diinginkan oleh ayahnya sehingga lukisan yang ditempelkan di dindingdinding rumahnya itu disobek oleh ayahnya.
Konflik semakin meningkat ketika tokoh aku sangat murka
terhadap sikap ayahnya yang semena-mena merusak hasil karyanya. Pada
akhinya ia memilih untuk melarikan diri karena tidak tahan dengan
ancaman dan marah ayahnya tersebut, seperti kutipan berikut.
(17)

(18)

“Batas Kesabaranku hilang! Antjaman dan marah ajah tentang
gambar-gambarku bukan lagi marah seorang ajah jang bisa
diterima anaknja, itu adalah suatu perampasan! Seorang ajah jang
mencoba merampas dunia anaknja”
“Dan esok harinja aku memluai kehidupanku sebagai seorang
pelukis dengan sungguh² : aku lari dari rumah! Lari dari ibu”
(Rosidi, 1968: 122).
Tahap peningkatan konflik ini berakhir pada pelarian si tokoh Aku

yang memilih hidup sebagai seorang pelukis. Selanjutnya akan dibahas
mengenai tahap klimaks.
2.4.4

Tahap Climax/ Tahap Klimaks
Klimaks dalam cerpen ini ditunjukkan pada momen si tokoh Aku

mengaku menyesal karena telah banyak menjual hasil lukisannya. Pada
bagian ini, cerita sudah berada pada alur yang maju kembali. Dalam cerita
dijelaskan bahwa si tokoh Aku seringkali menitipkan hasil lukisannya
kepada teman-temannya. Baik itu dijadikan hadiah untuk teman atau
hanya sekedar menitip lukisan dengan harapan akan ada orang lain yang
membelinya (hlm. 125).
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Belasan tahun meninggalkan rumah, ia tak merasa kesepian
sedikitpun. Baginya, melukis adalah dunia yang ramai dan menyenangkan.
Namun, kepahitan masa kemarau bagi seniman tetap saja menjadi momok
menakutkan. Terlebih lagi jika dibenturkan dengan realitas yang serba
kekurangan, maka karya tersebutlah yang akan dijadikan korban, seperti
kutipan berikut.
(19)

“Ja, memang kadang² ingin djuga aku tidak mendjual lukisanku,
tetapi djumlah uang selalu menggairahkan dan hidupkupun bukan
dalam keadaan jang tidak kekurangan uang senantiasa” (Rosidi.
1968: 125).
Klimaks sangat terasa pada saat tokoh Aku menceritakan

penyesalannya karena telah menjual lukisan yang sangat ia senangi.
Lukisan gereja yang memuaskan hatinya. Baginya, lukisan tersebutlah
yang dapat memancing gairahnya untuk melukis kembali karena berkalikali ia mengatakan ingin melukis rumahnya sendiri tetapi harus melihat
lukisan gereja itu terlebih dahulu (hlm. 125).
Mustahil rasanya jika ia ingin melihat lukisan itu kembali. Sebab
dalam cerita ia menjelaskan bahwa lukisan tersebut telah ia jual kepada
orang asing yang memiliki rumah di benua paling barat, Amerika. Sangat
tidak mungkin jika harus melakukan perjalanan terlebih dahulu untuk
melukis sebuah rumah, seperti kutipan berikut.
“Tetapi jang membelinja adalah seorang asing jang tinggal di
benua paling udjung sebelah barat dan lukisan itupun ada di
rumahnja di salah sebuah pentjakarlangit barangkali.”
(21) “Untuk Rumah ini kuperlukan melihat Geredja itu lebih dulu.
Tetapi alangkah djauhnja, alangkah mahalnja ongkos jang dituntut.

(20)
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Kurasakan sekarang, betapa menjesalnja aku telah mendjual
lukisan jang satu-satunja jang hampir memuaskan hatiku. Kukutuki
gariah pada djumlah uang ketika mendjual lukisan itu sekarang
sambil melihat-lihat lukisan jang tertumpuk di ruang tengah
rumahku” (Rosidi, 1968: 126).
Penyesalan-penyesalan itu akan tetap dirasakannya sebelum
hasratnya untuk melukis bisa kembali muncul dan bergairah. Itulah
klimaks yang berhasil diuraikan dalam cerpen ini. Untuk selanjutnya akan
dibahas tahap penyelesaian sekaligus akan menjadi pembahasan terakhir
pada bab II ini.
2.4.5 Tahap Denouement/ Tahap Penyelesaian
Tahap penyelesaian ini biasanya akan menjadi inti dari sebuah
cerita, bisa berupa amanat, pesan, kritik, dan sebagainya. Tahap ini
dijelaskan secara eksplisit oleh pengarang melalui tokoh Aku. Ia
menjelaskan bahwa secara diam-diam dirinya akan melukis dan
mengusapkan tinta di atas kanvasnya kembali. Kali ini ia akan melukis
sebuah rumah.
Rumah yang ia tinggali, rumah satu-satunya itu akan menjadi
sebuah objek lukisannya. Ia berjanji tidak akan menjual rumahnya
(lukisan) ini karena baginya rumah ini adalah bukti pencapaian atas
kariernya sebagai seorang seniman, seperti kutipan berikut.
(22)

“Dengan diam² kupasang kanvas dan kupidjit tube² tjat. Aku akan
melukis rumah! Rumah jang sudah bertahun kutinggali, rumah jang
kutjintai. Dan rumah ini mesti mengatasi apa jang sudah kutjapai
dengan Geredja. Lalu akupun berdjandji dalam hatiku : Rumah ini
takkan kudjual berapapun orang menawarnja, berapapun djumlah
jang ditawarkan untuk itu!” (Rosidi, 1968: 126).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58

Tokoh Aku dalam cerpen SLTT berhasil menghadapi pertikaian
batinnya yang terus-menerus berkecamuk dan menghambatnya untuk
menciptakan sebuah karya. Cerpen yang diceritakan dari sudut pandang
orang pertama ini ditutup dengan kembalinya prinsip si Pelukis setelah
menghadapi kemarau panjang tanpa sebuah karya.
Perhatikan Tabel Berikut.
Tabel 1
Alur dan Pengaluran

Cerpen

Tahapan
Alur

KKRA
Penyituasian Pengenalan tokoh

Pemunculan
Konflik

Peningkatan
Konflik

Klimaks

SRBH
Pengenalan tokoh

SLTT
Pengenalan tokoh

Tidak ada roman
baru yang terbit

Mengganti nama
pengarang di sampul
buku Pemberantasan
Buta Huruf

Flashback ke masa
kecil si Pelukis/
Aku yang telah
dirampas oleh
ayahnya.

Tuduhan krisis
kesusastraan

Tuan Korda ingkar
terhadap janjinya
kepada Abdul Hamid

Perampasan dan
intimidasi sang
Ayah kepada tokoh
Aku

Pengarang muda
memprotes
kebijakan Jawatan
Roman

Tuan Korda menjual
buku Pemberantasan
Buta Huruf pada
seorang perempuan

Tokoh Aku kabur
dari rumah dan
menjadi seorang
Pelukis.

Hamid pergi dengan
pasrah kembali ke
rumah sempit miliknya.

Si Pelukis ingin
kembali
memnciptakan
sebuah karya.

Mr Gadjah baru
menyadari jika
Penyelesaian Tuan Korda
adalah anggota
partai oposisi
Sudut
Orang Ketiga
Pandang
Jenis Alur

Alur Maju

Orang Ketiga

Orang Pertama

Alur Maju

Alur Campuran
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2.5

Tokoh dan Penokohan
Analisis tokoh dan penokohan akan meliputi tokoh utama dan tokoh

tambahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nurgiyantoro (1995: 178) yang
mengatakan pembeda itu bersifat gradasi, kadar keutamaan tokoh (-tokoh) itu
bertingkat. Tokoh utama (yang) utama, tokoh tambahan, tokoh tambahan utama,
tambahan (yang memang) tambahan.
2.5.1

Analisis Tokoh dan Penokohan Cerpen KKRA
Tokoh akan klasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu tokoh utama, tokoh

tambahan utama, dan tokoh tambahan. Penjelasan mengenai penokohan akan
diuraikan seturut dengan penjelasan tokoh. Analisis ini akan diuraikan dengan
mencantumkan data yang dapat menjelaskan penokohan.
a. Mr Gadjah
Mr Gadjah merupakan tokoh utama dalam cerpen ini karena
melihat frekuensi dan intensitas kehadirannya dalam membentuk alur
cerit. Mr Gadjah adalah menteri kesusastraan di Republik Antahberantah.
Ia diceritakan sebagai orang yang mempunyai kekuasaan terhadap
keberlangsungan hidup kesusastraan di negerinya. Mr Gadjah mempunyai
berbagai aset mewah hasil kerjanya sebagai menteri kesusastraan, sebut
saja mobil mewah dan villa pribadi yang disebutkan dalam cerita, seperti
kutipan berikut.
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(23)

“Dengan langkah jang tegap dan perasaan jang sega Mr Gadjah
turun dari moblinja. Ja, sungguh segar kini, setelah dua hari
istirahat di villanja” (Rosidi, 1968: 8).
Selain memiliki aset dan kekuasaan yang tinggi, Mr Gadjah selalu

menganggap apapun yang dilakukannya adalah sebuah keputusan yang
tepat bagi denyut kesusastraan di Republik Antahberantah. Mr Gadjah
merupakan orang yang anti kritik, sehingga dirinya mendirikan jawatan di
setiap bidang sastra, seperti Jawatan Roman, Jawatan Cerpen, Jawatan
Sajak, dan lainnya. Hal ini bertujuan agar setiap jawatan mampu mengurus
segala permasalahan di bidangnya masing-masing tanpa ia harus turun
tangan secara langsung.
(24)

“Untunglah ada djawatan² jang mempunjai tugas mengerdjakan itu
semua. Misalnja Djawatan Sadjak, ja, djawatan itulah jang
memperhatikan segala hal jang berhubungan dengan sadjak”
(Rosidi, 1968: 9).
Sikap anti-kritiknya tersebut terlihat pula pada saat dirinya

membaca sebuah esai yang bertajuk “Krisis Kesusastraan” dalam majalah
sastra Penghadapan karya Djatman E yang merupakan anggota partai
oposisinya. Ia merasa bahwa bung Djatman telah menodai citra
kementeriannya. Oleh karenanya ia segera menghubungi setiap jawatan
untuk merundingkan tuduhan bung Djatman tersebut.
(25)

“Rupanja bung Djatman disamping giat dalam lapangan politik
djuga suka menulis. Dan dalam madjalah kesusastraan pula! Apa
pula jang dikatakannja?..... Krisis kekusastraan? Betul? Wah, kalau
benar apa jang dikatakan bung Djatman ini tentu hilangmukalah
kementeriannja” (Rosidi, 1968: 12).
Selain anti-kritik, Mr Gadjah termasuk ke dalam kategori keras

kepala dan terlalu mudah emosi. Terlihat pada saat ia mencari celah untuk
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membantah gugatan bung Djatman dengan cara menanyai satu per satu
kepala jawatan di kementeriannya. Sikap keras kepala dan mudah
emosinya itu menjelaskan bahwasanya Mr Gadjah adalah orang yang haus
akan kekuasaan atau seorang yang tidak ingin kekuasaannya dirampas.
Seperti pada kutipan berikut.
(26)

“Dengan wadjah jang merah seperti besi terbakar, Mr Gadjah
sehabis membatja artikel itu menilpon tuan Korda untuk datang
dikementerian. Sambil menunggu kedatangan tuan Korda jang
mulia menteri mundar-mandir di kamarnja dengan penuh kesal dan
djengkel” (Rosidi, 1968: 18).
Jika dirunutkan, maka Mr Gadjah memiliki watak yang keras

kepala dan ingin berkuasa atau ambisius. Selain itu, ia memiliki sikap yang
anti-kritik dan mudah marah kepada hal yang menurutnya berbeda
sebagaimana data yang telah dicantumkan di atas.
b. Tuan Korda
Tokoh Tambahan (Utama) adalah Tuan Korda. Walau tergolong ke
dalam tokoh tambahan, kehadirannya sangat berbeda dari tokoh tambahan
lainnya. Oleh karenanya Tuan Korda dikategorikan ke dalam Tokoh
Tambahan (yang utama) karena tokoh ini dapat mempengaruhi
berjalannya alur cerita. Selain itu, intensitasnya lebih dominan
dibandingkan dengan tokoh tambahan yang lain.
Tuan Korda merupakan Kepala Jawatan cerpen, ia diutus Mr
Gadjah untuk menjalankan tugas yang berkaitan dengan roman. Tuan
Korda sendiri merupakan orang yang sangat konservatif baik dalam
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menjalankan tugas ataupun memberikan penilaian terhadap roman terbaru
karangan para pengarang muda. Sikap yang kekolotannya itu tampak jelas
pada kutipan berikut.
(27)

“Selandjutnja Tuan Korda mengatakan pula, bahwa rakjat Republik
Antahberantah sangat menjukai roman² seperti roman² karangannja
jang mempunjai tenaga gaib begitu kuat buat memeras airmata
setiap pembatjanja. Sedangkan karangan² jang ditulis oleh para
pengarang muda sekarang, keindahannja belum bisa dinikmati oleh
rakjat terbanjak. Oleh karena itu karangan² para pengarang muda
mesti disimpan sadja dulu menunggu hingga masjarakat bisa
menikmatinja, baru boleh diterbikan oleh Djawatan Roman”
(Rosidi, 1968: 10).
Dari kutipan data di atas semakin menjelaskan sikap Tuan Korda

yang kolot dan tidak peduli dengan karangan para pengarang muda. Sikap
konservatifnya ini disebabkan oleh wataknya yang keras terhadap
pengarang muda. Di dalam cerita dijelaskan penilaian Tuan Korda
terhadap pengarang muda hanya pada penampilannya saja. Menurutnya
pengarang muda hanya bisa berlagak seperti seorang seniman dengan
memanjangkan rambut dan berpakaian lusuh, sedangkan hasil karyanya
tak ada. Seperti kutipan berikut.
(28)

“Apa itu pengarang muda! Mereka tjuma banjak omong sadja,
kerdjanja nol besar! Mereka hanja pintar berlagak, pura² djadi
seniman dengan memandjangkan rambutnja, dengan memakai
badju jang kumal², padahal hasil jang sungguh² hasil tak ada
mereka tundjukkan!” (Rosidi, 1968: 14).
Selain konservatif dan keras kepala, Tuan Korda pun mempunyai

sifat yang manipulatif atau akal bulus. Diketahui bahwa selama ini Tuan
Korda telah merangkai siasat untuk menjatuhkan rezim kepemimpinan Mr
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Gadjah, yaitu dengan tidak menerbitkannja roman terbaru agar dapat
memberi

celah

kepada

para

kritikus

sastra

untuk

menyerang

kepemimpinan Mr Gadjah. Diketahui pula bahwasanya Tuan Korda
merupakan rekan bung Djatman yang sama-sama anggota partai
oposisinya Mr Gadjah. Seperti kutipan berikut.
(29)

“Tak landjut jang mulia Mr Gadjah, menteri Kesusastraan Republik
Antahberantah, karena tiba² dia teringat bahwa tuan Korda adalah
anggota partai oposisi, partai bung Djatman, partai orang² madjalah
“Penghadapan”, ja, partai orang² jang menjetudjui krisis
kesusastraan. Ja, mendjadi djelaslah kini soalnja : mereka berusaha
merobohkan kabinet sekarang dengan segala matjam tjara dan
taktik!” (Rosidi, 1968: 19).
Pada bagian ini disimpulkan bahwa Tuan Korda merupakan

seorang yang licik, keras kepala, dan konservatif. Dari caranya
menjalankan kekuasaan di Jawatan Roman dan penilaiannya terhadap para
pengarang muda dirasa cukup untuk menjelaskan penokohan Tuan Korda.
c. Bung Santa
Bung Santa merupakan kepala Jawatan Cerpen dan termasuk tokoh
tambahan karena kehadirannya tidak terlalu diutamakan dalam cerita.
Terhitung hanya sekali saja ia dimunculkan untuk memberikan
pendapatnya tentang tuduhan Krisis Kesusastraan. Jika mengacu pada
narasi yang mengangkat bung Santa, diketahui bahwa bung Santa
merupakan seorang yang pandai dan realistik. Hal itu terlihat dari
bagaimana ia menjelaskan indikasi terjadinya krisis kesusastraan, seperti
kutipan berikut.
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(30)

“Memang benar. Namun itu kan belum bisa djadi alasan untuk
menetapkan bahwa kesusastraan kita menghadapi krisis, apalagi
menghadapi djalan buntu. Roman hanjalah bentuk seperti djuga
halnja tjerpen dan sadjak. Dan saja kira sebabnja kurang roman
lantaran orang² kini tak mempunjai lagi begitu banjak waktu untuk
menulis bahkan untuk membatja roman. tjerpen sudah tjukup. Apa
gunanja kita menulis berpadjang-pandjang, kalau dengan setjara
singkat sudah terdukung apa jang hendak dikatakan?” (Rosidi,
1968: 14).
Kepandaian bung Santa tampak jelas saat ia memberikan

argumennya yang terkesan sesuai dengan keadaan masyarakat di sana.
Namun, di balik kepandaiannya, bung Santa terkesan menyepelekan
bentuk sastra roman sebagaimana yang ia sebutkan. Sikap menyepelekan
bung Santa terlihat jelas pada saat ia menjelaskan bentuk-bentuk karya
sastra, seperti berikut.
(31)

“Roman bentuksastra kuna jang digunakan orang seabad jang lalu.
Sekarang—dalam abad kita hidup sekarang ini orang lebih tepat
memakai tjerpen sebagai bentuksastra” (Rosidi, 1968: 15).
Pandangan subjektif bung Santa ini menjelaskan bahwa ia

merupakan orang yang meremehkan sebuah bentuk sastra sehingga dirinya
terkesan arogan karena mengunggulkan jawatannya sendiri tanpa
memperhatikan yang lainnya.

d. Dr Siput
Dr Siput merupakan kepala Jawatan Sajak. Ia mendapat gelar
doktor setelah melakukan penelitian di negeri tetangga, Republik Rakjat
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Seribusatu-malam). Dr Siput dikategorikan dalam tokoh tambahan karena
perannya tidak selalu diceritakan dan tidak diutamakan. Dalam cerita, ia
sekali muncul seperti halnya bung Santa. Dari penjelasannya mengenai
krisis kesusastraan ini, dapat diketahui bahwa dr Siput merupakan seorang
yang reaksioner dan mudah marah, seperti kutipan berikut.
(32)

“Orang jang mengatakan ada krisis adalah orang jang tak pernah
membatja madjalahsastra! Teriak beliau dengan wadjah jang
merahkesumba. Bahkan dalam tahun² terachir djustru dihasilkan
sadjak² jang indah. Dan grapik selalu meningkat di Djawatan
Sadjak. Djumlah penjairpun makin meningkat. Suatu hal jang
menggembirakan, djauh dari sebutan krisis. Bagaimana mungkin
ada krisis kesusastraan dalam kegiatan sedemikian besar!” (Rosidi,
1968: 15).
Sikap mudah marahnya itu mungkin dikarenakan kepeduliannya

terhadap pengarang muda yang telah berpartisipasi dalam menjaga denyut
nadi kesusastraan di Republik Antahberantah. Menurutnya, indikasi
terjadinya sebuah krisis tidak dapat dilihat dari tidak adanya roman
ataupun bentuk sastra lainnya yang tidak ditulis, melainkan jika tidak ada
satupun karya yang tidak ditulis dan tidak terbit, barulah boleh disebut
krisis.
(33)

“Karena bagi saja, bukanlah roman ataupun bentuk lainnja jang
menentukan hadir tidaknja sastra, untuk menentukan bahwa krisis
keusastraan ada, djika itu tidak ditulis orang, djika itu tidak terbit”
(Rosidi, 1968: 16).
Dari kutipan data di atas, semakin memantapkan bahwa memang

dirinya merupakan seorang intelektual sastra yang bergelar doktor karena
mampu memaparkan indikasi yang dapat menentukan krisis kesusastraan
di negerinya.
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Dalam cerpen KKRA ini terdapat empat tokoh, yaitu Mr Gadjah
sebagai tokoh utama, Tuan Korda sebagai tokoh tambahan utama, bung
Santa dan dr Siput sebagai tokoh tambahan. Penokohan dalam cerpen
KKRA disampaikan secara implisit oleh pengarangnya. Dengan demikian,
teknik yang digunakan pengarang dalam melukiskan penokohan dalam
cerita ini adalah teknik dramatik. Sebagaimana penjelasan yang dijelaskan
Nurgiyantoro (1995: 196) teknik dramatik merupakan teknik pelukisan
tokoh yang dilakukan secara tidak langsung, artinya pengarang tidak
mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan sikap serta tingkah laku tokoh,
menyiasati para tokoh cerita untuk menunjukkan kehadirannya sendiri
melalui aktivitas yang dilakukan baik secara verbal lewat kata maupun non
verbal lewat tindakan atau tingkah laku, dan juga peristiwa yang terjadi.
2.5.2

Analisis Tokoh dan Penokohan Cerpen SRBH
Dalam cerpen ini terdapat tiga tokoh yang masing-masing mendapat

peranan sebagai tokoh utama, tokoh tambahan utama, dan tokoh tambahan.
Pembahasan mengenai tokoh dan penokohan akan disampaikan sebagaimana
analisis pada cerpen sebelumnya.

a. Abdul Hamid Nur
Tokoh utama dalam cerpen ini adalah Abdul Hamid Nur. Ia
merupakan pengarang muda yang besar namanya dibandingkan pengarang
seangkatannya. Abdul Hamid merupakan seorang sastrawan yang
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mempunyai aliran realisme sebagaimana yang ia tuliskan dalam bukunya
yang bertajuk Pemberantasan Butahurup, seperti berikut.
(34)

“Seseorang kan tak bisa lepas dari masjarakatnja. Kebesaran saja
sebagai pengarang adalah djuga dibentuk oleh masjarakat
sekeliling saja. Apa jang saja tulis, adalah djuga bersumber dari
masjarakat, pada kehidupan sebenarnja” (Rosidi, 1968: 22).
Dari data di atas, tampak jelas jika Abdul Hamid merupakan

seorang yang peduli terhadap kasus buta huruf yang terjadi di
lingkungannya.

Walaupun begitu, Abdul Hamid terkesan naif karena

dirinya ingin mendapatkan pendapatan yang lebih dari hasil penjualannya.
Ia mengatakan maksud dari penerbitan buku Pemberantasan Butahurup ini
karena ia mengetahui bahwa masih banyak kasus buta huruf dan pasti akan
mendapat hasil yang lebih dari penjualannya, seperti berikut ini.
(35)

“Lagipula, kalau saja memikirkan pemberantasan butahurup
bukanlah semata-mata karena kebaikan hati saja mau berkurban,
bukan tapi djuga saja perhitungan untungruginja. Saja akan
beruntung karena dengan demikian butahurup akan kita habiskan.
Itu berarti bahwa orang² jang bisa membatja buku saja makin
banjak dan dengan demikian oplah buku sajapun bisa meningkat
pula” (Rosidi, 1968: 22).
Selain sikap perhitungannya, Abdul Hamid merupakan seorang

yang tidak sabaran atau terburu-buru dalam memutuskan sesuatu sehingga
dirinya mudah percaya terhadap tipu daya yang ditawarkan oleh tokoh
lainnya. Rasa tak sabarannya itu yang akhirnya membuat dirinya terjebak
pada situasi yang mengancamnya, seperti kutipan berikut.
(36)

“Hamid tersandar kedada kursinja dengan lemas. Ia lelah hampir²
tak mampu lagi berpikir. Orang lain! Ia jang bekerdja keras
memeras otak, orang lain jang akan menerakan namanja dengan
megah. Ah, orang lain! Tapi djuga sebaliknja dari itu, djika ia
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(37)

melukai perasaan tuan berkatjamata itu dengan menolak usulnja,
banjak halangan akan timbul dalam proses penerbitan buku
pemberantasan butahurup itu! tuang berkatjamata itu punja
kekuasaan jang bisa sewenangnja dia pergunakan, misalnja......
menolak naskah itu. Ah, menolaknja! Padahal ia sudah
membajangkan ratusanribu rupiah, rumah, mobil—pengarang
muda jang kaya, Abdul Hamid Nur!!” (Rosidi, 1968: 26).
“Usul baik, ...... ja baik saja kira. Artinja, oh, maksud saja ..... usul
itu samasekali tidak djelek. Tak ada salahnja sebagai usul......”
(Rosidi, 1968: 27).
Dari dua data di atas kembali ditegaskan bahwa Abdul Hamid

adalah pengarang muda yang patuh pada lembaga penerbitan sehingga
dirinya ikut apa pun yang ditawarkan oleh pihak penerbitan. Diketahui
pula, Abdul Hamid merupakan seorang yang ria atau suka pamer kepada
orang lain, seperti kutipan berikut.
(38)

“Tentang lamunannja ini, banjak ia tjeritakan kepada temantemannja : bahwa ia bakal bikin rumah. Bahwa rumah itu akan
seratus lebih bgaus dari petak jang sekarang ia tinggali. Bahwa
nanti ia bisa leluasa bekerdja. Menulis roman berjilid-jilid. Tentu
sadja roman besar jang akan mendjadi pati dari hasil sastra
Indonesia sepandjang djaman.” (Rosidi, 1968: 29).
Sombong, ria, dan pamer adalah beberapa watak lainnya yang

menggambarkan penokohan Abdul Hamid. Ada juga diketahui bahwa
kondisi Abdul Hamid saat ini tergolong pada golongan menengah ke
bawah. Hal ini diketahui setelah membaca data di atas, pada saat dirinya
pamer kepada teman-temannya.
b. Tuan Berkacamata
Tuan Berkacamata atau nanti yang akan disebut juga tuan A
merupakan tokoh tambahan utama dalam cerita. Ia berprofesi sebagai
kepala penerbitan terkenal di nergerinya. Ia berperan sebagai tokoh
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antagonis dalam cerita ini. Tuan Berkacamata ini pandai bernegosiasi
dengan rekan bisnisnya, yaitu pengarang. Dalam cerita dijelaskan
bagaimana ia bernegosiasi dengan Abdul Hamid seputar penerbitan buku
Pemberantasan Butahuruf, seperti berikut.
(39)

(40)

(41)

“Seorang tokohsastra jang namanja sebesar tuan, masakan mau
membikin buku pemberantasan butahuruf? Tanya tuan jang
berkatjamata itu” (Rosidi, 1968: 22).
“Dengan mempergunakan nama saja misalnja. Saja tidak
keberatan. Ah, itupun kalau tuan setudju. Itu tjuma usul. Dan pula
jang dipakai tjuma nama sadja, tjuma nama sadja, semua
honorarium tuan jang terima. Saja tjuma usul, djika sekiranja tuan
sendiri setudju” (Rosidi, 1968: 26).
“Baik, tuan. Urusan selandjutnja serahkan sadjalah pada saja. Nanti
tuan dapat kabar. Saja kira malah honorariumnja bisa diusahakan
terlebih dulu. Tetapi baiknja tuan bersabar sadja dulu beberapa
waktu sampai segalanja beres” (Rosidi, 1968: 28).
Tiga data di atas menjelaskan bagaimana cara Tuan Berkacamata

bernegosiasi dengan Abdul Hamid. Dalam proses negosiasi itu terlihat
kepentingan-kepentingan lain yang Tuan Berkacamata miliki, salah
satunya untuk mengambil hak cetak atas nama dirinya sendiri. Oleh karena
itu, Tuan Kacamata terindikasi memiliki watak yang rakus atau serakah.
Keserakahan itu dilatarbelakangi oleh kekuasaan

yang ia

kendalikan. Dengan begitu ia bisa semena-mena memberikan kebijakan,
salah satunya

menolak untuk

menerbitkan sebuah karya. Tuan

Berkacamata selalu memiliki siasat dalam bernegosiasi dengan lawan
berbicaranya. Salah satu korbanya adalah Abdul Hamid, seperti berikut.
(42)

“Seorang tokohsastra jang namanja sebesar tuan, masakan
membikin buku pemberantasan butahurup! Tidakkah itu akan
mungkin mendjatuhkan nama tuan sendiri sebagai sastrawan?
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(43)

Setiap orang mengenal tuan sebagai budjangga besar jang
bertingkat internasional, lalu sekarang tiba² muntjul dengan sebuah
buku pemberantan butahurup. Tidakkah itu akan mendjatuhkan
nama tuan sendiri? kebesaran tuan sendiri?” (Rosidi, 1968: 24).
“Saja kira tak ada djeleknja kalau bukan nama tuan jang diterakan
dalam buku pemberantasa butahurup itu..”
Dari data di atas memperlihatkan betapa naifnya Tuan Berkacama.

Ia bersikap seolah-olah menjadi juru selamat bagi Abdul Hamid yang
sedang menghadapi jurang yang menjatuhkan nama baiknya, tetapi di lain
sisi ia memiliki tujuan yang licik, yaitu merebut hak cipta atas buku
Pemberantasan Butahuruf.
c. Tuan Botak
Tuan Botak merupakan tokoh Tambahan dalam cerpen SRBH ini,
dipanggil Tuan Botak karena dirinya memiliki kepala botak. Ia berprofesi
sebagai anggota bagian penerimaan naskah. Dilihat dari usianya yang
sudah tua, ia memiliki pengalaman yang banyak untuk menghadapi para
kliennya, seperti kutipan berikut.
(44)

(45)
(46)

“Kami sementara ini belum bersedia menerbitkan hasil sastra ....
kata tuan botak itu memotong seolah-olah mau djadi peramal.
Hamid menganggap tuan botak itu sok-tahu” (Rosidi, 1968: 31).
“Lebih baik periksa sadja pada daftar penerima naskah” (Rosidi,
1968: 31).
“O, kalau begitu tuan mesti tanjakan kepadanja. Naskah itu sudah
ada disana. Saja kita baik tuan pergi ke sana, tanjakan langsung
pada tuan A” (Rosidi, 1968: 32).
Dari data di atas tidak diceritakan secara spesifik lagi tentang

penokohan tuan Botak karena dirinja tidak memiliki peran yang sentral
dalam cerita ini. Dalam data di atas hanya diketahui bahwa dirinya
merupakan seorang yang sangat menjaga naskah dari setiap kliennya.
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Dalam cerpen SRBH ini terdapat tiga tokoh, yaitu Abdul Hamid
sebagai tokoh utama, Tuan Berkacamata/ Tuan A sebagai tokoh tambahan
utama, dan Tuan Botak sebagai tokoh tambahan. Teknik yang digunakan
untuk menggambarkan penokohan di sini adalah teknik ekspositori, sesuai
dengan penjelasan yang terdapat pada Nurgiyantoro (1995: 196) teknik
ekspositori adalah teknik pelukisan tokoh cerita dengan cara memberikan
deskripsi, uraian, dan penjelasan secara langsung.
2.5.3

Analisis Tokoh dan Penokohan Cerpen SLTT
Dalam cerpen SLTT terdapat tiga tokoh, yaitu Aku/Pelukis, Ayah, dan

Ibu. Tokoh Aku dikategorikan sebagai tokoh utama, Ayah sebagai tokoh
tambahan utama, dan Ibu sebagai tokoh tambahan. Penokohan akan diuraikan
sebagaimana analisis sebelumnya, yaitu dengan menyertakan data atau kutipan
yang mendeskripsikan unsur-unsur penokohan.
a. Aku/ Pelukis
Tokoh aku merupakan tokoh utama dalam cerpen SLTT, ia
berprofesi sebagai pelukis. Perawakannya tidak dijelaskan dalam cerita,
tetapi ia memiliki sifat yang skeptis terhadap sesuatu, misalnya saja saat
dirinya ingin kembali melukis di masa kemaraunya menghasilkan sebuah
karya. Seperti kutipan berikut.
(47)

(48)

“Biasanja sehabis melihat lukisan sendiri jang sudah terlupakan,
timbul keinginan melukis lagi dalam diriku: untuk mengatasi segala
apa jang kuanggap gagal dengan hasilku selama ini” (Rosidi, 1968:
117).
“Dan kalau perasaan mual ini sudah menjesaki ruang dada,
timbullah lagi pertanjaan jang sudah lama berupan pertanjaan
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menunggu djawaban: Apakah sebenarnja jang telah menarik aku
untuk mengambil senilukis sebagai lapangan hidupku?” (Rosidi,
1968: 117).
Rasa skeptis atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan
„kurang

percaya;

ragu-ragu

(terhadap

kebeerhasilan

ajaran

dan

sebagainya)‟ didapatnya semasa ia masih kecil. Ia beberapa kali
mengungkapkan

bahwa

pada

saat

ia

kecil,

ayahnya

seringkali

memaksanya untuk sekolah keguruan agar di masa depan ia bisa menjadi
seorang guru. Tetapi rasa skeptis mengantarkannya kepada jurang
pembangkangan terhadap ayahnya.
Tokoh Aku merasa kalau apa yang diinginkan oleh ayahnya tidak
mungkin ia penuhi karena dirinya merasa tidak mampu untuk menjadi
seorang guru yang harus bersikap baik di mata murid-miridnya, bahkan
masyarakat. Ia menganggap dirinya bukanlah manusia baik yang pantas
menjadi seorang guru, seperti kutipan berikut.
(49)

(50)

“Ada hal² di dalam diriku jang tak mengidjinkan aku mendjadi
guru. Sekarang hal² itu kuketahui, tetapi setelah beberapa belas
tahun lewar dan setelah bertahun-tahun lamanja aku mentjoba
mengenal diriku. Apa jang mendjadikan aku enggan mendjadi guru
ialah: ketakutanku akan terungku!” (Rosidi, 1968: 118).
“Aku merasa tak sanggup mendjadi manusia guru, manusia jang
harus selalu memberi tjontoh baik; bukan sadja kepada muridnja
akan tetapi kepada setiap orang. Aku adalah manusia biasa jang
lengkap dengan serba kekurangan dan kehendak manusia biasa
jang sering liwat di djalan raja” (Rosidi, 1968: 118).
Banyak kegelisahan yang terdapat pada diri tokoh Aku,

kegelisahan itu disebabkan oleh kehendak Ayahnya yang memaksa dirinya
untuk menjadi seorang guru. Ia yang tidak ingin menjadi seorang guru,
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mengantarkan dirinya untuk mempunyai watak yang keras kepala. Dalam
cerpen ini dijelaskan dampak atas sikap keras kepalanya, seperti kutipan
berikut.
(51)

“Kemurtadanku akan kehendak² orangtua ini membikin terdjadinja
keretakan antara ajah dan anak. Aku adalah seorang jang keras
kepala dan berwatak guratbatu, aku tak ingin orang lain turut
tjampur terhadap apa jang mendjadi urusanku, biarpun dia
ajahkandungku sendiri” (Rosidi, 1968: 118).
Keretakan antara anak dan ayah ini yang pada akhinya

memutuskan hubungan mereka berdua sebab tokoh Aku memilih untuk
pergi dari rumah dan melanjukan hidupnya sebagai seorang pelukis.
b. Tokoh Ayah
Tokoh Ayah merupakan tokoh tambahan utama dalam cerita,
karena sosoknyalah yang mengubah alur cerita di bagian flashback.
Walaupun begitu, semua pembahasan mengenai tokoh ini disampaikan
oleh tokoh Aku. Tokoh Ayah ini mempunyai perwatakan yang keras dan
guratbatu atau memaksakan kehendaknya. Diceritakan bahwa ia selalu
mengintervensi anaknya untuk menjadi seorang guru, seperti kutipan
berikut.
(52)

(53)

“Ajahku ingin agar aku masuk sekolah guru dan hidup sebagai
seorang guru, seperti djuga kebanjakan anggota keluarga kami”
(Rosidi, 1968: 117).
“Tetapi ketika ajahku melihat betapa dinding rumah sudah penuh
dengan gambar²ku jang pada anggapannja samasekali tak baik,
tilmbullah marahnja. Dirobeknjalah semua gambar itu dari dinding
dan dimarahinja aku. Malah diantjamnja aku agat tidak lagi
melukis!” (Rosidi, 1968: 122).
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Dari kutipan data di atas, menegaskan bahwa penokohan ayah
digambarkan sebagai seorang yang keras, memaksa kehendak, mudah
marah, dan membatasi keinginan anaknya. Sikap keras kepalanya itulah
yang kemudian diwariskan kepada anaknya sendiri. Kemungkinan besar,
keinginan ayah terhadap anak ini didasari oleh latarbelakang keluarga dan
kerabar yang merupakan seorang pengajar.
Rasa tanggung jawab untuk mempertahankan tradisi keluarga
inilah

yang

membuat

dirinya

semena-mena

dalam

menjalankan

kekuasaannya sebagai kepala keluarga. Bahkan sekali waktu ia tak segan
untuk mendaratkan tangannya di tubuh anaknya, atau mengunci anaknya
di sebuah kamar, seperti kutipan berikut.
(54)

“Kadang² ajah tak keberatan mendjatuhkan tangannja kepada
tubuhku atau menguntjiku dalam sebuah kamar, padahal aku ketika
itu sudah duduk di kelas enam, djadi sekurang-kurangnja berumur
duabelas tahun!” (Rosidi, 1968: 119).
Perlakuan

seorang

Ayah

terhadap

anaknya

tidak

lagi

mencerminkan hubungan seorang ayah dan anak, melainkan seorang asing
yang saling memusuhi satu sama lain. Jika dipahami dari data tersebut
dapat disimpulkan bahwa tokoh Ayah ini merupakan seorang yang keras
dan kasar terhadap anaknya.
c. Tokoh Ibu
Tokoh Ibu merupakan tokoh tambahan yang benar-benar tambahan
karena tokoh ini sangat minim diceritakan. Ia hanya sekali muncul dalam
narasi yang diceritakan oleh tokoh Aku, yaitu anaknya. Dalam penceritaan
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disebutkan bahwa tokoh Ibu memiliki rasa empati yang besar kepada
keluarganya, seperti kutipan berikut.
(55)

“Ibulah jang selalu hendak membaikkan hubungan aku dengan
ajah. Dan tjinta ibu terhadap ajah, agaknya sekurang-kurangnja
sama dengan tjintanja kepadaku” (Rosidi, 1968: 119).
Dari sedikit data di atas, dapat diketahui bahwa tokoh Ibu adalah

seorang yang menjadi penengah di setiap pertengkaran antara suami dan
anaknya. Hal ini sejalan lurus dengan peran Ibu dalam sebuah keluarga.
Dapat disimpulkan bahwa cerpen SLTT ini mempunyai tiga orang
tokoh, yaitu Aku, Ayah, dan Ibu yang masing-masing menjalankan peran
sebagai tokoh utama, tambahan utama, dan tambahan. Penokohan dalam
cerpen ini dijelaskan dengan menggunakan teknik apositori.
Perhatikan tabel berikut.
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Tabel 2
Tokoh dan Penokohan
Cerpen

KKRA

SRBH

Tokoh
Mr Gadjah

Profesi
Menteri
Kesusastraan

Tuan Korda

Kepala Jawatan
Roman

Dr Siput

Kepala Jawatan
Sajak

Bung Santa

Kepala Jawatan
Cerpen

Tokoh
tambahan

Abdul Hamid

Pengarang
Muda
Kepala
Lembaga
Penerbitan
Karyawan
Penerbitan

Tuan Berkacamata

Aku/ Pelukis
Ayah

Ibu

2.6

Pelukis
Kepala Keluara/
Guru
Ibu Rumah
Tangga/ Guru

Teknik

Tokoh utama
Tokoh
tambahan
utama
Tokoh
tambahan

Tuan Botak

SLTT

Penokohan

Teknik
Dramatik

Tokoh Utama
Tokoh
Tambahan
Utama
Tokoh
Tambahan

Teknik
Apositori

Tokoh Utama
Tokoh
Tambahan
Utama
Tokoh
Tambahan

Teknik
Apositori

Rangkuman
Analisis alur dalam antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua ini

berhasil diuraikan dengan kesimpulan bahwa setiap cerpen mempunyai alur yang
berbeda dengan tema dan pembahasan yang berbeda pula. Namun, dari ketiga
cerpen tersebut mempunyai tahapan pembentuk cerita yang sama, yaitu tahap
penyituasian, pemunculan konflik, peningkatan konflik, klimaks, dan tahap
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penyelesaian. Analisis ini sesuai dengan teori alur yang dijelaskan oleh Burhan
Nurgiyantoro.
Cerpen KKRA dan SRBH dikemas dengan menggunakan sudut pandang
orang ketiga, sedangkan cerpen SLTT dikemas dengan menggunakan sudut
pandang orang pertama. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam tahapan alur tidak
berjalan lurus, progresif. Hal itu dikarenakan cerpen SLTT yang memiliki alur
campuran karena di dalamnya terdapat sebuah flashback atau kilas balik,
sedangkan kedua cerpen lainnya menggunakan alur maju.
Analisis tokoh dan penokohan dalam cerpen KKRA, SRBH, dan SLTT
diuraikan dengan cara dideskripsikan. Dalam cerpen KKRA terdapat empat tokoh
yang memainkan perannya masing-masing, sedangkan penokohan dalam cerpen
ini dijelaskan oleh pengarang dengan menggunakan teknik dramatik. Cerpen
SRBH dan SLTT sama-sama mempunyai tiga orang tokoh yang berperan sebagai
tokoh utama, tambahan utama, dan tambahan. Penokohan dalam kedua cerpen
tersebut dijelaskan oleh pengarang dengan menggunakan teknik apositori.
Itulah pembahasan mengenai analisis alur, tokoh, dan penokohan dalam
antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua karya Ajip Rosidi. Analisis ini
dibahas dan dideskripsikan menggunakan pendekatan objektif seturut paradigma
Abrams. Pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai analisi relasi kuasa dalam
antologi cerpen ini dengan menggunakan teori kekuasaan perspektif Michael
Foucault.
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BAB III
BENTUK RELASI KUASA PADA TIGA CERPEN DALAM
ANTOLOGI CERPEN SEBUAH RUMAH BUAT HARITUA
KARYA AJIP ROSIDI
3.1

Pengantar
Setelah melakukan analisis struktur di bab sebelumnya, maka pada bab ini

akan dilakukan pembahasan mengenai analisis relasi kuasa dalam antologi cerpen
SRBH. Analisis relasi kekuasaan perspektif Michel Foucault akan diproyeksikan
dalam cerpen KKRA, SRBH, dan SLTT karya Ajip Rosidi. Pada bab ini akan
dijelaskan dua bentuk relasi kekuasaan yang terdapat dalam ketiga cerpen
tersebut. Pertama, bentuk relasi kekuasaan atas pengetahuan. Kedua, bentuk relasi
kekuasaan atas tubuh. Hasil analisis ini yang kemudian akan memudahkan penulis
untuk menjawab rumusan masalah selanjutnya.
3.2

Relasi Kuasa atas Pengetahuan
Fokus utama Foucault pada penelitian ini adalah kondisi-kondisi dasar yang

menyebabkan lahirnya satu diskursus. Afandi (2012: 1410) menjelaskan pada
bagian ini Foucault menunjukkan hubungan antara diskursus ilmu pengetahuan
dengan kekuasaan. Diskursus ilmu pengetahuan yang hendak menemukan yang
benar dan yang palsu pada dasarnya dimotori oleh kehendak untuk berkuasa. Ilmu
pengetahuan dilaksanakan untuk menetapkan apa yang benar dan mengeliminasi
apa yang dipandang palsu.
Pengetahuan adalah cara bagaimana kekuasaan memaksakan diri kepada
subjek tanpa memberi kesan bahwa ia datang dari subjek tertentu, karena kriteria
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keilmiahan seakan-akan mandiri terhadap subjek. Padahal klaim ini merupakan
bagian dari strategi kekuasaan (Haryatmoko, 2016:17).
Mudhoffir (2013:80) menyatakan jauh sebelum Foucault berbicara secara
eksplisit mengenai isu kekuasaan, fokus perhatian pada karya-karya awalnya
adalah pada sejarah pengetahuan. Namun yang menjadi perhatiannya bukan
penyelidikan mengenai suatu bentuk pengetahuan spesifik dalam sebuah disiplin
ilmu dari waktu ke waktu, melainkan sejarah pengetahuan sebagai sebuah
episteme, yakni suatu bentuk pengetahuan yang otoritatif pada suatu masa
tertentu.
Klaim kebenaran itu merupakan bentuk beroperasinya kekuasaan sebagai
suatu wacana yang mempengaruhi institusi-institusi sosial dan praktik-praktik
sosial. Itulah kenapa dalam pandangan Foucault kekuasaan itu tidak beroperasi
secara negatif melalui aparatus yang koersif, menekan, dan menindas. Pada
konteks ini kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif. Artinya, karena
wujud kekuasaan itu tidak nampak, maka beroperasinya kekuasaan menjadi tidak
disadari dan memang tidak dirasakan oleh individu sebagai praktik kekuasaan
yang sebenarnya mengendalikan tubuh individu. Kekuasaan dapat diketahui dan
dirasakan melalui efek-efeknya (Mudhoffir, 2013: 82).
Setelah melakukan pembacaan berulang-ulang terhadap cerpen KKRA,
SRBH, dan SLTT ditemukan adanya bentuk relasi kuasa atas pengetahuan yang
sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Foucault. Kekuasaan yang beroperasi
dijalankan untuk mengontrol dengan cara yang tak disadari oleh subjek. Pada
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bagian ini akan diuraikan bentuk-bentuk relasi kuasa atas pengetahuan yang
terdapat dalam ketiga cerpen tersebut.
3.2.1

Relasi Kuasa atas Pengetahuan dalam Cerpen “Krisis Kesusastraan
di Republik Antahberantah”
Kekuasaan yang berperan dan dilakukan oleh tokoh dalam cerpen KKRK

adalah lembaga dan budaya. Adapun bentuk relasi kuasa atas pengetahuan dalam
cerpen ini yaitu stigmatisasi, regulasi, kontrol dan manipulasi. Pembahasan
mengenai relasi kuasa yang terdapat pada cerpen KKRK akan diuraikan dengan
menyertakan kutipan langsung dari teks cerita untuk memperkuat bukti adanya
bentuk relasi kuasa atas pengetahuan.
3.2.1.1 Wacana Lembaga
Bentuk relasi kuasa atas pengetahuan pada media ini adalah
regulasi, stigmatisasi, kontrol, dan manipulasi. Bentuk dari relasi kuasa
atas pengetahuan itu terlihat ketika seorang menteri kesusastraan bernama
Mr Gadjah yang merasakan mulai adanya permasalahan terhadap
kebijakan yang dibuatnya. Hal itu dirasakan oleh Mr Gadjah

ketika

dirinya mendapat kecaman dari para pengarang muda, khususnya penyair
yang kemudian membuat Mr Gadjah memberikan stigma bahwa penyair
sekarang (penyair muda pada masanya) menciptakan sajak dengan
menggunakan gaya bahasa yang rumit dan sukar dipahami oleh
masyarakat.
(56)

“Dari pihak para pengarang muda, dia banjak mendapat ketjaman
jang pedas. Tentu terutama disebabkan karena mereka itu masih
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muda²—berdarah panas dan memang mereka belum mendapat
pengakuan dari masjarakatnja! Salah mereka sendiri sebenarnja,
kenapa membikin apa jang sukar diterima oleh rakjat biasa?
Lihatlah dia waktu dulu! Dia djuga dulu bikin sjair; tapi tidak
seperti sadjak² sekarang. Bah, malah dia sendiri, Mr Gadjah, jang
mulia menteri keksusastraaan, samasekali tidak bisa merasakan
keharuan sadjak2 terbaru. O, ja, baru² ini ada dia batja tentang hal
itu, tentang betapa para penjair sekarang (para penjair terbaru)
asing pada idiom puisi jang mereka pakai. Pantaslah begitu! Ja,
barangkali memang begitu, siapa tahu! Mereka tjuma menuliskan
kata2 jang kemudian mereka sendiri sia² untuk mengerti”(Rosidi,
1968:8-9).
Menanggapi hal itu, Mr Gadjah membuat regulasi dengan
membagi beberapa jawatan seperti jawatan cerpen, jawatan sadjak, dan
jawatan roman serta jawatan lain seperti esai yang tak terlalu banyak
dibahas. Setiap jawatan mendapat tugas masing-masing guna mengontrol
atau menormalisasi para pengarang muda dalam menerbitkan karyakaryanya (hlm. 9).
Stigma negatif terhadap pengarang muda pada masa itu semakin
bertambah setelah Tuan Korda sebagai kepala Jawatan Roman memberi
komentar terhadap mereka karena tidak mampu membuat karya roman
yang dapat menghipnotis pembacanya. Narasi itu terungkap ketika Tuan
Korda ditanyai oleh Mr Gadjah perihal adanya krisis kesusastraan,
khususnya jawatan roman yang beberapa tahun ini tidak menerbitkan
roman pembaharuan.
(57)

“Apa itu pengarang muda! Mereka Tjuma banjak omong sadja,
kerdjanja nol besar! Mereka hanja pintar berlagak pura² djadi
seniman dengan memandjangkan rambutnja dengan memakai badju
kumal², padahal hasil yang sungguh² hasil tak ada mereka
tundjukkan!” (Rosidi, 2968:14)
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Kutipan di atas adalah pernyataan Tuan Korda kepada Mr Gadjah
sebagai

penjelasan

mengapa

ia

tidak

menerbitkan

roman-roman

pembaharuan. Tentu saja pernyataan Tuan Korda di atas menggiring cara
pandang Mr Gadjah atau siapa pun yang mendengarnya bahwa pengarang
muda itu terlalu bertele-tele dan terlalu banyak gaya sehingga pengarang
muda sendiri semakin terintimidasi dan bisa saja termarjinalkan.
Tuan Korda secara tidak langsung menganggap bahwa pengarang
muda hanya bisa mengutamakan gaya agar diakui sebagai seniman. Hal itu
dipertegas oleh kalimat “Mereka hanja pintar berlagak pura² djadi seniman
dengan memandjangkan rambutnja dengan memakai badju kumal².”
Diketahui bahwa tujuan Tuan Korda tidak menerbitkan karya
pengarang muda itu karena dirinya memiliki kepentingan politis, sehingga
dirinya melakukan tindakan yang manipulatif, seperti kutipan berikut.
(58)

“Kalau belakangan ini tidak ada roman terbit, bukanlah lantaran
para pengarang tak menghasilkan lagi roman, bukan karena tak ada
roman Bahkan pada saja sendiri, kata penulis muda itu, ada
tersimpan kira² limabelas buah roman jang masing² tebalnja
empatratus halaman. Roman² saja ini tertahan tidak bisa
diterbitkan karena Djawatann Roman tak mau mentjetaknja.”
(Rosidi, 1968:18).
Manipulasi yang dilakukan Tuan Korda berdampak terhadap cara

pandang Mr Gadjah sebagai menteri kesusaastraan yang selama ini selalu
mengkerdilkan pengarang muda. Pada bagian ini terdapat sebuah kejelasan
bahwa manipulasi yang dilakukan Tuan Korda merupakan sebuah siasat
yang digunakan untuk mengontrol atau menggiring Mr Gadjah ke dalam
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sebuah polemik yang menjadi bumerang baginya. Di sisi lain, Mr Gadjah
baru menyadari bahwa Tuan Korda merupakan anggota dari partai oposisi
bersama bung Djatman E.
(59)

“Tak landjut kalimat jang mulia Mr Gadjah, menteri Kesusastraan
negarakesatuan Republik Antahberantah, karena tiba² dia teringat
bahwa tuan Korda adalah anggota partai oposisi, partai bung
Djatman, partai orang² madjalah „Penghadapan‟, ja, partai orang²
jang menjetudjui krisis kesusastraan. Ja, mendjadi djelaslah kini
soalnja: mereka berusaha merobohkan kabinet sekarang dengan
segala matjam tjara dan taktik!” (Rosidi, 1968:19).
Kutipan di atas menjelaskan kepentingan Tuan Korda selama ia

menjabat sebagai kepala Jawatan Roman. Dirinya telah melakukan
kerjasama dengan Bung Djatman untuk meruntuhkan kabinet menteri
kesusastraan di Republik Antahberantah.
3.2.1.2 Wacana Budaya
Sebenarnya di bawah kepemimpinan Mr Gadjah sebagai menteri
kesusastraan di Republik Antahberantah ini terbagi dua stereotip besar
terhadap pengarang muda yaitu stereotip positif dan negatif. Stereotip
negatif tampak jelas hadir dalam wacana yang disampaikan oleh Tuan
Korda sebagai kepala Jawatan Roman, sedangkan stereotip positif itu hadir
dalam wacana bung Santa sebagai kepala Jawatan Cerpen dan dr Siput
sebagai kepala Jawatan Sadjak.
(60)

“O, jang mulia menteri. Djustru saja lagi mempeladjarinja. Krisis
kesusastraan adalah suatu hal jang mustahil! Lihatlah betapa
banjak mengalir tjerpen setiap harinja, tjerpen jang dihasilkan oleh
para pengarang muda jang penuh harapan, dengan bakat besar”
(Rosidi, 1968:14)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84

(61)

“Memang tidak ada epos jang melukiskan repolusi kita jang baru
lewat, tetapi bukankah jang mulia bisa merasakan degup djantung
pemuda kita hampir dalam setiap sadjak yang dihasilkan oleh para
penjair kita terbaru? Karena itu, saja sungguh menjangkal akan
adanja krisis dalam kesusastraan kita” (Rosidi, 1968:16).
Kutipan di atas merupakan milik bung Santa dan dr Siput yang

mewakili jawatannya masing-masing. Dari kutipan di atas, mulai terlihat
keberpihakan tiap-tiap jawatan di bawah kepemimpinan Mr Gadjah. Bung
Santa dan dr Siput dengan tegas menyangkal adanya krisis dalam
kesusastraan di Republik Antahberantah. Keduanya juga menegaskan
bahwa selama ini pengarang muda telah menghabiskan waktunya untuk
mencipkan karya yang luar biasa dan penuh harapan.
Episteme atau corak zaman yang berkembang dalam cerpen KKRK
ialah penilaian karya sastra yang ideal secara kualitas maupun kuantitas
merupakan bagian dari tolok-ukur kehidupan susastra di Republik
Antahberantah. Krisis kesusastraan merupakan isu utama yang menjadi
tematik dalam pembahasan cerpen ini. Isu tersebut mencuat dari artikel
yang muncul di sebuah majalah sastra di Republik Antahberantah.
Keberadaannya menimbulkan polemik sehingga mengubah penilaian
terhadap

perkembangan

khazanah

kesusastraan

di

Republik

Antahberantah, seperti kutipan berikut.
(62)

“Kesusastraan di negara kesatuan Republik Antahberantah
menghadapi djurang kematian. Ada pada detik hidup atau mati.
Tak ada hasil² besar jang lahir, tak ada pengarang² jang berarti
setelah negara kita berubah bentuk mendjadi negara kesatuan. Jang
sekarang ditulis oleh para sastrawan kita, hanja sadjak² sentimentil,
tjerpen jang selalu berputar dalam lingkarang ketjil daripada
psikologisme perseorangan semata-mata. Mana ada roman besar
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jang terbit? Tak satupun! Dan ini adalah tjiri² kemunduran,
kemunduran jang terus mundur dan bisa djatuh ke djurang”
(Rosidi, 1968: 13).
Kutipan di atas merupakan tulisan Bung Djatman perihal krisis
yang terjadi di kesusastraan Republik Antahberantah. Tulisan Bung
Djatman tersebut mengubah episteme zaman mengenai indikator penilaian
hidup atau matinya kesusastraan di Republik Antahberantah yang
dipimpin oleh Mr Gadjah.
Perhatikan tabel berikut.
Tabel 3
Bentuk Relasi Kuasa atas Pengetahuan dalam Cerpen “KKRA”

Relasi Kuasa

Media

Wacana
Lembaga
Atas
Pengetahuan

Wacana
Budaya

Varian

Bentuk

Data

Jawatan

Regulasi

79

Profesi

Stigmatisasi

80

Partai politik

Manipulasi

81
82

Profesi

Stereotip

83
84

Konstuksi
berpikir

Episteme

85
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3.2.2

Bentuk Relasi Kuasa atas Pengetahuan dalam “Cerpen Sebuah
Rumah Buat Haritua”
Kekuasaan yang berperan dan dilakukan oleh tokoh dalam cerpen SRBH

adalah lembaga, dan bahasa. Pembahasan pada cerpen SRBH akan disajikan
sebagaimana yang telah dilakukan pada cerpen sebelumnya, yaitu dengan
menyertakan kutipan langsung dari teks cerita untuk memperkuat bukti adanya
bentuk relasi kuasa atas pengetahuan. Bentuk relasi kuasa atas pengetahuan pada
media ini adalah regulasi, kontrol, stigmatisasi, manipulasi, dan episteme.
3.2.2.1 Wacana Lembaga
Dalam konteks cerpen yang memiliki sudut pandang orang ketiga
serba tau ini, menceritakan ketika seorang sastrawan besar yang bernama
Abdul Hamid Nur didatangi oleh Tuan Berkacamata untuk ditanyai perihal
buku Pemberantasan Buta Huruf yang ditulis olehnya. Pernyataan Tuan
Berkacamata ini terdapat pada awal pembukan dalam cerpen seperti
berikut.
(63)

“Seorang tokohsastra jang namanja sebesar tuan, masakan mau
membikin buku pemberantasan buta huruf? Tanja tuan jang
berkatjamata itu.” (Rosidi, 1968:22).
Pertanyaan yang diungkapkan oleh Tuan Berkacamata ini

menghadirkan stigmatisasi, karena menurutnya Hamid adalah seorang
sastrawan, tidak harus membuat sebuah tulisan perihal pemberantasan buta
huruf. Selain stigmatisasi, kutipan data tersebut juga menjelaskan episteme
yang terdapat dalam cerpen SRBH ini, yaitu secara implisit menjelaskan
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bahwa penulisan metoda pemberantasan buta huruf bukanlah tugas wajib
yang harus dilakukan oleh sastrawan.
Hamid

yang

mendengar

perkataan

itu,

mengungkapkan

argumennya dengan pernyataan bahwa seseorang tidak bisa lepas dari
kehidupan bermasyarakat, apalagi ia adalah sastrawan. Menurutnya,
kebesarannya (kekuasaan) sebagai pengarang itu didapatkan dari
masyarakat yang menggemari tulisannya.
(64)

“Seseorang kan tak bisa lepas dari masjarakatnja. Kebesaran saja
sebagai pengarang adalah djuga dibentuk oleh masjarakat
sekeliling saja. Apa jang saja tulis, adalah djuga bersumber pada
masjarakat, pada kehidupan sebenarnja.” (Rosidi, 1968:22).
Narasi yang diucapkan Hamid ini mengindikasikan sebuah

episteme tandingan yang menggiring pemikiran Tuan Berkacamata bahwa
semestinya

sebuah

tulisan

(karya)

tidak

terlepas

dari

realitas

masyarakatnya, sehingga menciptakan pandangan bahwa apa yang kita
tulis adalah apa yang kita lihat. Mendengar hal itu, Tuan Berkacamata pun
menanggapinya dengan narasi yang secara implisit memberikan stigma
kepada Abdul Hamid, tampak pada kutipan sebagai berikut.
(65)

“....Tidakkah itu akan mungkin mendjatuhkan nama tuan sendiri
sebagai sastrawan? Setiap orang mengenal tuan sebagai budjangga
besar jang bertingkat internasional, lalu sekarang tiba² muntjul
dengan sebuah buku pemberantasan butahurup! Tidakkah itu akan
mendjatuhkan nama tuan sendiri? kebesaran tuan sendiri?” (Rosidi,
1968:24).
Stigma tersebut mengarah pada penilaian Tuan Berkcamata

terhadap layak atau tidaknya seorang sastrawan dalam menulis metoda
pemberantasan buta huruf. Pada narasi yang disampaikan Tuan
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Berkacamata itu pun mengandung tindakan manipulatif yang bertujuan
untuk merebut kekuasaan yang dimiliki oleh Abdul Hamid sehingga ia
yang mendengarnya akan berpikir dua kali apabila akan menerbitkan buku
tersebut.
3.2.2.2 Wacana Bahasa
Wacana kebahasan yang terdapat dalam cerpen SRBH mengarah
pada bahasa-bahasa

yang intimidatif dan

bersifat

repetitif atau

pengulangan. Diawali dengan tidak adanya tanggapan yang dirasa penting
dari Abdul Hamid, si Tuan Berkacamata mulai mengoperasikan kembali
kekuasaannya dengan tujuan untuk mengintimidasi Abdul Hamid, seperti
berikut.
(66)
(67)
(68)

“Saja kira tak ada djeleknja kalau bukan nama tuan jang diterakan
dalam pemberantasan butahurup itu.....” (Rosidi, 1968:26).
“Misalnya tuan pakai nama orang lain jang kira-kiranja bisa tuan
pertjaja....” (Rosidi, 1968:26).
“Dengan mempergunakan nama saja misalnja. Saja tidak
keberatan. Ah, itupun kalau tuan setudju. Itu tjuma usul. Dan pula
jang dipakai tjuma nama sadja, tjuma nama sadja, semua
honorarium tuan jang terima. Saja tjuma usul djika sekiranja tuan
sendiri setudju....” (Rosidi, 1968:26).
Pada data-data di atas terdapat penggiringan wacana oleh Tuan

Berkacamata yang dioperasikan untuk mengintimidasi Abdul Hamid.
Strategi

kekuasaan

yang

dioperasikan

ini

bertujuan

agar

Tuan

Berkacamata dapat melegitimasi hak cipta dari buku Pemberantasan Buta
Huruf.

Abdul

Hamid

yang menyadari

maksud

perkataan

Tuan

Berkacamata itu, merasa terintimidasi karena sedari awal ia sudah tahu
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sedang berbicara dengan siapa, yaitu seseorang yang berkuasa atas
penerbitan di negerinya.
(69)

“Hamid tersandar kedada kursinja dengan lemas. Ia lelah, hampir²
tak mampu lagi berpikir. Orang lain! Ia jang bekerja keras memeras
otak, orang lain jang akan menerakan namanja megah. Ah, orang
lain! Tapi djuga sebaliknja dari itu, djika ia melukai perasaan tuan
berkatjamata itu dengan menolak usulnja, banjak halangan akan
timbul dalam proses penerbitan buku pemberantasan butahurup
itu! Tuan berkatjamata itu punja kekuasaan jang bisa sewenangnja
dia pergunakan, misalnja menolak naskah itu....” (Rosidi, 1968:2627).
Dari kutipan orang ketiga serba tahu sebagai narator, menegaskan

bahwa betul Tuan Berkacamata itu adalah orang yang mempunyai
wewenang atas penerbitan buku tersebut. Apabila Abdul Hamid menolak
usul tersebut, maka ia tahu bagaimana kelanjutan dari buku Pemberantasan
Buta Huruf miliknya.
Pengulangan wacana yang dilakukan oleh Tuan Berkacamata pada
akhirnya mengubah pemikiran Abdul Hamid yang tadinya menolak
kehendak-kehendak Tuan Berkacama menjadi menerimanya karena ia
terpengaruhi oleh ucapan-ucapannya yang menjanjikan kekuasaan (uang).
(70)

(71)

“Ini tjuma Usul tuan, tjuma usul. Saja tjuma takut kalau nama
tuan sendiri nanti djatuh, bukan karena saja loba atau tamak,
samasekali bukan. Tuan mengerti bukan?” (Rosidi, 1968:27).
“Baik, tuan. Urusan selandjutnya serahkan sadjalah pada saja.
Nanti tuan dapat kabar. Saja kita malah honorariumnja bisa
diusahakan terlebih dulu. Tetapi baiknja tuan bersabar sadja dulu
beberapa waktu sampai segalanja beres.” (Rosidi, 1968:28).
Kedua kutipan di atas merupakan dialog milik Tuan Berkacamata,

kutipan bertama berisikan unsur manipulasi dan intimidasi kepada Abdul
Hamid. Kutipan kedua menunjukkan hasil dari manipulasi yang dilakukan
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oleh Tuan Berkacamata. Dapat diketahui dari kutipan di atas bahwa Tuan
Berkacamata secata eksplitit dijelaskan telah berhasil mengoperasikan
kekuasaan yang ia miliki serta berhasil mengambil alih kekuasaan (buku)
yang Abdul Hamid miliki.
Perhatikan tabel berikut.
Tabel 4
Bentuk Relasi Kuasa atas Pengetahuan dalam Cerpen “SRBH”
Relasi Kuasa

Media
Wacana
Lembaga

Varian

Bentuk

Jawatan

Stigmatisasi

Profesi

Episteme

87

Intimidasi

89
90
91

Legitimasi

92

Manipulasi
dan
Politik Uang

93
94

Atas
Pengetahuan
Wacana
Bahasa

3.2.3

Politik

Data
86
88

Bentuk Relasi Kuasa atas Pengetahuan dalam Cerpen “Sebuah
Lukisan Telah Terdjual”
Kekuasaan yang berperan dalam cerpen SLLT adalah budaya dan

lembaga. Bentuk relasi atas pengetahuannya yaitu stigma, regulasi, intimidasi, dan
episteme. Pembahasan akan dipaparkan sebagaimana yang telah dilakukan
sebelumnya.
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3.2.3.1 Wacana Budaya
Wacana budaya dalam teks cerpen ini ketika seorang Pelukis
menstigma dirinya sendiri yang sudah tidak bisa lagi menghasilkan karya
yang hebat karena sudah bertahun-tahun ia tidak lagi melukis, tampak pada
kutipan berikut. Menurutnya, masa kemarau dalam mebuat karya
merupakan hal yang biasa dirasakan oleh seorang seniman karena tidak
setiap waktu seorang seniman itu mampu membuat karya (hlm. 114).
Karya yang dimaksudkan oleh adalah karya yang ideal menurut
penilaian subjektif seorang seniman. Jika menurut orang lain itu sudah baik,
tetapi dirinya sendiri tidak merasa puas dengan hasil tersebut, maka
biasanya seniman itu tidak menyelesaikan hasil karyanya. Menurut si
Pelukis, biasanya masa kemarau merupakan masa studi untuk memperbaiki
teknik melukis atau hal lain yang berkaitan dengan proses penciptaan karya,
seperti kutipan berikut.
(72)

“Masa kemarau biasanya adalah masa studi dan memang sebaiknja
kalau diri tak bisa menghasilkan suatu tjiptaan apapun lebih baik,
mengchususkan diri dalam mempeladjari dan memperdalam
pengetahuan tentang lapangan pekerdjaan atau lainnja” (Rosidi,
1968:114).
Kutipan di atas merupakan perkataan si Pelukis yang mengandung

episteme. Episteme yang hadir secara implisit, bermaksud untuk
memaklumkan dirinya yang menyangsikan diri sendiri yang tidak lagi
menghasilkan lukisan yang hebat dan merasa kehilangan kejayaannya
(kuasa) sebagai seorang pelukis. Dari data di atas diketahui bahwa jika
seorang seniman pasti mengalami pergulatan seperti itu.
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Kewajaran tersebut tetap berdampak pada proses penciptaan
karyanya. Kandang-kala ia merasa prustasi apabila dirinya sudah tidak lagi
bisa menguaskan cat di atas kanvasnya. Rasa prustasinya bertambah ketika
dirinya mengingat masa lampaunya yang memang tak mempunyai bakat
untuk melukis.
(73)

“Kalau boleh aku berterus terang, aku melukis bukanlah lantaran
memang ada hasrat jang menjala sedjak ketjilku untuk melukis.
Malah selama di sekolah aku tidak pernah menganggap bahwa aku
bisa menggambar, apalagi para guruku dan teman² sekelas. Angka
jang diberikan untuk gambaranku tak pernah lebih dari sedang dan
tidak djarang termasuk ke dalam golongan angka jang kurang.”
(Rosidi, 1968:117).
Si Pelukis yang sedang mengalami kemarau panjang terhadap

prosesnya, memberikan stigma diri yang menyebabkan dirinya merasa
semakin terpuruk dan tidak memiliki alasan yang kuat mengapa ia ingin
menjadi seorang pelukis. Setelah itu ia menyadari bahwa sedari dulu
ayahnya tidak menginginkannya untuk menjadi seorang pelukis karena
sang ayah berkeinginan agar anaknya ia dapat menjadi seorang guru.
(74)

“Apalagi ajahku samasekali tak pernah membajangkan dalam
kepalanja bahwa aku, anaknja, bakal djadi seorang pelukis. Ajahku
ingin agar aku masuk sekolah guru dan hidup sebagai seorang guru,
seperti
djuga
kebanjakan
anggora
keluarga
kami.”
(Rosidi,1968:117).
Dalam kutipan yang diceritakan oleh si Pelukis mengandung unsur

intervensi yang dibuat oleh sang ayah guna mengontrol kehidupan
anaknya. Intervensi tersebut berfungsi untuk menunjukkan kekuasaan
seorang ayah sebagai kepala keluarga yang berhak mengatur kehidupan
anak-anaknya.
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Secara implisit, kutipan di atas mengahadirkan stereotip dengan
membandingkan dua

profesi berbeda,

yaitu guru dan seniman.

Menurutnya, guru lebih baik daripada seniman. Mengingat peristiwa itu, si
Pelukis kesal dengan tindakan ayahnya yang telah mencampuri urusan
hidupnya, seperti pada kutipan berikut.
(75)

“Aku adalah seorang jang keras kepala dan berwatak guratbatu, aku
tak ingin orang lain turut tjampur terhadap apa jang mendjadi
urusanku, biarpun dia ajahkandungku sendiri. agaknja sifat
guratbatu dan keraskepala ini kuwarisi dari ajahku sendiri, karena
ajahpun ketika berhadapan dengan anaknjja jang tak mau menurut
segala kata dan kehendaknja bersikap guratbatu pula.” (Rosidi,
1968:118).
Sudah menjadi produksi budaya bahwa seorang anak pasti

mewarisi watak atau prilaku dari orang tuanya, bahkan ada pribahasa
“Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” yang diamini oleh masyarakat.
sikap „guratbatu‟ pada data di atas dimaksudkan sebagai sikap keras
kepala. Sikap tersebut digunakan oleh sang Ayah untuk mengendalikan
anaknya.
3.2.3.2 Wacana Lembaga
Wacana lembaga yang terdapat dalam cerpen SLTT dijelaskan
ketika sang Ayah selaku kepala keluarga memberikan regulasi yang
mengintervensi dan mengintimidasi si Pelukis. Mengacu pada Afandi
(2012: 144) bahwa sebagai unit lembaga terkecil dari sebuah masyarakat
atau kebudayaan, keluarga adalah kepanjangan tangan sistem yang berlaku
di budaya. Atas nama pendidikan dan pemeliharaan keteraturan,
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pengetahuan seks di dalam keluarga adalah contoh diskursus kekuasaan
yang represif.
Regulasi,

sebagaimana

yang

diketahui

berfungsi

untuk

menormalisasi kekuasaan yang telah dimiliki. Misalnya, pada teks cerpen
ini terdapat pada kebijakan yang dibuat oleh seorang ayah untuk mengatur
atau menormalisasi kehidupan anaknya agar patuh terhadap keinginan
ataupun ucapan yang dimiliki olehnya. Perhatikan kutipan berikut.
(76)

“Tetapi ketika ajahku melihat betapa dinding rumah sudah penuh
dengan gambar²ku jang pada anggaannja samasekali tak baik,
timbullah marahnja. Dirobekinjalah semua gambar itu dari dinding
dan dimarahinja aku. Malah diantjamnja aku agar tidak lagi
melukis!” (Rosidi, 1968:122).
Kekuasaan yang dimiliki seorang ayah ini semakin jelas yaitu

dengan membuat regulasi berupa tindakan dan ancaman sehingga dapat
mengintimidasi anaknya. Tindakan tersebut tentu berpengaruh terhadap
psikologis si Pelukis sehingga dirinya tidak memiliki banyak pilihan untuk
menolak keinginan sang Ayah.
(77)

“Batas kesabaranku hilang! Antjaman dan marah ajah tentang
gambar-gambarku bukan lagi marah seorang ajah jang bisa
diterima anaknja, itu adalah suatu perampasan! Seorang ajah
mentjoba merampas dunia anaknja. Ja, melukis sudah mendjadi
duniaku, mendjadi darahdagingku. Dan sesuai dengan watakku, tak
kuingin seorangpun turut tjampur dengan soalku, biarpun orang itu
ajahku sendiri.” (Rosidi, 1968:122).
Dari data di atas terdapat menegaskan tindakan intimidasi dan

intervensi sang Ayah kepada si Pelukis. Pada awal kalimat yang kemudian
menjelaskan adanya permapasan yang dilakukan oleh sang Ayah.
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Perampasan tersebut dengan tegas menunjukkan bahwa ada kekuasaan
yang sedang dioperasiikan oleh sang ayah.
Teks cerpen yang diceritakan dari sudut pandang orang pertama ini
memang tidak menggunakan dialog untuk mendukung ucapan dari setiap
tokohnya,

melainkan

dikemas

dalam

bentuk

narasi-narasi

yang

disampaikan oleh si Pelukis sebagai naratornya. Meskipun begitu pada
pembahasan teks cerpen ini ditemukan bahwa adanya relasi kuasa atas
pengetahuan dengan media budaya dan lembaga. Varian yang terdapat
pada cerpen ini adalah orang tua dan anak, memiliki bentuk regulasi,
stigmatisasi, dan episteme.
Perhatikan tabel berikut.
Tabel 5
Bentuk Relasi Kuasa atas Pengetahuan dalam Cerpen “SLTT”
Relasi Kuasa

Media

Wacana
Atas

Verian

Profesi

Budaya

Pengetahuan

Keluarga
Wacana

Bentuk

Data

Episteme

95

Stigmatisasi

96

Stereotip

97

Episteme

98

Regulasi

99

Intimidasi

100

Keluarga
Lembaga
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3.3

Relasi Kuasa atas Tubuh
Relasi kuasa atas tubuh merupakan konsep yang sentral untuk mengetahui

beroperasinya sebuah kekuasaan. Tubuh dianggap sebagai objek pengetahuan dan
target beroperasinya kekuasaan. Kekuasaan yang beroperasi terhadap tubuh
individu merupakan bentuk dari disciplinary power. Sebagaimana yang dijelaskan
oleh Mudhoffir (2013: 85) disciplinary power adalah teknologi kekuasaan yang
dijalankan untuk mendisiplinkan tubuh dan membuatnya menjadi tubuh yang
patuh dan berguna. Kekuasaan model ini menurut Foucault dapat berlangsung
efektif dalam institusi yang tertutup seperti penjara, rumah sakit jiwa atau pusat
rehabilitasi, dan pada institusi pendidikan atau sekolah.
Kekuasaan model ini berusaha menciptakan sebuah situasi dimana tubuh
individu yang dapat menerima penundukkan dan menggapnya sebagai sesuatu
yang normal. Dalam artikel Afandi (2012: 145) menjelaskan bahwa disiplin
adalah sarana untuk mendidik tubuh. Praktik disiplin diharapkan mampu
melahirkan tubuh-tubuh yang patuh.
Kamahi (2017:123) mengatakan bahwa jika objek disciplinary power
adalah tubuh individu, maka subjek governmentality adalah populasi (tubuh
sosial). Bentuk pengetahuan dalam model disciplinary power berupa rezim
kebenaran, sedangkan pada governmentality berupa politik ekonomi. Oleh karena
governmentality adalah perluasan model kekuasaan disciplinary power pada level
negara, maka yang dibicarakan dalam governmentality adalah isu tentang
keamanan dan teritorial suatu negara dalam usaha mengontrol dan mengendalikan
sumber daya dan populasi untuk kepentingan negara.
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Pada bagian ini relasi kuasa atas tubuh terbagi menjadi dua macam yaitu
relasi kuasa atas tubuh individu dan relasi kuasa atas tubuh sosial. Tubuh di sini
memiliki pengertian sebagai media yang mengoprasikan kekuasaan. Relasi kuasa
atas tubuh individu merupakan kuasa yang berdampak pada individu tertentu,
sedangkan relasi kuasa atas tubuh sosial merupakan kekuasaan yang berdampak
terhadap keberlangsungan suatu kelompok ataupun golongan.
3.3.1 Bentuk Relasi Kuasa atas Tubuh dalam Cerpen “Krisis Kesusastran
di Republik Antahberantah”
Analisis relasi kuasa yang terdapat dalam cerpen KKRA akan diuraikan
sebagaimana yang telah dilakukan pada analisis relasi kuasa atas pemikiran.
Relasi kuasa atas tubuh dalam cerpen ini meliputi objektivikasi tubuh, kontrol
tubuh, manipulasi tubuh, dan justifikasi tubuh.
3.3.1.1 Relasi Kuasa atas Tubuh Seksual
Relasi kuasa atas tubuh seksual pada cerpen KKRK meliputi
kontrol tubuh, stigmatisasi tubuh dan objektivikasi tubuh. Bentuk
kekuasaan ini terlihat ketika Mr Gadjah disapa oleh pesuruh yang sedang
mengantuk berat dan Mr Gadjah hanya membalas dengan seperempat
kepala yang mengangguk dan masuk ke dalam ruang kerjanya tanpa
sedikit pun rasa bersalah. Perhatikan kutipan berikut ini:
(78)

(79)

“Selamat pagi, bapak jang mulia menteri, sambut pesuruh itu
dengan mata hampir terpedjam lantaran kantuk, karena semam dia
tidur dengan istrinja kedua jang masih muda.” (Rosidi, 1968:11).
“Bibir Mr Gadjah membikin gerakan² aneh, tapi tak ada suara
sedesispun keluar. Dan iapun tak menjesali hal ini. Untuk
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membalas utjapan selamat pagi pesuruh itu, ia menganggukan
kepalanja seperempat kebawah (anggukan penuh hanja
diberikannja untuk orang jang sederajat)” (Rosidi,1968:11).
Dari kutipan di atas terdapat bentuk kuasa atas kontrol tubuh
seksual yang patuh terhadap tubuh seksual lainnya. Dalam kasus ini, Mr
Gadjah tergambar sebagai sosok penguasa yang mengontrol tubuh seksual
si Pesuruh sampai dipanggil dengan kata “jang mulia menteri” olehnya.
Mr Gadjah merupakan seorang menteri kesusastraan yang
memiliki beragam kesibukan, oleh karenanya ia membentuk kepala setiap
jawatan, dan setiap jawatan memiliki seksi-seksi tersendiri. Jawatan dalam
kesusastraan Republik Antahberantah dibaginya menjadi beberapa bagian
seperti Jawatan Sadjak, Jawatan Roman, Jawatan Cerpen hingga Jawatan
Esai yang masing-masing memiliki kepala bidang. Hal ini dilakukan agar
Mr Gadjah tetap bisa melanggengkan kekuasaannya tanpa harus kerepotan
untuk mengurus kebutuhan yang ada dalam kesusastraan di Republik
Antahberantah secara langsung.
(80)

“Untunglah ada djawatan² jang mempunjai tugas mengerdjakan itu
semua. Misalnja Djawatan Sadjak, ja, djawatan itulah jang
memperhatikan segala hal jang berhubungan dengan sadjakmenjadjak. Djua disamping itu ada Djawatan Tjerpen (nama resnja:
Djawatan Tjerita Pendek, rapi disingkat). Demikian pula ada
Djawatan Roman, Djawatan Kritik, Djawatan Esei. masing²
djawatan ini dibagi pula dalam seksi². Demikianlah di Djawatan
Sadjak, ada Seksi Soneta, Seksi Pantun, Seksi Sjair, Seksi Sabe
(nama-resminja: Seksi Sadjak Bebas, tapi disingkat pula). Dalam
Djawatan Roman ada Seksi Ropi (Roman Pitjisan), Seksi Rodji
(Roman Djiwa atau Roman Psikologi), dan Seksi Rose (Roman
Sedjarah).” (Rosidi, 1968:9).
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Kutipan di atas merupakan bentuk dari mekanisme atau strategi
beroperasinya kekuasaan yang dilakukan Mr Gadjah untuk mengontrol
tubuh seksual dari bawahannya. Tubuh seksual di sini dimaksudkan pada
karyawan dan pengarang muda yang akan menerbitkan tulisannya. Dengan
bergitu, Mr Gadjah tak perlu repot-repot untuk mengurusi perihal
kekurangan kertas ataupun tinta untuk mencetak sebuah majalah ataupun
buku, sebab telah ada jawatan yang masing-masing memiliki tugas.
Mr Gadjah hanya perlu berurusan dengan media perihal nama baik
yang bisa melanggengkan ataupun menjatuhkan kekuasaannya. Di
samping itu, Mr Gadjah merasa keheranan terhadap perkembangan
Jawatan Roman karena tidak pernah terbitnya roman baru dari pengarang
muda, semua roman yang terbit hanyalah roman yang sudah lama
dipublikasikan.
(81)

“Menurut Tuan Korda (Kepala Djawatan Roman pada Kementrian
Kesusastraan Republik Antahberantah), hal ini disebabkan lantaran
ke Djawatan Roman tidak ada naskah roman bernilai janag masuk.
Semua berada dibawah nilai. (Tentu sadja dalam hal ini jang
berlaku adalah nilai dari ukuran Tuan Korda Sendiri).” (Rosidi,
1968:10).
Dari kutipan ini dapat penulis pahami bahwa maksud dari “naskah

bernilai jang masuk” di sini merupakan naskah yang ditulis oleh
pengarang muda. Oleh karenanya, kutipan di atas secara tidak langsung
memberikan justifikasi bahwa karya roman yang ditulis oleh para
pengarang muda tidak memiliki kualitas dan kuantitas yang baik yang
memenuhi kriteria penilaian Tuan Korda.
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Selain penilaiannya itu, Tuan Korda mengatakan pula bahwa karya
pegarang muda ini belum bisa dinikmati oleh pembaca, khususnya
masyarakat Republik Antahberantah, seperti kutipan berikut.
(82)

“Rakjat Republik Antahberantah sangat menjukai roman² seperti
roman² karangannja jang mempunjai tenaga gaib begitu kuat buat
memeras airmata setiap pembatjanja” (Rosidi, 1968: 10).
Data di atas menjelaskan adanya tindakan objektivikasi terhadap

pengarang muda. Secara implisit, narasi di atas bermakna bahwa jika ingin
karya romannya dibaca oleh masyarakat, maka tulislah roman seperti
roman ciptaan Tuan Korda.
3.3.1.2 Relasi Kuasa atas Tubuh Sosial
Relasi kuasa atas tubuh sosial dalam cerpen ini meliputi kontrol
tubuh, justifikasi tubuh, dan manipulasi tubuh. Justifikasi dalam cerpen
ini dilakukan untuk memanipulasi guna kelangsungan kekuasaan. Kasus
itu terjadi dalam cerpen ketika Tuan Korda yang menduduki kursi kepala
Jawatan Roman mengatakan bahwa karangan-karangan yang diciptakan
oleh penulis muda sebaiknya disimpan terlebih dahulu sampai masyarakat
dapat menerima tulisannya. Perhatikan kutipan berikut ini:
(83)

“Selandjutnja Tuan Korda mengatakan pula, bahwa rakjat Republik
Antahberantah sangat menjuakai roman² seperti roman²
karangannja jang mempunjai tenaga jang begitu kuat buat memeras
airmata setiap pembatjanja. Sedangkan karnangan² jang ditulis
oleh pengarang muda mesti disimpan sadja dulu menunggu hingga
masjarakat bisa menikmatinja, batu boleh diterbitkan oleh
Djawatan Roman.” (Rosidi,1968:10).
Kutipan di atas menjelaskan bahwa terbentuk sebuah stigma bahwa

masyarakat Republik Antahberantah lebih menyukai roman-roman seperti
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karangan milik Tuan Korda ataupun penulis seangkatannya. Dengan kata
lain Tuan Korda mengatakan bahwa angkatannya lebih baik penulisannya
daripada angkatan muda. Selain memberikan stigma kepada para
pengarang muda, Tuan Korda juga bermaksud untuk mengontrol dan
menormalisasi setiap tulisan hasil karya mereka. Kutipan ini mengungkap
maksud lain dari Tuan Korda yang ingin menciptakan sebuah polemik
kesusastraan agar merobohkan kepemimpinan Mr Gadjah dan membatasi
karya milik pengarang muda. Perhatikan kutipan di bawah ini.
(84)

“Bukan saja tidak mau menerbitkan buku² para pengarang muda,
tapi djustru karena saja merasa berkewadjiban untuk memberi
batjaan jang baik kepada rakjat Republik Antahberantah jang
tingkatbatjanja belum begitu tinggi dibandingkan dengan negara²
lain, karena buahtangan para pengarang muda itu sangat sukar dan
terlalu berat untuk batjaan rakjat terbanjak negarakesatuan
Republik Antahberantah. Di seluruh negara hanja beberapa orang
sadja jang mau mentjoba menikmati karangan² itu dan jang bisa
menikmati tjuma para pengarangnja sendiri sadja!”(Rosidi,
1968:19).
Dari kutipan di atas terlihat bentuk stigma sosial yang disampaikan

oleh Tuan Korda. Dengan jelas ia mengatakan bahwa rakyat Republik
Antahberantah memiliki tingkat baca yang lemah dan tulisan tangan para
pengarang muda sukar dimengerti. Bukan hanya justifikasi yang
dilontarkan oleh Tuan Korda terhadap kepenulisan para pengarang muda.
Ia juga memberikan justifikasi tubuh terhadap pengarang muda, seperti
kutipan berikut ini.
(85)

“Apa itu pengarang muda! Mereka tjuma banjak omong sadja,
kerdjanja nol besar! Mereka hanja pintar berlagak, pura² djadi
seniman dengan memandjangkan rambutnja, dengan memakai
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badju jang kumal², padahal hasil jang sungguh² hasil tak ada
mereka tundjukkan!” (Rosidi, 1968: 14).
Dari data di atas terlihat bagaimana justifikasi itu hadir dari
pernyataan Tuan Korda yang menyebutkan bahwa para pengarang muda
hanya pandai berlaga daripada menciptakan sebuah karya. Sebenarnya,
maksud Tuan Korda sendiri bukan hanya menjustifikasi, melainkan
memanipulasi Mr Gadjah agar mau mendengarkan pendapatnya.
(86)

“Mr Gadjah terus membalik-balik madjalah “Penghadapan”,
madjalah baru itu. Dibukanja lembar demi lembar. Ia terkedjut
ketika matanja terpantjang atas deretan huruf jang berbunji:
DJATMAN E, rupanja bung Djatman disamping gia dalam
lapangan politik djuga suke menulis. Dan dalam madjalah
kesusastraan pula! Apa pula jang dikatakkannja? Ia sendiri kenal
dengan bung Djatman tjuma sebagai lawan politiknja sadjja,
sebagai orang jang gigih menuntut pertanggungan-djawab
pemerintah sekarang atas seribusatu soal di parlemen. Apa pula
jang dituliskannja? Hah? Apa? Krisis kesusastraan? Betul? Wah,
kalau benar apa jang dikatakan bung Djatman
ini
tentu
hilangmukalah kementriannja.” (Rosidi, 1968:12).
Kutipan ini menjadi penguat bentuk relasi kuasa atas tubuh sosial

yang dikemukakan oleh bung Djatman melalui majalah kesusastraan.
Pernyataan itu merupakan manipulasi yang digunakan untuk mengontrol
keberlangsungan kekuasaan politiknya bung Djatman. Dengan begitu, Mr
Gadjah akan kesulitan untuk menanggapi tuduhan krisis kesusastraan.
Perhatikan tabel berikut.
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Tabel 6
Bentuk Relasi Kuasa atas Tubuh dalam Cerpen “KKRA”

Relasi
Kuasa

Media

Tubuh
Seksual
Atas
Tubuh
Tubuh
Sosial

3.3.2

Varian

Bentuk

Data

Kontrol

101
102
103

Justifikasi

104

Profesi

Objektivikasi

105

Jawatan

Justifikasi

106
107
108

Politik ruang

Manipulasi

109

Jawatan

Bentuk Relasi Kuasa atas Tubuh “Sebuah Rumah Buat Haritua”
Relasi kuasa atas tubuh dalam cerpen ini memiliki bentuk kontrol tubuh,

justifikasi tubuh, objektivikasi tubuh, dan manipulasi.
3.3.2.1 Relasi Kuasa atas Tubuh Seksual
Relasi kuasa atas tubuh seksual pada cerpen KKRK meliputi
kontrol tubuh, manipulasi tubuh, objektivikasi, dan justifikasi tubuh. Pada
teks cerpen ini, relasi kuasa atas tubuh seksual beroperasi pada saat Tuan
Berkacamata menanyai perihal buku Pemberantasan Buta Huruf yang
ditulis oleh Abdul Hamid, yaitu ketika Tuan berkacamata melakukan
gestur yang menunjukkan kekuasaannya seperti pada kutipan berikut.
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(87)

“Sambil menjandarkan punggungnja kepada kursi, tuan itu
membuka katjamatanja dan menggosokinja dengan tjarik kain
beludru jang ia ambil dari kantongbadjunja....” (Rosidi, 1968:2223).
Kutipan di atas menunjukkan adanya kontrol tubuh yang gestur

yang santai ketika lawan bicaranya mulai merasa terintimidasi. Tuan
Berkacamata memberikan gestur tersebut sebagai petanda akan kekuasaan
yang dimiliki olehnya. Selain kontrol tubuh, kutipan data di atas juga
memperlihatkan adanya objektivikasi tubuh, yaitu penganalogian „kursi‟
sebagai sebuah kedudukan (kekuasaan).
Abdul Hamid merupakan seorang sastrawan muda yang namanya
besar, ia menulis buku Pemberantasan Buta Huruf untuk mencerdaskan
kehidupan masyarakatnya. Menurutnya, indikasi dari maju atau tidaknya
sebuah negara dinilai dari keberlangsungan tingkat membaca setiap
masyarakatnya. Abdul Hamid juga mengatakan bahwa pengarang tidak
bisa lepas dari masyarakatnya dan nama besar seorang pengarang
merupakan hasil dari masyarakatnya pula (hlm. 22).
Selain meningkatkan budaya membaca masyarakat, Abdul Hamid
juga berkeinginan bukunya dapat dicetak dan dijual habis sehingga dirinya
mendapatkan keuntungan yang besar, dan dapat membeli sebuah rumah
mewah beserta isinya. Namun, mengetahui keinginannya, ia harus
berhadapan dengan Tuan Berkacamata yang memiliki wewenang atas
penerbitan sebuah buku.
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(88)

“Tapi, tidakkah ada djarak jang sangat djauh antara dia dengan
Tagore? Tagore seorang pendidik jang besar, tapi ia, Abdul Hamid
Nur? Tjuma menemukan sebuah metoda pemberantasan
butahurup! Dan itupun karena didorong oleh keentingan dirinja
pula. Ja, dirinja jang ingin agar bukunja lebih banjak laku.” (Rosidi,
1968:25).
Kutipan di atas mengindikasikan adanya justifikasi tubuh yang

ditujukan

kepada

Abdul

Hamid.

Terlihat

pada

narasi

yang

membandingkan antara Tagore dan Abdul Hamid, yang mana mengatakan
bahwa Tagore itu jauh lebih baik dan hebat dari pada Abdul Hamid yang
cuma menemukan metoda pemberantasan buta huruf. Terlebih lagi, ia
menulis buku itu karena ada keinginan untuk mendapatkan untung yang
banyak sehingga niat baiknya itu hanya berlaku sebagai kedok belaka.
(89)

“Saja kira, tuan berkatjamata itu melandjutkan, untuk buku ini tak
perlu nama tuan jang dipasang sebagai pengarangnja.” (Rosidi,
1968:25).
Pada kutipan ini tampak jelas adanya strategi atau kontrol

kekuasaan yang dilakukan oleh Tuan Berkacamata, sekaligus menjelaskan
keinginan Tuan Berkacamata untuk memanipulasi kekuasaan yang
dimiliki oleh Abdul Hamid. Kenyataannya, Tuan Berkacamata itu sangat
tertarik pada hasil yang akan ia dapatkan dari penjualan buku
Pemberantasan Buta Huruf dan menginginkan hak cipta atas buku
tersebut, seperti berikut.
(90)
(91)

“Djadi tuan tidak keberatan djika nama saja misalnja jang ditaruh
sebagai penemu metoda itu.” (Rosidi, 1968:27).
“Baik, tuan. Urusan selandjutnja serahkan sadjalah pada saja. Nanti
tuan dapat kabar. Saja kita malah honorariumnja bisa diusahakan
terlebih dulu. Tetapi baiknja tuan bersabar sadja dulu beberapa
waktu sampai segalanja beres.” (Rosidi, 1968:28).
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Kutipan di atas bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Tuan
Bekacamata sekaligus mengontrol kekuasaan yang milikinya selama ini.
Selain itu, data di atas menjelaskan adanya tindakan manipulasi yang
dilakukan oleh Tuan Berkacamata kepada Abdul Hamid, tindakan tersebut
ialah mengiming-imingi Abdul Hamid dengan honorarium yang banyak
dan bisa diberikan lebih awal sebelum pembagian hasil penjualannya. Hal
ini ditegaskan kembali oleh respon dari Abdul Hamid yang hanya bisa
terduduk lesu dan sepakat untuk mencantumkan nama Tuan Berkacamata
pada buku miliknya, seperti pada kutipan berikut.
(92)

(93)

(94)

“Dengan mata kuju Hamid memandang kepada tuan berkatjamata
itu, didalam dadanja menjala kemarahan. Tapi dalam kepalanja
pertimbangan....” (Rosidi, 1968:27).
“Ia ingin marah dan melemparkan kata² makian kepada tuan
berkatjamata itu, kata² kedji bahkan. Namun ia tahu, itu bukan tjara
jang baik. Kalau ia ingin dirinja selamat, mempunjai rumah,
mobik, ia mesti bisa mengambil muka.” (Rosidi, 1968:27).
“Usul baik,......., ja baik saja kira. Artinja, oh maksud saja...... usul
itu samasekali tidak djelek. Tak ada salahnja sebagai usul......”
(Rosidi, 1968:27).
Dari perkataan yang disampaikan oleh Abdul Hamid, menegaskan

bahwa telah terjadi relasi kuasa atas tubuh seksual yang dilakukan oleh
Tuan Berkacamata. Seperti keinginannya, Tuan Berkacamata itu berhasil
melegitimasi kekuasaan yang dimiliki oleh Abdul Hamid. Legitimasi yang
dilakukan oleh Tuan Berkacamata ini tidak dilakukan secara represif
melainkan ke arah yang hegemonik dan mendapatkan persetujuan dari
Abdul Hamid sehingga dirinya mempunyai wewenang yang bebas ia
kendalikan dari hasil legitimasinya.
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3.3.2.2 Relasi Kuasa atas Tubuh Sosial
Tubuh sosial dalam cerpen ini meliputi objektivikasi tubuh,
justifikasi tubuh, kontrol tubuh, dan manipulasi tubuh. Objektivikasi tubuh
dalam cerpen ini dilakukan untuk memanipulasi guna kelangsungan
kekuasaan. Konteks relasi kuasa atas tubuh sosial pada cerpen ini terlihat
pada saat Tuan Berkacamata mengatakan bahwa tidak sepatutnya seorang
sastrawan

besar menulis

buku pemberantasan buta huruf

yang

dianggapnya sepele.
(95)

“Seorang tokohsastra jang namanja sebesar tuan, masakan mau
membikin buku pemberantasan buta huruf? Tanja tuan jang
berkatjamata itu.” (Rosidi, 1968:22).
Dalam kutipan tersebut secara implisit mengandung stereotip

bahwa tokoh sastra yang namanya besar tidak sepatutnya menulis
pemberantasan buta huruf. Konteks pengarang besar ini bersifat
menggeneralisasikan. Menurutnya, pengarang besar itu identik dengan
sebuah karya yang besar pula, bukan metoda pemberantasan buta huruf.
(96)

“Seorang tokohsastra jang namanja sebesar tuan, masakan mau
membikin buku pemberantasan buta huruf! Tidakkah itu akan
mungkin mendjatuhkan nama tuan sendiri sebagai sastrawan?......”
(Rosidi, 1968:22).
Sastrawan pada cerpen ini identik dengan sebuah buku besar,

masyhur, dan diakui oleh masyarakat serta lembaga yang berperan untuk
menerbitkan karya tersebut. Kutipan di atas mengandung objektivikasi
tubuh bahwa sastrawan besar selalu dikaitkan dengan suatu karya yang
besar sehingga dapat mengangkat popularitasnya di ranah kesusastraan.
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Justifikasi tubuh juga terdapat pada cerpen ini, yaitu ketika Tuan
Berkacamata yang secara implisit mengatakan bahwa masyarakat yang
awam terhadap budaya membaca akan mengkerdilkan Abdul Hamid
apabila dirinya mencetak buku Pemberantasan Buta Huruf. Menurutnya,
tidak baik apabila Abdul Hamid bersikukuh untuk mencantumkan
namanya sebagai pengarang buku tersebut, seperti kutipan berikut.
(97)

“Karena walau memang tak ada salahnja seorang budjangga
mengarang buku pemberantasan butahurup, tapi masjarakat kita
tidak berpikir sampai ke sana. Mereka akan mengedjek-edjek tuan.
Sebenarnja bukan suatu kesalahan, tapi untuk mendjaga nama baik
tuan, sebaiknja tak usah nama tuan jang diterakan” (Rosidi, 1968:
25).
Selain justifikasi, kutipan di atas juga bermaksudkan untuk

mengontrol atau menormalisasi Abdul Hamid sebagai pengarang muda
agar menjadi seorang yang patuh dan tunduk pada wewenang Tuan
Berkacamata. Secara tidak langsung, Tuan Berkacamata memandang cara
berpikir para pengarang muda tidak berbeda jauh dengan pola pikir Abdul
Hamid, yaitu popularitas dan kekayaan.
Data di atas juga mengandung manipulasi, yaitu dengan
memberikan pandangan betapa tidak pedulinya masyarakat terhadap karya
yang akan diterbitkan oleh Abdul Hamid, sehingga Abdul Hamid akan
berpikir kembali untuk menolak tawaran Tuan Berkacamata.
Sebagaimana yang terkandung dalam cerpen ini, dikatakan tujuan
Abdul Hamid mencetak buku ini ialah agar dirinya dapat menghasilkan
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uang untuk membeli sebuah rumah dengan halaman mewah dan terdapat
mobil mewah di dalam garasinya, seperti kutipan berikut.
(98)

“Sebuah rumah gedung, dua tingkat, sebuah gerasi, sebuah mobil
kodok. Ah tentu ia akan mendjadi pengarang muda jang paling
kaja. Dia sadja seorang pengarang muda jang punja rumah, gedung
pula, sedangkan jang lainnja gelandangan dari atap jang satu ke
atap jang lain” (Rosidi, 1968: 28).
Data di atas mengandung stigmatisasi tubuh dan objektivikasi

tubuh. Objektivikasi ini terlihat pada bagian narator menjelaskan bahwa
sastrawan besar selalu dikaitkan dengan kekuasaan yang besar, rumah
mewah, mobil mahal, dan lainnya. Stigmatisasi terdapat pada sang narator
yang menjelaskan bahwa ada tindakan pengerdilan yang dilakukan oleh
Abdul Hamid pada sastrawan seangkatannya.
Keinginan Abdul Hamid untuk mendapatkan kekuasaan dan
pengakuan dari teman-temannya dikatakan gagal total karena dirinya
sendiri telah tertipu oleh akal bulus Tuan Berkacamata. Abdul Hamid telah
dimanipulasi oleh Tuan Berkacamata dan dirinya memberikan begitu saja
hak cipta atas namanya kepada Tuan Berkacamata (hlm. 29).
(99)

“Dengan mempergunakan nama saja misalnja. Saja tidak
keberatan. Ah, itupun kalau tuan setudju. Itu tjuma usul. Dan pula
jang dipakai tjuma nama sadja, tjuma nama sadja, semua
honorarium tuan jang terima....” (Rosidi, 1968:26).
Dalam data ini kekuasaan dioperasikan berdasarkan legitimasi,

siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, siapa benar dan salah pada
umumnya. Apa yang dilakukan oleh Tuan Berkacamata ditujukan untuk
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manipulasi kekuasaan Abdul Hamid sehingga dirinya menjadi tubuh yang
patuh terhadap kekuasaan Tuan Berkacamata.
Perhatikan tabel berikut.
Tabel 7
Bentuk Relasi Kuasa atas Tubuh dalam Cerpen “SRBH”
Relasi Kuasa

Media

Tubuh
Seksual

Varian

Bentuk

Kontrol

110

Justifikasi

111

Manipulasi

112
113
114
117

Kepala Penerbitan

Atas Tubuh

Pengarang

Tubuh
Sosial

Data

Sastrawan

Masyarakat

Justifikasi

115
116
118
119
121
120

Justifikasi

120

Kontrol
Objektivikasi

Kontrol
Kepala Penerbitan Manipulasi

120
122
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3.3.3

Bentuk Relasi Kuasa atas Tubuh dalam Cerpen “Sebuah Lukisan
Telah Terjual”
Relasi kuasa pada cerpen SLTT ini terbagi menjadi dua yaitu relasi kuasa

atas tubuh seksual dan atas tubuh sosial seperti pembahasan sebelumnya. Bentuk
relasinya yang terdapat dalam cerpen adalah objektivikasi tubuh, justifikasi tubuh,
dan kontrol tubuh. Berikut pembahasannya.
3.3.3.1 Relasi Kuasa atas Tubuh Seksual
Relasi kuasa atas tubuh seksusal pada cerpen SLLT ialah justifikasi
tubuh dan kontrol tubuh. Justifikasi tubuh yang beroperasi dalam teks
cerpen ini berkaitan dengan penolakan tokoh Aku/ si Pelukis terhadap
ayahnya yang menginginkan agar dirinya menjadi seorang guru.
Menurutnya, profesi guru sama sekali tidak menarik. Ia tak bisa
membayangkan suatu hari dirinya akan menjadi seorang guru dan
memberikan pelajaran di depan kelasnya, seperti berikut.
(100) “Tapi kehidupan guru samasekali tidakk menarik hatiku. Bukan
karena aku tahu bahwa penghasilan guru djauh dari tjukup untuk
hidup, tetapi karena aku tak pernah berpikir dalam kepalaku bahwa
aku suatu kali akan berdiri di depan kelas dan memberi peladjaran”
(Rosidi, 1968: 117).
Justifikasi tubuh dalam cerpen ini merujuk pada profesi guru yang
dipandang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidup yang begitu besar. Wacana guru itu berkembang di
lingkungan masyarakat dan terus-menerus diproduksi sehingga muncul
ketidakinginan untuk hidup menjadi seorang guru. Selain pendapatan
minim seorang guru, cerpen ini juga mengangkat isu prilaku guru yang
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harus sesuai dengan norma-norma yang berkembang di kehidupan
masyarakat, seperti berikut.
(101) “Sepandjang pengtahunku guru selalu berada pada tatapan mata
murid-muridnja. Setiap langkah, setiap gerak-gerik guru mustilah
diikuti dengan pernuh perhatian oleh murid-muridnja.....inilah jang
diluar kesadaranku membikin aku tak pernah menginginkan djadi
guru. Djustru bibit² akan kebebasan bertindak jang tak pernah
kubajangkan bakal dipunjai seorang guru...” (Rosidi, 1968: 118).
Kutipan di atas mengandung justifikasi tubuh yang menjelaskan
bahwa kehidupan seorang guru tidaklah bebas karena terus diawasi oleh
murid-muridnya, bahkan masyarakat. Menurut si Pelukis, setiap tindakan
yang dilakukan oleh seorang guru akan selalu diikuti oleh muridnya. Jika
pun ada guru yang berani menyimpang, pada akhirnya akan menjadi buah
bibir masyarakat.
Selain justifikasi tubuh, ada juga tindakan mengontrol tubuh yang
terdapat pada cerpen SLTT ini. Kontrol tubuh yang beroperasi di cerpen
ini ialah ketika sang Ayah yang marah terhadap prilaku anaknya (si
Pelukis) yang selalu menolak segala kehendak ayahnya. Bentuk kontrol
yang dilakukan oleh sang Ayah ialah menjatuhkan tangan di tubuh
anaknya dan terkadang mengunci anaknya di sebuah kamar, seperti
berikut.
(102) “Kadang² ajah tak keberatan medjatuhkan tangannja kepada
tubuhku atau menguntjiku dalam sebuah ruangan....” (Rosidi, 1968:
118).
Norma atau aturan yang diberlakukan oleh sang ayah kepada
anaknya berfungsi untuk mengontrol dan menunjukkan kekuasaan yang
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dimilikinya. Hal ini termasuk pula pada strategi untuk melanggengkan
kekuasaannya seperti pada kutipan di atas. Si pelukis yang menjadi objek
dari kekuasaan itu akan patuh dan tidak bisa melakukan perlawanan.
(103) “Antjaman dan marah ajah tentang gambar-gambarku bukan lagi
marah seorang ajah jang bisa diterima anaknja, itu adalah suatu
perampasan!” (Rosidi, 1968: 122).
Tindakan perampasan yang dilakukan sang ayah pada kutipan di
atas merupakan upaya untuk mengendalikan atau mengontrol kekuasaan
agar sang anak dapat kembali patuh dan taat pada aturan yang telah
dibuatnya. Di sisi lain, tindakkan sang ayah ini berhasil mengintimidasi si
Pelukis sehingga ia ingin melarikan diri dari rumahnya, tampak pada
kutipan berikut.
(104) “Perkelahian² dengan ajah dirumah membikin aku tidak betah,
membikin aku ingin lepas dari kukungan rumah jang sempit itu.”
(Rosidi, 1968: 119).
Dengan data di atas menegaskan bahwa adanya relasi kuasa atas
tubuh seksual, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ayah kepada
anaknya (si Pelukis). Kekuasaan yang beroperasi dalam cerpen SLTT ini
memiliki bentuk justifikasi dan kontrol tubuh. Objek yang terintimidasi itu
pada akhirnya akan berkembang menjadi tubuh yang patuh.
3.3.3.2 Relasi Kuasa atas Tubuh Sosial
Relasi ini memiliki bentuk objektivikasi tubuh, justifikasi tubuh
dan kontrol tubuh. Dalam cerpen SLTT ini objektivikasi tubuh tampak
pada saat si Pelukis mengatakan bahwa dirinyalah yang lebih paham
tentang karya lukisnya dibandingkan dengan para kritikus. Menurutnya,
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pujian-punjian yang diucapkan oleh para kritikus merupakan suatu hal
yang menghambat proses penciptaannya sehingga dirinya akan merasa
cukup dengan hasil yang stagnan tetapi masuk dala kriteria penilian
kritikus, seperti kutipan berikut.
(105) “Hal² demikian malah bukan membikin aku berpikir bahwa aku
sudah mempunjai tjiri jang menandakan pribadiku sebgai pelukis,
djustru hal² demikian jang menjebabkan aku makin ragu². Pudjian
memang memabukkan” (Rosidi, 1968: 116).
(106) “Selalu aku menjangsikan kedjudjuran sikritikus atas pudjiannja
kepadaku. Barangkali akulah jang paling teliti dan paling tahu akan
segala titik tjat jang melabur seluruh kanvas lukisanku: aku tahu
betul setiap garis jang kuletakkan disana dan tahu betul akan
keinginan² jang mau kunjatakan dengan garis dan warna itu”
(Rosidi, 1968: 116).
Selain objektivikasi tubuh, ada juga bentuk justifikasi tubuh yang
terdapat dalam kutipan data di atas, yaitu pada tiga baris di atas dalam
kutipan kedua yang menyatakan secara implisit bahwa sikap kritikus itu
selalu merasa lebih tahu dalam menilai sebuah karya dibandingkan dengan
pencipta karya yang dikritiknya. Secara tidak langsung pula menegaskan
bahwa si Pelukis merupakan seorang yang keras kepala dan tidak mau
dicampuri urusannya oleh siapa pun dan terkesan anti kritik.
Justifikasi tubuh juga terdapat pada profesi guru. Menurut si
Pelukis, guru merupakan manusia yang selalu memberikan contoh baik
dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap guru tidak boleh keluar dari norma
yang telah berlaku di kehidupan masyarakat, pernyataan itu tampak pada
kutipan berikut.
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(107) “Aku merasa tak sanggup mendjadi manusia guru, manusia jang
harus selalu memberi tjontoh baik; bukan sadja kepada muridnja
akan tetapi kepada setiap orang. Aku adalah manusia biasa jang
lengka dengan serba kekurangan dan kehendak manusia biasa jang
sering liwat di djalan raja.” (Rosidi, 1968: 118).
Secara implisit, kutipan di atas mengandung justifikasi terhadap
profesi guru dan manusia biasa. Menurutnya, seorang biasa yang serba
kekurang tidak bisa menjadi seorang guru yang identik dengan kemuliaan
dan selalu dijadikan contoh baik dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain,
justifikasi juga hadir dalam wacana yang mengatakan bahwa manusia atau
seseorang yang sering lewat di jalan raya adalah manusia biasa yang tak
pantas menjadi seorang guru.
Justifikasi tubuh itu hadir karena dampak dari sang Ayah yang
selalu menintervensi setiap kehendak si Pelukis. Ia memiliki pandangan
seperti itu mengingat sang Ayah serta anggota keluarganya yang lain
merupakan seorang pengajar yang memang memberikan contoh baik bagi
murid dan masyarakatnya, kecuali sang Ayah yang bersikap kasar pada
anaknya.
Si Pelukis yang merasa hubungannya semakin renggang dengan
Ayahnya mendapatkan jalan alternatif untuk melanjutkan hidup, yaitu
dengan

menjadi

pelukis.

Menurutnya,

kehidupan

pelukis

sangat

menggugah hatinya karena mampu berekspresi sedemikian rupa di atas
kanvas dan goresan cat. Ia kembali merasa bergairah untuk melanjutkan
hidup, seperti kutipan berikut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
116

(108)

“Aku selalu merasa terlepas dari keruwetan-keruwetan dan pertengkaran² dengan ajahku kalau aku lagi melukis. Segeralah dalam
melukis aku menemukan kedamaian dan menemukan kegemaran.
Jang terpenting ialah: kehidupanku kudjumpai dalam melukis.
Segera melukis menjita sebagian besar waktukku.” (Rosidi, 1968:
122).
Justifikasi tubuh mengarah pada profesi pelukis yang dianggap

sebagai jalan hidup yang penuh dengan kreativitas dan kedamaian.
Menurut si Pelukis, kegiatan tersebut mengembalikan gairah hidup yang
selama ini dikerangkeng oleh ayahnya. Selain itu, kutipan di atas juga
mengandung unsur mengontrol kekuasaan si Pelukis dalam memilih jalan
hidupnya tanpa ada intervensi dari siapa pun.
Perhatikan tabel berikut.
Tabel 8
Bentuk Relasi Kuasa atas Tubuh dalam Cerpen “SLTT”
Relasi Kuasa

Media

Varian

Bentuk

Profesi

Justifikasi

Keluarga

Kontrol

Tubuh
Seksual

Objektivikasi

Atas Tubuh

Tubuh Sosial

Profesi

Data
123
124
125
126
127
128
129

Justifikasi

129
130
130

Kontrol

131
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3.4

Rangkuman
Pada analisis bentuk relasi kuasa yang terdapat dalam ketiga cerpen tersebut

ditemukan adanya bentuk-bentuk relasi yang beroperasi dalam melanggengkan
kekuasaan. Setiap cerpen ini mengandung dua bentuk relasi, yaitu relasi kuasa
atas pengetahuan dan relasi kuasa atas tubuh. Relasi kuasa atas tubuh terbagi
menjadi dua, yaitu tubuh seksual/ individu dan tubuh sosial. 1) Bentuk relasi
kuasa atas pengetahuan dalam cerpen KKRA ialah;

stigmatisasi, episteme,

manipulasi, regulasi, dan stereotip, sedangkan, 2) bentuk relasi kuasa atas tubuh
adalah a) kuasa atas tubuh seksual ialah; kontrol tubuh, objektivikasi tubuh, dan
justifikasi tubuh, sedangkan b) kuasa atas tubuh sosial; justifikasi tubuh dan
manipulasi tubuh.
Relasi kuasa yang terdapat pada cerpen SRBH adalah 1) relasi kuasa atas
pengetahuan; stigmatisasi, episteme, intimidasi, legitimasi, manipulasi, dan politik
uang. 2) bentuk relasi kuasa atas tubuh; a) kuasa atas tubuh seksual; kontrol
tubuh, justifikasi tubuh, manipulasi tubuh, dan b) kuasa atas tubuh sosial;
objektivikasi tubuh, justifikasi tubuh, kontrol tubuh, dan manipulasi tubuh.
Adapun bentuk relasi kuasa pada cerpen SLTT adalah 1) relasi kuasa atas
pengetahuan; stigmatisasi, episteme, regulasi, stereotip, dan intimidasi. 2) bentuk
relasi kuasa atas tubuh; a) kuasa atas tubuh seksual; justifikasi tubuh dan kontrol
tubuh, b) kuasa atas sosial; objektivikasi tubuh, justifikasi tubuh, dan kontrol
tubuh.
Perhatikan Tabel Berikut.
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Tabel 9
Persamaan dan Perbedaan Relasi Kuasa
Kuasa atas Pengetahuan

Kuasa atas Tubuh

Cerpen
Media

Wacana

Varian

Bentuk

Jawatan

Regulasi

Profesi

Stigmatisasi

Media

Varian

Bentuk
Kontrol

Tubuh

Jawatan
Justifikasi

Seksual

Lembaga
Partai
Wacana

Profesi

Objektifikasi

Jawatan

Justifikasi

Manipulasi
Politik

KKRA
Profesi

Stereotip

Tubuh

Wacana
Sosial
Budaya

Politik
Manipulasi

Konstruksi
ruang

Episteme
berpikir
Wacana

Jawatan

Stigmatisasi

Kontrol
Kepala

Lembaga

Profesi

Episteme

Justifikasi

Tubuh
Penerbit
Seksual

Manipulasi
Pengarang

SRBH

Intimidasi

Kontrol
Objektivikasi

Sastrawan

Wacana
Politik

Justifikasi

Bahasa

Tubuh
Masyarakat

Justifikasi

Legitimasi

Kepala

Kontrol

Manipulasi

penerbitan

Manipulasi

Sosial
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Episteme
Wacana

Profesi

Budaya
SLTT

Keluarga

Stigmatisasi

Tubuh

Stereotip

Seksual

Profesi

Justifikasi

Keluarga

Kontrol

Episteme
Objektifikasi
Regulasi

Wacana

Tubuh

Keluarga

Profesi

Lembaga

Justifikasi

Sosial
Intimidasi

Kontrol
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BAB IV
DOMINASI KEKUASAAN PADA TIGA CERPEN DALAM
ANTOLOGI CERPEN SEBUAH RUMAH BUAT HARI TUA
KARYA AJIP ROSIDI
4.1

Pengantar
Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang analisis relasi kuasa pada

cerpen “Krisis Kesusastraan di Republik Antahberantah”, “Sebuah Rumah Buat
Haritua”, dan “Sebuah Lukisan Telah Terdjual” dalam antologi cerpen SRBH.
Maka, pada bagian ini akan dibahas mengenai analisis dominasi kekuasaan
terhadap tokoh utama yang terdapat dalam ketiga cerpen tersebut.
4.2

Dominasi Kekuasaan
Jika ditelaah lebih lanjut, dalam setiap cerpen ini terdapat lebih banyak

relasi kuasa yang bersifat hegemonik atau yang Foucault sebut sebagai
disciplinary power, tetapi ada juga model sovereign power. Dalam Mudhoffir
(2013: 85-86) dijelaskan bahwa sovereign power merupakan sebuah sistem yang
dijalankan negara untuk melegitimasi kebenaran dan kewenagan negara dalam
mengatur warga negara dan sumber daya. Model sovereign power dijalankan oleh
negara melalui cara-cara yang negatif. Represi dan dominasi menjadi bagian dari
proses pengendalian warga negara oleh negara. Cara-cara yang negatif itu
dijalankan karena negara dipandang memiliki hak atau kewenangan untuk
melakukan itu.

120

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
121

Model sovereign power cerpen ini tidak mengarah pada tindakan-tindakan
yang represif, tetapi cenderung mengarah pada dominasi. Mudhoffir (2013: 94)
menjelaskan dominasi adalah bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi
melahirkan situasi di mana ranah pilihan tindakan subjek yang didominasi begitu
terbatas. Dalam KBBI Edisi ke-V (2016) dominasi diartikan sebagai penguasaan
oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lemah.
4.2.1

Dominasi Kekuasaan dalam Cerpen “Krisis Kesusastraan di Republik
Antahberantah”
Dominasi dalam cerpen ini dilakukan oleh tokoh utama Mr Gadjah sebagai

menteri kesusastraan di Republik Antahberantah terhadap para pengarang muda.
Pembentukan jawatan-jawatan dalam bidang sastra, membuktikan bahwa adanya
tindakan dominasi yang dilakukan oleh Mr Gadjah selaku menteri kesusastraan.
Dalam setiap jawatan memiliki regulasinya sendiri. Tentu saja setiap regulasi
dijalankan sebagai bentuk strategi untuk menjalankan kekuasaan (hlm. 9).
Kekuasaan yang terdapat dalam cerpen KKRA adalah kekuasaan dominan,
yaitu kekuasaan yang dimiliki suatu kelompok yang powerful untuk menekan
kelompok lain yang powerless. Kelompok yang powerful ini tertuju pada menteri
kesusastraan dan jajarannya, sedangkan kelompok yang powerless ditujukan
kepada para pengarang muda.
Dominasi yang dilakukan oleh Mr Gadjah terhadap para pengarang muda
ialah dengan membuat regulasi di setiap jawatannya, yaitu setiap jawatan bebas
untuk menilai setiap karya sastra dari pengarang muda. Baginya, hal itu
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memudahkan dirinya dalam menjalankan kekuasaannya sebagai menteri
kesusastraan.
Jawatan-jawatan yang berada di bawah perintah Mr Gadjah ialah Jawatan
Roman, Jawatan Cerpen, Jawatan Sajak, dan lainnya. Dari setiap jawatan, hanya
Jawatan Roman yang tidak menerbitkan satu pun karya dari pengarang muda. Hal
itu disebabkan oleh penilaian Tuan Korda selaku kepala Jawatan Roman
menganggap bahwa karya roman milik pengarang muda belum layak terbit dan
belum bisa dinikmati oleh masyarakat Republik Antahberantah, seperti kutipan
berikut.
(109)

(110)

“Rakjat Republik Antahberantah sangat menjukai roman² seperti
roman² karangannja jang mempunjai tenaga gaib begitu kuat buat
memeras airmata setiap pembatjanya. Sedangkan karangan² jang
ditulis oleh para pengarang muda sekarang, keindahannja belum bisa
dinikmati oleh rakjat terbanjak. Karena itu karangan² para pengarang
muda mesti disimpan sadja dulu menunggu hingga masjarakat bisa
menikmatinja baru boeh diterbitkan oleh Djawatan Roman” (Rosidi,
1968: 10).
“Apa itu pengarang muda! Mereka tjuma banjak omong sadja,
kerdjanja nol besar! Mereka hanja pintar berlagak, pura² djadi
seniman dengan memandjangkan rambutnja, dengan memakai badju
jang kumal², padahal hasil jang sungguh² hasil tak ada mereka
tundjukkan!” (Rosidi, 1968: 14).

Dominasi yang dilakukan oleh Tuan Korda dan Mr Gadjah ini
menimbulkan penolakan dari berbagai pihak, salah satunya adalah bung Djatman
yang merupakan politikus andal seperti Mr Gadjah. Bung Djatman mengecam
kesusastraan Republik Antahberantah dengan menerbitkan sebuah esai yang
bertajuk “Krisis Kesusastraan” di sebuah madjalah sastra, Penghadapan.
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Mosi tidak percaya terhadap menteri kesusastraan Republik Antahberantah
itu ditujukan untuk menggulingkan rezim kepemimpinan Mr Gadjah yang
sewengan-wenang menjalankan kekuasaannya. Bung Djatman bersfekulasi bahwa
kesusastraan di Republik Antahberantah sedang mengalami krisis. Hal itu
terindikasi dari tidak adanya roman yang terbit selama kepemimpinan Mr Gadjah
(hlm. 13).
Tulisan bung Djatman perihal krisis kesusastraan itu membuat para
pengarang muda menjadi buka suara dan menanggapi isu krisis ini melalui tulisan
yang dimuat oleh salah satu surat kabar di Republik Antahberantah. Salah satu di
antara mereka mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirim lebih dari 15
naskah roman, tetapi tidak diterbitkan oleh Jawatan Roman. Hal itu diketahui
ketika Mr Gadjah atau telah melakukan konferensi pers perihal tuduhan krisis
kesusastraan.
(111) “Dua hari kemudian terbitlah dalam suratkabar kesusastraan tulisan
pengarang muda jang menyebut dirinja seorang penulis roman. Dalam
tulisan itu didjelaskan, bahwa Djawaran Roman tidak mendjalankan
kewadjibannja dengan semestinja. Kalau belakangan ini tidak ada
roman terbit, bukanlah lantaran para pengarang tak menghasilkan lagi
roman, bukan karena tak ada roman besa jang ditulis, tetapi lantaran
Djawatan Roman enggan menerbitkannja” (Rosidi, 1968: 17).
(112) “Kata penulis muda itu, ada tersimpan kira² limabelas buah roman
jang masing² tebalnja empatratus halaman. Roman² saja ini tertahan
tidak bisa diterbitkan, karena Djawatan Roman tak mau metjetaknja.
Djawatan Roman hanja mau menerbitkan buku² tuan Korda sendiri,
atau buku teman² tuan Korda sadja. Bhakan tjetakulang dilakukan
sebelum setengah dari oplag tjetakan terdahulu habis terdjual!”
(Rosidi, 1968: 18).
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Dari data di atas semakin jelas tindakan dominasi yang dilakukan oleh
Tuan Korda kepada pengarang muda. Ia menggunakan kekuasaannya hanya untuk
mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau relasinya saja.
Dalam cerpen ini, tokoh yang paling mendominasi ialah Tuan Korda.
Dibandingkan dengan Mr Gadjah, Tuan Korda lebih agresif dalam menjalankan
kekuasaannya. Tuan Korda bersikap seperti itu karena dirinya mempunyai
kepentingan lain dalam struktur kepengurusan menteri kesusastraan. Ia adalah
anggota dari partai politik lain yang satu bendera dengan Bung Djatman,
sedangkan partai Bung Djatman adalah oposisi dari partainya Mr Gadjah.
Dapat diketahui bahwa hadirnya isu krisis kesusastraan adalah hasil dari
persekongkolan antara Tuan Korda dan Bung Djatman yang ingin menggulingkan
kabinet kesusastraan di Republik Antahberantah yang dikepalai oleh Mr Gadjah.
(113) “Tak landjut kalimat jang mulia Mr Gadjah, menteri Kesusastraan
negarakesatuan Republik Antahberantah, karena tiba² dia teringat
bahwa tuan Korda adalah anggota partai oposisi, parta bung Djatman,
partai orang² madjalah “Penghadapan”, ja, partai orang² jang
menjetudjui krisis kesusastraan. Ja, mendjadi djelaslah kini soalnja :
mereka berusaha merobohkan kabinet sekarang dengan segala matjam
tjara dan taktik!” (Rosidi, 1968: 19).
Dominasi kekuasaan dalam cerpen ini dibumbui oleh kepentingankepentingan politis setiap tokohnya, terkhusus Mr Gadjah dan Tuan Korda. Jika
Mr Gadjah melakukan dominasi untuk mempertahankan kekuasaannya, maka
Tuan Korda melakukan dominasi untuk merebut kekuasaan.
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Perhatikan tabel berikut ini.
Tabel 9
Bentuk Dominasi Kekuasaan dalam Cerpen “KKRA”
Tokoh

Bentuk

Objek

Mr
Gadjah

Dominasi

Para
Pengarang
Muda

Tuan
Korda

Dominasi

Para
Pengarang
Muda

Keterangan

Resistansi
Terbitnya esai
Mr Gadjah
bung Djatman
mendominasi
yang bertajuk
pengarang muda
“Krisis
dengan membentuk
Kesusastraan”
jawatan yang
dalam majalah
mengurus setiap
sastra
bidang sastra dan
Penghadapan yang
memberikannya
di dalamnya
kebebasan dalam
berisikan mosi
menentukan layak
tidak percaya
atau tidaknya karya
terhadap
sastra tersebut.
kepemimpinan Mr
Gadjah.
Tuan Korda
Para pengarang
mendominasi
muda angkat
pengarang muda
bicara perihal
dengan memberikan
kebenaran yang
penilaian subjektif
ditutupi oleh Tuan
terhadap setiap roman Korda, yaitu
karya pengarang
Jawatan Roman
muda. Menurutnya,
yang sama sekali
karya pengarang muda tidak pernah
tidak lebih baik
menerbitkan karya
daripada karya-karya
mereka, bahkan tak
roman miliknya.
pernah dibaca.
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4.2.2

Dominasi Kekuasaan dalam Cerpen “Sebuah Rumah Buat Hari Tua”
Kekuasaan model sovereign power dalam cerpen ini tidak mengarah pada

tindakan represif, melainkan dominasi. Pelaku dominasi dalam cerpen SRBH
adalah Tuan Berkacamata yang merupakan tokoh tambahan utama sekaligus
berprofesi sebagai kepala penerbitan. Tindak dominasi itu ditujukan kepada tokoh
utama, yaitu Abdul Hamid Nur yang merupakan pengarang muda.
Dominasi yang dilakukan oleh Tuan Berkacamata yaitu dengan
menyudutkan pilihan-pilihan Abdul Hamid yang ingin mencetak bukunya,
Pemberantasan Butahuruf. Ia memanipulasi pikiran Abdul Hamid agar setuju
dengan

keinginan-keinginannya

yang justru

merugikan.

Tindakan

yang

mendominasi itu terlihat ketika Tuan Berkacamata mengulangi pertanyaanpertanyaan yang membuat Abdul Hamid kebingungan (hlm. 24).
Keinginan Tuan Berkacamata adalah mengganti nama penulis dalam
sampul buku Pemberantasaan Butahuruf. Tuan Berkacamata mengiginkan
namanya dicantumkan di dalam buku itu, bukan Abdul Hamid. Menurutnya,
seorang sastrawan yang namanya sebesar Abdul Hamid tidak pantas menerbitkan
sebuah buku Pemberantasan Butahuruf karena itu akan menjatuhkan Abdul
Hamid sebagai seorang sastrawan sekaligus penyair.
(114) “Saja kira, tuan berkatjamata itu melandjutkan, untuk buku ini tak
perlu nama tuan dipasang sebagai pengarangja. Karena walau
memang tak ada salahnja seorang budjangga mengarang buku
pemberantasan butahurup, tapi masjarakat kita tidak berpikir sampai
ke sana. Mereka akan mengedjek-edjek tuan. Sebenarnja bukan suatu
kesalahan, tapi untuk mendjaga nama baik tuan, sebaiknja tak usah
nama tuan jang diterakan” (Rosidi, 1968: 25).
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Selain itu, dominasi terlihat dari bagaimana Tuan Berkacamata
menjalankan kekuasaannya sebagai kepala penerbitan. Dari data yang terdapat
dalam teks cerpen, dijelaskan bahwa sewaktu-waktu Tuan Berkacamata bisa saja
menggunakan kekuasaannya untuk menolak naskah yang akan diterbitkan tanpa
harus merundingkannya terlebih dahulu dengan orang yang bersangkutan, seperti
kutipan berikut.
(115) “Djika ia melukai perasaan tuan berkatjamata itu dengan menolak
usulnja, banjak halangan akan timbul dalam proses penerbitan buku
pemberantasan butahurup itu! Tuan berkatjamata itu punja kekuasaan
jang bisa sewenangnja dia pergunakan, misalnja..... menolak naskah
itu” (Rosidi, 1968: 25-26).
Dari kutipan data di atas, Tuan Berkacamata ini tidak mengenal kata
„tidak‟. Kekuasaan yang ia kendalikan merupakan kekuasaan atas nama lembaga
yang kemungkinan lembaga tersebut memiliki citra yang baik dibandingkan
dengan lembaga-lembaga lain. Sebab, dalam teks cerpen ini dikatakan bahwa
banyak penulis yang mengirim naskahnya untuk diterbitkan oleh lembaga
tersebut, lembaga penerbitan yang dikepalai Tuan Berkacamata (hlm. 31).
Ketergantungan tersebut membuka peluang bagi Tuan Berkacamata untuk
bertindak sewenang-wenang. Apalagi jika yang dihadapinya hanyalah pengarang
muda yang haus uang seperti Abdul Hamid. Abdul Hamid sendiri merasakan
dominasi yang dijalankan oleh Tuan Berkacamata, tapi beberapa kali pun ia
mencoba, tetap saja tidak bisa menolaknya karena pengaruh dan kekuasaan yang
dimiliki oleh Tuan Berkacamata.
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(116) “Hamid tersandar kedada kursinja dengan lemas. Ia lelah hampir² tak
mampu lagi berpikir. Orang lain! Ia jang bekerdja keras memeras otak,
orang lain jang akan menerakan namanja dengan megah” (Rosidi, 1968:
26).
(117) “Dengan mata kuju Hamid memandang kepada tuan berkatjamata itu.
didalam dadanja menjala kemarahan. Tapi dalam kepalanja
bertumbangan. Achirnja dengan lesu ia anggukkan kepala” (Rosidi,
1968: 27).
Abdul Hamid bersepakat dengan Tuan Berkacamata karena dirinya
diiming-imingi uang hasil penjualan. Sebagaimana yang terdapat dalam teks
cerpen bahwa Abdul Hamid menginginkan uang untuk membeli sebuah rumah
besar dengan halaman luas yang di dalam garasinya terdapat sebuah mobil kodok
yang mahal. Oleh karenanya Abdul Hamid mengikuti segala apa yang
dikehendaki oleh Tuan Bekacamata (hlm. 28).
(118)

(119)

“Baik , tuan. Urusan selandjutnja serahka sadjalah pada saja. Nanti
tuan dapat kabar. Saja kira malah honorariumnja bisa diusahakan
terlebih dulu. Tetapi baiknja tuan besabat sadja dulu beberapa waktu
sampai segalanja beres” (Rosidi, 1968:28).
“Hamid mengangguk dengan lesunja. Di kepalanja simpangsiur mobil
mengkilat dan rumah jang indah. Untuk itu ia kurbankan dirinja”
(Rosidi, 1968: 28).

Meskipun begitu, Abdul Hamid tidak begitu saja menyetujui kehendak
Tuan Berkacamata itu. Dalam dirinya terdapat penolakan-penolakan yang terus
membelenggunya. Ia tidak terima dengan apa yang dikehendaki oleh Tuan
Berkacamata. Tetapi tetap saja, di depan Tuan Berkacamata, ia tetap tak bisa
melawannya, seperti kutipan berikut.
(120)

“Hamid mengerutkan kening. Ia dalam perdjuangan. Ia ingin marah
dan melemparkan kata² makian keada tuan berkatjamata itu. kata²
kedji bahkan. Namun ia tahu, itu bukan tjara jang baik. Kalau ia ingin
dirinja selamat, mempunjai rumah, mobil, ia mesti bisa mengambil
muka” (Rosidi, 1968: 27).
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Politik uang yang dilakukan oleh Tuan Berkacamata ini merupakan dari
bentuk dominasi yang bersifat manipulatif yang digunakan untuk melegitimasi
hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kepentingan yang dimaksud adalah
keinginannya untuk menjual karya Abdul Hamid kepada orang lain sehingga
dirinya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari hasil penjualan buku
Pemberantasan Buta Huruf itu.
Dominasi yang dilancarkan Tuan Berkacamata kepada Abdul Hamid
berjalan mulus sebagaimana yang telah ia rencanakan. Dominasi tersebut
didukung oleh sumber daya yang dimiliki oleh Tuan Berkacamata. Dirinya yang
mapan secara materi dan finansial tentu saja sangat mudah memanipulasi orang
lain. Hasil dari dominasinya kepada Abdul Hamid dapat dilihat dari kutipan
berikut.
(121)

“Hampir Hamid tak mengenalnja lagi. Naskah itu sekarang sudah
dirubah, diketik kembali dan beberapa bagian diganti di sana-sini.
Tapi ia jakin ini adalah pembikinan baru atas metodanja” (Rosidi,
1968: 32-33).

Buku hasil manipulatif Tuan Berkacamata terhadap Abdul Hamid telah ia
jual kepada seorang perempuan yang tak disebutkan namanya. Tentu saja,
penjualan buku itu akan merauk keuntungan yang lebih banyak bagi Tuan
Berkacamata, terlebih lagi buku itu ia dapatkan dari Abdul Hamid secara cumacuma.
Perhatikan tabel berikut ini.
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Tabel 10
Dominasi Kekuasaan dalam Cerpen “SRBH”
Tokoh

Tuan
Berkacamata

Bentuk

Dominasi

Objek

Abdul
Hamid
Nur

Keterangan
Tuan Berkacamata
mendominasi Abdul
Hamid dengan cara
manipulasi. Ia
menginginkan agar
Abdul Hamid mau
mengganti nama
penulis dalam buku
Pemberantasaan
Butahuruf dengan
menggunakan nama
Tuan Berkacamata.
Tetapi maksud lain
dari Tuan
Berkacamata adalah
menjual kembali
buku Pemberantasan
Butahuruf kepada
orang lain agar
dirinya mendapat
keuntungan.

Resistansi

Marahnya Abdul
Hamid kepada
Tuan Berkacamata
karena telah
menipu dirinya,
tetapi kemarahan
tersebut tak
diungkapkan
langsung oleh
Abdul Hamid,
melainkan
kemarahan yang
ada dalam dirinya.
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4.2.3

Dominasi Kekuasaan dalam Cerpen “Sebuah Lukisan Telah
Terdjual”
Bentuk kekuasaan dari model sovereign power yang terdapat dalam cerpen

SLTT ini tidak hanya dominasi, tetapi ada juga kekuasaan yang dijalankan secara
represif. Tindakan tersebut dilakukan oleh sang Ayah dari tokoh utama. Sang
Ayah yang merupakan tokoh tambahan tambahan utama sekaligus berprofesi
seorang pengajar itu memiliki kewenangan untuk mendidik prilaku dan pola pikir
anaknya. Mengacu pada pernyataan Afandi (2012: 144) bahwa sebagai unit
lembaga terkecil dari sebuah masyarakat atau kebudayaan, keluarga adalah
kepanjangan tangan sistem yang berlaku di budaya. Atas nama pendidikan dan
pemeliharaan keteraturan, pengetahuan seks di dalam keluarga adalah contoh
diskursus kekuasaan yang represif.
Jika dikaitkan dengan konteks dalam cerpen ini, dominasi yang dilakukan
oleh lembaga keluarga itu terlihat dari bagaimana sang Ayah mengintervensi
anaknya dengan kehendak-kehendak pribadi dalam mengontrol kehidupan sang
anak di masa mendatang. Tindakan mengontrol yang dilakukan sang Ayah
dijalankan secara represif terhadap anaknya. Sebelum melakukan tindakan
represif, sang Ayah terlebih dahulu melakukan dominasi terhadap anaknya.
Berangkat dari alur flashback yang diceritakan oleh tokoh Aku sebagai
tokoh utama, ia mengisahkan bahwa ayahnya ingin agar dirinya menjadi seorang
guru. Akan tetapi, keinginan sang Ayah tersebut tidak bisa dipenuhi oleh tokoh
Aku karena dirinya tidak menghendaki untuk hidup sebagai seorang guru, seperti
kutipan berikut.
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(122) “Apalagi ajahku samasekali tak pernah membajangkan dalam kepalanja
bahwa aku, anaknja, bakal djadi seorang pelukis. Ajahku ingin agar aku
masuk sekolah guru dan hidup sebagai seorang guru, seperti djuga
kebanjakan anggora keluarga kami.” (Rosidi, 1968: 117).
(123) “Tapi kehidupan guru samasekali tak menarik hatiku. Bukan karena aku
tahu bahwa penghasilan guru djauh dari tjukup untuk hidup, tetapi
karena aku tak pernah berpikir dalam kepalaku bahwa aku suatu kali
akan berdiri di depan kelas dan memberi peladjaran. Tak pernah aku
membajangkan: aku berdiri dan di belakangku papantulis, didepanku:
anak², murid-muridku!: (Rosidi, 1968: 117).
Penolakan yang dilakukan oleh tokoh Aku tersebut menimbulkan konflik
internal dalam keluarga. Konflik tersebut lalu memperluas ruang gerak dari sang
Ayah untuk melakukan dominasi dan represivitas terhadap tokoh Aku. Secara
tidak langsung hal tersebut melegitimasi setiap tindakan yang dilakukan oleh sang
Ayah.
Tindakan legitimasi tersebut sesuai dengan penjelasan Mudhoffir (2013:
85-86) bahwa negara menjalankan kekuasaan menggunakan model sovereign
power, yang melandaskan legitimasi operasinya pada keabsahan hukum dan
kewenangan atau hak negara dalam mengatur warganya dan sumber dayanya.
Negara pada konteks cerpen ini dikaitkan dengan keluarga sebagai unit lembaga
terkecil yang mengontrol keberlangsungan hidup sumber daya dan manusianya.
Dalam alur cerita dijelaskan bahwa sang Ayah tidak terima dengan
penolakan yang dilakukan oleh anaknya. Oleh karenanya sang Ayah berusaha
memaksa anaknya agar menjadi seorang guru dengan menggunakan tindakan
yang represif, seperti kutipan berikut.
(124) “Kadang² ajah tak keberatan mendjatuhkan tangannja kepada tubuhku
atau menguntjiku dalam sebuah kamar, padahal aku ketika itu sudah
duduk di kelas enam, djadi sekurang-kurangnja berumur duabelas
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tahun! Kehendak seorang ajah ialah diturut setiap kehendak dan katakatanja oleh anak-anaknja” (Rosidi, 1968: 119).
Selain tindakan fisik yang dilakukan sang Ayah untuk menormalisasi
tokoh Aku, sang Ayah juga melakukan tindakan represif yang bersifat merampas.
Tindakan tersebut ialah merampas hak berkreativitas yang dimiliki tokoh Aku
dengan cara merobek dan membuang hasil lukisan-lukisannya yang terpajang di
dinding-dinding rumah, seperti berikut.
(125) “Tetapi ketika ajahku melihat betapa dinding rumah sudah penuh
dengan gambar²ku jang pada anggapannja samasekali tidak baik,
timbullah marahnja. Dirobekinjalah semua gambar itu dari dinding dan
dimarahinja aku. Malah diantjamnja aku agar tidak lagi melukis!”
(Rosidi, 1968: 122).
Perampasan dan ancaman sang Ayah menimbulkan penolakan lanjutan
dari tokoh Aku yang membuatnya ingin keluar dari rumah. Tokoh Aku merasa
muak terhadap sikap ayahnya yang selalu mengekang setiap kehendaknya untuk
berproses kreatif. Menurutnya, kehendak dan ancaman sang Ayah tidak lagi
mencerminkan hubungan antara seorang ayah dan anak. Ia telah memutuskan
untuk meninggalkan rumah dan tidak mempedulikan segala urusan yang
bersangkutan dengan ayahnya, seperti kutipan berikut.
(126) “Batas Kesabaranku hilang! Antjaman dan marah ajah tentang gambargambarku bukan lagi marah seorang ajah jang bisa diterima anaknja, itu
adalah suatu perampasan! Seorang ajah jang mencoba merampas dunia
anaknja. Ja, melukis sudah mendjadi darahdagingku. Dan sesuai
watakku, tak kuingin seorangpun turut tjampur dengan soalku, biarpun
orang itu ajahku sendiri” (Rosidi, 1968: 122).
(127) “Dan esok harinja aku memulai hidupku sebagai seorang pelukis
dengan sungguh²: aku lari dari rumah! Lari dari ibu!” (Rosidi, 1968:
122).
Keputusan untuk pergi dari rumah merupakan bentuk dari resistansi si
Pelukis terhadap kekuasaan yang semena-mena dioperasikan oleh Ayahnya.
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Menurutnya, tindakan sang Ayah sudah di luar nalar, tidak lagi mencerminkan
hubungan atar keluarga. Kekuasaan yang dijalankan oleh sang Ayah pada
akhirnya menuntut si Pelukis untuk pergi dan menemukan jalan alternatif untuk
melanjutkan hidup.
Perhatikan tabel berikut ini.
Tabel 12
Dominasi Kekuasaan Pada Cerpen SLTT
Tokoh

Bentuk

Objek

Dominasi

Anak
(Tokoh Aku/
Si Pelukis)

Ayah

Represif

Keterangan
Sang Ayah
mengintervensi dan
mengintimidasi
anaknya dengan
memaksakan
kehendakkehendaknya untuk
dituruti.
Sang Ayah
mendominasi
anaknya (si
Pelukis) dengan
tindakan-tindakan
yang represif dan
kasar agar sang
Ayah dapat
menertibkan
prilaku anaknya
yang selalu
membangkang
terhadap kehendakkehendaknya.

Resistansi

Pembangkangan
dan pancarian jati
diri sebagai
seorang pelukis.

Kaburnya si
Pelukis dari rumah
dan meninggalkan
semuanya,
termasuk keluarga.
Ia memilih lari dari
rumah dan hidup
sebagai seorang
pelukis yang
menurutnya suatu
hal yang
menggairahkan.
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4.3

Rangkuman
Analisis dominasi kekuasaan pada ketiga cerpen dalam antologi cerpen

SRBH telah dilakukan dan ditemukan bentuk-bentuk dominasinya. Setiap tokoh
utama dalam masing-masing cerpen tidak selalu berperan sebagai pihak yang
mendominasi tokoh lainnya. Seperti pada cerpen KRRA, Mr Gadjah selaku tokoh
utama mendominasi sekaligus terdominasi oleh Tuan Korda, sedangkan untuk
cerpen SRBH dan SLLT, tokoh utamanya sama-sama terdominasi oleh tokoh
tambahan utama.
Mr Gadjah selaku tokoh utama pada cerpen KKRA, melakukan dominasi
terhadap karyawan dan pengarang muda. Namun, tanpa disadari dirinya juga telah
terdominasi (hegemoni) oleh Tuan Korda. Pada cerpen SRBH, Abdul Hamid
selaku tokoh utama terdominasi oleh Tuan Berkacamata selaku tokoh tambahan
utama. Begitu pun yang terjadi pada cerpen SLTT yang mana tokoh Aku (Si
Pelukis) telah terdominasi oleh tokoh Ayah.
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Perhatikan tabel berikut.
Tabel 13
Persamaan dan Perbedaan Dominasi Kekuasaan
Cerpen

Tokoh

Dominasi

Represif

Membatasi pengarang
Mr Gadjah

Pengarang

muda dengan membuat

Muda

regulasi
KKRA

Memanipulasi kedua
Tuan Korda

Objek

_

belah pihak guna

Pengarang
Muda

kepentingan partai
Mr Gadjah

politik
Memanipulasi dan
Tuan
SRBH
Berkacamata

Abdul Hamid

mengintimidasi Abdul
Hamid agar bisa

_

menjual hak cipta atas

(pengarang
muda)

bukunya
Merampas

SLTT

Mengintervensi sang

hak dan

anak guna meneruskan

karya lukis

budaya turun-temurun

tokoh Aku

dari keluarga

dengan cara

Ayah

Aku/ Pelukis

merobeknya,
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BAB V
PENUTUP
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan

bahwa adanya bentuk relasi kuasa dan dominasi kekuasaan sesuai dengan teori
kekuasaan Michel Foucault yang terdapat pada tiga cerpen dalam antologi cerpen
Krisis Kesusastraan di Republik Antahberantah karya Ajip Rosidi. Relasi kuasa
dalam cerpen ini terbagi menjadi dua, yaitu relasi kuasa atas pengetahuan dan
relasi kuasa atas tubuh.
Kekuasaan dan pengetahuan merupakan teori yang mengkaji relasi kuasa
atas pengetahuan, sedangkan kekuasaan model disciplinary power dan
governmentaly merupakan teori yang mengkaji relasi kuasa terhadap tubuh
seksual dan tubuh sosial. Untuk membedah dominasi kekuasaan yang terdapat
dalam tiga cerpen tersebut, penulis menggunakan teori kekuasaaan model
sovereign power.
Dalam upaya menganalisis relasi kuasa dan dominasi kekuasaan pada tiga
cerpen dalam antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua, penulis terlebih dulu
melakukan analisis struktur pada bab II yang meliputi, alur, pengaluran, tokoh,
dan penokohan. Hal itu disebabkan karena skripsi ini fokus untuk mengkaji
bentuk relasi kuasa dan dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh/ terhadap tokoh
utama.

137
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Alur yang terdapat dalam ketiga cerpen tersebut, masing-masing memiliki
tahapan

yang

sama,

yaitu

tahap

situation

(Penyituasian),

generating

circumstances (Pemunculan konflik), rising action (Peningkatan konflik), climax
(Klimaks), dan denouement (Penyelesaian). Pengaluran dalam cerpen KKRA dan
SRBH menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu (Narator), sedangkan
untuk cerpen SLTT menggunakan sudut pandang orang pertama.
Hasil analisis tokoh dan penokohan pada ketiga cerpen tersebut menemukan
bahwa cerpen KKRA memiliki empat orang tokoh, yaitu Mr Gadjah (Tokoh
utama), Tuan Korda (Tokoh tambahan utama), Bung Santa, dan Dr Siput (Tokoh
tambahan), sedangkan cerpen SRBH memiliki tiga orang tokoh, yaitu Abdul
Hamid Nur (Tokoh utama), Tuan Berkacamata (Tokoh tambahan utama), dan
Tuan Botak (Tokoh tambahan). Pada cerpen SLTT juga memiliki tiga otang
tokoh, yaitu Tokoh Aku/ Pelukis (Tokoh utama), Ayah (Tokoh tambahan utama),
dan Ibu (Tokoh tambahan).
Penelitian relasi kuasa yang terdapat pada tiga cerpen dalam antologi cerpen
Sebuah Rumah Buat Haritua ini menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault.
Dari hasil analisis ditemukan bahwa setiap cerpen mengandung dua bentuk relasi
kuasa, yaitu relasi kuasa atas pengetahuan dan relasi kuasa atas tubuh. Relasi
kuasa atas tubuh terklasifikasi menjadi dua media, yaitu tubuh seksual dan tubuh
sosial.
Bentuk relasi kuasa atas pengetahuan yang beroperasi dalam ketiga cerpen
tersebut ialah; (1) regulasi, (2) stigmatisasi, (3) manipulasi, (4) stereotip, (5)
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episteme, (6) intimidasi, dan (8) legitimasi. Bentuk relasi kuasa tersebut
dioperasikan melalui tiga wacana, yaitu wacana lembaga, wacana budaya, dan
wacana bahasa.
Adapun bentuk relasi kuasa atas tubuh seksual yang beroperasi ialah; (1)
kontrol tubuh, (2) justifikasi tubuh (3) objektivikasi tubuh, dan (4) manipulasi
tubuh, sedangkan bentuk relasi kuasa atas tubuh sosial hanya terdapat dua macam,
yaitu (1) kontrol tubuh (2) objektivikasi tubuh, dan (3) justifikasi tubuh.
Dari data-data relasi di atas, pada bab IV dilakukan pembahasan mengenai
dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh atau terhadap tokoh utama pada ketiga
cerpen tersebut. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa adanya tindakan dominasi
yang memenuhi kriteria kekuasaan model sovereign power pada setiap cerpen
tersebut. Pada cerpen KKRA dominasi dilakukan oleh Mr Gadjah selaku tokoh
utama terhadap anggota jawatannya yang merupakan tokoh tambahan. Selain Mr
Gadjah, dominasi juga dilakukan oleh Tuan Korda selaku tokoh tambahan utama
pada pengarang muda.
Dominasi pada cerpen SRBH dan SLLT sama-sama dilakukan oleh tokoh
tambahan utama. Perbedaan dari keduanya terdapat pada bentuk kekuasaannya.
Jika cerpen SRBH hanya menjalankan kekuasaan dengan mendominasi, maka
cerpen SLTT menjalankan kekuasaan dengan dominasi dan represif.
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5.2

Saran
Penelitian ini secara khusus menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault.

Teori tersebut digunakan untuk membedah praktik-praktik kekuasaan berupa
relasi kuasa dan dominasi kekuasaan yang terdapat pada tiga cerpen dalam
antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua Karya Ajip Rosidi. Adapun
penggunaan teori struktural bertujuan untuk membantu penulis menguraikan
struktur cerita, khususnya tokoh-tokoh dalam cerita yang melakukan praktik
kekuasaan tersebut.
Karya Ajip Rosidi ini sangat jarang dibahas, bahkan mungkin belum sama
sekali karena tergolong ke dalam karya sastra lawas. Oleh karenanya, ada banyak
kemungkinan untuk karya ini kembali dibahas menggunakan teori-teori, seperti
sosiologi sastra yang fokus membahas sosiologisme masyarakat di dalam karya
sastra, bisa juga antropologi sastra yang nantinya fokus terhadap kontruksi budaya
yang terdapat dalam antologi cerpen Sebuah Rumah Buat Haritua ini.
Selain teori yang diuraikan di atas, merepresentasikan cerpen tersebut ke
dalam realitas sosial juga dapat menambah apresiasi terhadap karya Ajip Rosidi
ini. Mengingat latar penerbitan antologi cerpen ini yang lahir di masa polemik
krisis kesusastraan di Indonesia, tentu bisa menjadi dokumen sosial yang
membahas tentang sejarah kesusastraan di Indonesia. Teori representasi berguna
untuk membenarkan atau tidak bahwa adanya tuduhan krisis kesusastraan
tersebut.
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LAMPIRAN
Sinopsis Cerpen “Krisis Kesusastraan di Republik Antahberantah” dalam
antologi Sebuah Rumah Buat Haritua karya Ajip Rosidi
Di suatu masa terdapat negara yang bernama Republik Antahberantah. Mr
Gadjah merupakan salah satu orang ternama yang menyandang jabatan sebagai
Menteri Kesusastraan di Republik Antahberantah, lantaran dahulu ia merupakan
salah seorang yang gemar menulis sadjak-sadjak percintaan kepada isterinya—
sekarang iatelah memiliki seorang putra yang pandai dalam mengendarai
mobilnya sendiri.
Banyak hal yang telah mr Gadjah lakukan di

antaranya menerbitkan

majalah sastra yang di dalamnya terdapat puisi, sadjak, cerpen, dan roman.
Namun, masih saja banyak yang komplain kepada mr Gadjah, khususnya para
penulis muda. Mereka mengeluh karena banyak karyanya yang tidak dimuat ke
dalam majalah sastra, padahal sudah banyak sekali tulisan yang mereka kirim
kepada mr Gadjah.
Mr Gadjah tak habis akal untuk menanggapi hal tersebut dikarenakan
setiap bidang dalam kesusastraan di Republik Antahberantah telah diurus oleh
djawatan yang bertugas sesuai dengan perintahnya. Misalnya Djawatan Sadjak,
yang dikelola oleh dr Siput (beliau mendapat gelar doktor ketika meninjau urusan
sadjakmenyadjak di negaratetangga Republik Rakjat Seribusatu-malam) dalam
urusan sadjakmenyadjak. Kemudian, Djawatan Tjerpen (Cerita Pendek) yang
dikelola oleh mr Santa dalam urusan tulismenulis tjerpen. Terakhir, mr Korda
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sebagai Kepala Djawatan Roman yang bagiannya mengurusi segala hal yang
berbau Roman.
Ketiga bidang ini tentulah bagian sadjak yang paling prduktif dengan
menghasilkan ratusan sadjak setiap tahunnya, kemudian disusul oleh djawatan
tjerpen yang juga menerbitkan banyak karya setiap tahunnya. Sedangkan
Djawatan Roman tak satupun Roman yang terbit selain cetak ulang Roman klasik
yang sejak zaman mr Gadjah muda pun sudah ada.
Hal itu yang kemudian menimbulkan konflik dengan terbitnya majalah
yang bertajuk “Penghadapan” yang setelah dibolak-balik oleh mr Gadjah, ternyata
terdapat tulisan milik bung Djatman E, yang merupakan seorang politisi tetapi ia
juga seorang kritikus andal dalam kesusastraan di Republik Antahberantah.
Tulisan yang di dalamnya menyebutkan bahwa telah terjadi krisis kesusastraan di
Republik Antahberantah ini membuat mr Gadjah terpelongo dan tidak percaya.
Yang sehingga mr Gadjah menanggapi setiap Kepala Djawatan yang bertugas
untuk mengurusi segala hal perihal sastra. Dimulai dari, Djawatan Tjerpen,
kemudia Djawatan Sadjak. Keduanya menolak jika ada tuduhan telah terjadinya
krisis kesusastraan di Republik Antahberantah. Terakhir kepada mr Korda selaku
Kepala Djawatan Roman pun ikut berpendapat bahwa tidak terbitnya roman
perbaharuan itu disebabkan kualitas tulisan dari para pengarang muda yang tidak
layak untuk diterbitkan dan blablablabla. mendengar hal itu mr Gadjah agak
tenang dan kemudian siap diinterpiu oleh wartawan yang sudah kenal dengannya
perihal tuduh krisis kesusastraan di Republik Antahberantah.
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Keesokan harinya terbitlah sebuah suratkabar yang oplahnya paling
banyak dalam negarakesatuan Republik Antahberantah, yang berisi jawaban mr
Gadjah perihal tuduhan krisis kesusatraan tersebut dengan segala buktinya. Semua
bukti dikumpulkan mulai dari Dwajatan Tjerpen, Djawatan Sadjak, bahkan
Djawatan Kritik dan Djawatan Esei pun ikut memberikan bukti. Hanya satu
Djawatan yang tidak dapat memberi bukti untuk menolak tuduhan tersebut, yaitu
Djawatan Roman yang dikepalai oleh mr Korda.
Dua hari kemudian terbitlah sebuah tulisan di salahsatu suratkabar yang
memuat tulisan seorang pengarang roman muda yang mengatakan bahwa
Djawatan Roman tidak bekerja sesuai tugasnya. dengan demikian mr Gadjah
langsung menemui mr Korda selaku Kepala Djawatan Roman yang mana ia baru
menyadari bahwa mr Korda merupakan anggota partai oposisi, partai bung
Djatman, partai madjalah “Penghadapan”, partai yang menyetujui adanya krisis
kesusastraan di Republik Antahberantah.

Sinopsis cerpen “Sebuah Rumah Buat Haritua” karya Ajip Rosidi
Bercerita tentang seorang tokoh sastra yang namanya besar, Abdul Hamid
Nur didatangi oleh seorang tuan berkatjamata yang menanyai Hamid tentang buku
barunya yang berjudul Pemberantasan Buta Huruf. Menurutnya, seorang
sastrawan besar seperti Hamid Nur, tidaklah pantas menerbitkan sebuah buku
pemberantasan butah huruf, karena hal itu bakal berpengaruh terhadap kariernya
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sebagai penulis besar, walaupun menurut tuan berkatjamata itu merupakan buku
yang bagus.
Hamid tak satu kalipun menggubris pernyataan tuan berkatjamata itu
karena menurutnya bukan sebuah kesalahan jika seorang sastrawan besar menulis
sebuah buku yang dapat memberantas buta huruf. Ia tak merasa malu jika
namanya, ABDUL HAMID NUR, tercantum dalam buku pemberantasan buta
huruf.

Karena,

Rabindranath

Tagore

saja

menjadi

pendidik,

pendidik

masyarakatnya.
Lantas tuan berkatjamata itu menyarankan agar nama pengarangnya
diganti dengan nama lain supaya nama Hamid tidak cacat di mata publik. Hamid
yang mendengar itupun merespon dengan berencana memberi nama samaran.
Namun, bukan itu yang dimaksudkan oleh tuan berkatjamata itu melainkan nama
oranglainlah yang musti dicantumkan di bawah buku pemberantasan butahuruf
itu. “Misalnya, nama saya... ah itupun jika tuan menyetujuinya. Hanya nama,
tuan, nama saja. Selebihnya, setiap honorarium dan segala keuntungan akan
menjadi milik tuan.”
Hamid terduduk lemas di kursi yang disenderinya, bagaimanapun ia tidak
bisa menolak karena tuan berkatjamata itu memiliki kekuasaan yang bisa
sewenang-wenang dipergunakannya, misalnya menolak naskah itu. Oleh
karenanya

Hamid

bersepakat

dengan

tuan

berkatjamata

untuk

tidak

menyantumkan namanya di dalam buku pemberantasan butahuruf. Itupun karena
Hamid sudah diiming-imingi keuntungan yang besar.
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Setelah bersepakat, penulis muda itu pergi dari kantor milik tuan
berkatjamata menggunakan sepeda tuanya menuju rumah sempit yang sebentar
lagi bakal berubah dengan rumah yang lebih mewah yang ada mobil di
halamannya. Kabar itu ia sampaikan kepada kawan-kawan penulisnya, yang
kemudian mereka pun ikut senang mendengarnya.
Setelah beberapa lama tak ada sehelai kabar pun yang ia terima dari tuan
berkatjamata. Khawatir dengan itu, Hamid lalu menemui tuan berkatjamata itu di
kantornya. Namun, tak sekalipun dalam kurun satu minggu ia pulang pergi ke
kantor, tuan berkatjamata itu ditemuinya. Karena merasa dibohongi oleh tuan
berkatjamata, Hamid pergi ke penerbitan yang dulu akan mencetak bukunya.
Setelah ditanya dan dicari ke sana-kemari oleh Hamid dan karyawan penerbitan
itu ternyata tak ada buku pemberantasan butahuruf yang pengarangnya bernama
Abdul Hamid Nur, melainkan nama seorang perempuan. Buku pemberantasan
buta huruf dengan pengarangnya seorang perempuan.

Sinopsis cerpen “Sebuah Lukisan Telah Terdjual” karya Ajip Rosidi
Cerpen ini berbicara tentang peliknya pergulatan seorang seniman seperti
pelukis maupun sastrawan dalam menghadapi sebuah karya miliknya sendiri.
Seperti tokoh aku yang sedang menghadapi fase kemarau dalam menghasilkan
sebuah karya lukis, yang mana telah bertahun-tahun ia tidak sekalipun
mengulangkan pensil di atas kanvas, dan merasa jemu jika melihat cat, meski

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
150

telah dicobanya untuk mengkombinasikan warna sedemikian gila, tetapi selalu
saja ia merasa mual dan ingin membuangnya.
Tokoh aku mengatakan bahwa seringnya ia tidak menyelesaikan lukisan,
tetapi selalu saja ia mendapat pujian atau sanjungan oleh orang-orang bahkan
kritikus sekalipun terhadap hasil karya yang belum selesainya. Hal itu yang
terkadang membuatnya sangsi terhadap maksud dari pujian yang menyanjungnya.
“bahkan makin tinggi orang menjandjung makin ragulah aku, apakah benar
sandjungannja itu berdasarkan nilai lukisan jang kutjacapai.”
Sewaktu-waktu ia teringat kenapa ia senang melukis, padahal sedari kecil
dirinya tak sekalipun memiliki bakat untuk menggambar, bahkan ketika ia duduk
di sekolah dasar, pada mata pelajaran menggambar ia mendapat nilai yang jeblok,
dan ayahnya justru menyuruhnya untuk menjadi seorang guru yang mana profesi
itu tak pernah ia minati. Menurutnya ia tak sanggup menjadi seorang guru yang
harus selalu memberi contoh baik kepada muridnya ataupun kepada semua orang.
Ia merasa bahwa dirinya hanya manusia biasa yang lengkap dengan segala
kekurangan dan kehendak manusia biasa yang sering liwat di jalan raya.
Hal itulah yang kemudian memicu pertengkaran dengan ayahnya yang
kadang-kadang tak segan untuk mendaratkan tangan di atas wajahnya. Tokoh aku
yang merasa kecewa dengan ayahnya lalu pergi dari rumah setelah menyelesaikan
sekolah rakyatnya. Ia pergi ke salah satu pameran lukisan yang mana membuatnya
merasa takjub dan berkeinginan membuat suatu karya lukisan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
151

Di ruang pameran bagian belakang ia mengikuti pelatihan melukis di
bawah pimpinan bapak yang melukis Djalan Lempang itu. Bekal yang didapatnya
ketika pelatihan, ia bawa ke rumah dengan kebiasaan membuat lukisan yang
memenuhi kamar tidurnya. Kemudian hal itu pula yang melanjutkan konflik
antara dirinya dengan ayahnya. Ia merasa bahwa dunianya telah dirampas oleh
ayahnya. Ia selalu ingin lari dari rumah, tapi pelukis muda itu selalu mengingat
betapa sedih ibunya jika ia lari dari rumah. Namun, batas kesabarannya habis, ia
memulai hidupnya sebagai pelukis, ia lari dari rumah.
Mungkin hal itulah yang menyebabkannya menjadi seorang pelukis, dan
kini bertahun-tahun lamanya ia tak lagi melukis. Masa kemarau baginya tidak
sekali saja datang, tapi yang jelas tidak selama ini.
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BIODATA PENULIS
Kanda Yusuf Abdillah lahir di Subang, Jawa Barat,
22 Agustus 1999. Pernah Sekolah TK, SD, SMP, di
kampung yang sama. Baru pada 2014 melanjutkan
pendidikan menengah atas di kota. Ketika SMA masuk
jurusan IPA dan aktif di ekstrakulikuler Paskibra. Selama
masa sekolah tidak pernah bolos sekalipun.
Pada 2017, memilih Yogyakarta sebagai tempat pertaruhan selanjutnya. Di
sini mulai belajar sastra dan bebas dari matematika. Senang bermusik, tidur,
menikmati karya seni-sastra, sedikit membaca, dan bangga dengan Sunda.
Sekarang, pulang dan berkebun di tanah warisan yang sebentar lagi dimiliki orang
asing!

