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ABSTRAK 
 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang intensnya penelitian terhadap 

novel populer Indonesia, sementara di sisi lain perkembangan novel 

populer begitu pesat sejak tahun 1970-an sampai saat ini dengan 

berbagai corak dan kemasan sehingga membutuhkan kajian yang lebih 

intens dalam dunia akademik.  

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis karya dan pengarang 

yang terentang antara tahun 1970-an sampai dengan 2000-an. Dari 

pengklasifikasian data, dipilih dua belas novel dengan dua belas 

pengarang yang merepresentasikan zaman masing-masing. Penelitian ini 

mengkaji kedua belas novel di atas dengan menggunakan pendekatan 

teori sosiologi sastra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif komparatif. Pertanyaan-pertanyaan yang memandu 

penelitian ini adalah 1) bagaimana realitas sosial digambarkan di dalam 

novel populer? apakah realitas sosial tiap-tiap zaman terepresentasi pada 

novel populer yang terbit pada masa itu?, (2) bagaimana penggambaran 

tokoh di dalam novel populer?, dan (3) bagaimana sikap pengarang 

terhadap realitas tersebut yang tecermin dari sikap tokoh? 

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan hubungan dan 

pengaruh antara realitas sosial, pengarang, dan karyanya. Penelitian ini 

diarahkan untuk mendapatkan jawaban sejauh mana realitas sosial 

tecermin dalam novel, serta bagaimana sikap pengarang terhadap realitas 

tersebut yang tecermin dari sikap tokoh.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dibandingkan dengan genre sastra yang lain (drama dan puisi), 

novel yang merupakan bagian genre prosa yang memiliki daya tarik 

terhadap pembaca yang paling besar. Selain dianggap memiliki struktur 

yang paling lengkap: tema, alur, tokoh, latar, gaya penceritaan, dan pusat 

pengisahan  (Prodopo, 1995: 75), novel juga dianggap menyediakan 

media yang paling luas, sehingga pengarang memiliki kemungkinan yang 

seluas-luasnya untuk menyampaikan pesan kepada pembaca (Ratna, 

2006:314).  

Ratna (2006:336) menyatakan bahwa novel dianggap paling 

dominan dalam menampilkan unsur-unsur sosial dengan beberapa 

alasan, di antaranya (a) novel menampilkan unsur-unsur yang paling luas, 

menyajikan masalah-masalah kemasyarakatan yang juga paling luas, (b) 

bahasa novel cenderung merupakan bahasa sehari-hari, bahasa yang 

paling umum digunakan dalam masyarakat. Karena itu, novel merupakan 

genre yang paling sosiologis dan responsif terhadap perkembangan 

masyarakat. Oleh sebab itu, dapat dimaklumi jika penerbitan novel tampak 

lebih massif dan  intensif dibandingkan dengan puisi dan drama.  

Massifnya penerbitan novel tersebut diiringi pula dengan kajian 

secara intensif terhadap karya, baik yang berbentuk tulisan ilmiah 

akademik maupun tulisan ilmiah populer yang termuat di media cetak. 
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Sebagai contoh kasus, memasuki periode 2000-an, dunia kesusastraan  

Indonesia sempat dikejutkan oleh hadirnya novel berjudul Saman yang 

ditulis oleh Ayu Utami. Novel yang memenangi perlombaan yang diadakan 

oleh Dewan Kesenian Jakarta ini dikaji secara intensif dalam penelitian 

akademik, kajian-kajian populer di media cetak, maupun diskusi-diskusi 

publik karena dianggap memberikan efek psikologis terhadap khasanah 

sastra Indonesia baik dilihat  secara kuantitas – penjualannya mencapai 

cetak ulang lebih dari dua puluh kali – maupun kualitas – memiliki kualitas 

sastra yang tidak diragukan namun dianggap menentang moralitas Timur. 

Hal ini menandakan bahwa novel memang memiliki peran yang besar 

terhadap masyarakat pembaca sehingga tidak pernah berhenti diproduksi 

dan dijadikan objek kajian.  

Sampai saat ini, sudah banyak penelitian terhadap novel yang 

dilakukan secara komprehensif. Paling tidak, menurut catatan penulis, 

sudah ada lima buku yang secara khusus membahas novel Indonesia 

yaitu Kritik dan Esei dalam Kesusastraan Indonesia oleh H.B. Jassin, 

Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Ajib Rosyidi, Pokok dan Tokoh oleh 

A. Teew. Perkembangan Novel-Novel Indonesia oleh Umar Junus, dan 

Sejarah Sastra Indonesia Modern oleh Bakri Siregar.    

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih dititikberatkan 

pada novel-novel yang digolongkan sebagai novel dengan kualitas sastra 

tinggi atau novel serius. Sementara itu, kajian terhadap novel yang 

digolongkan sebagai novel populer cenderung kurang. Kurangnya 
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penelitian terhadap jenis novel tersebut tidak terlepas dari pandangan 

yang merendahkan terhadap novel populer. Pandangan yang 

merendahkan ini tampaknya juga tidak bisa dilepaskan dari kategorisasi 

novel yang dibuat oleh para ahli sastra.  

Waluyo (1990:40) mengklasifikasi novel ke dalam dua jenis, yaitu 

novel serius dan novel populer. Menurut Waluyo, novel serius adalah 

novel yang dipandang bernilai sastra (tinggi), sedangkan novel populer 

adalah novel yang nilai sastranya diragukan (rendah) karena tidak ada 

unsur kreativitasnya. Sementara itu, Sumarjo (1980: 18) mengatakan 

bahwa sebuah novel disebut novel populer karena karya tersebut baik 

tema, cara penyajian, teknik, bahasa maupun gaya meniru pola yang 

sedang digemari masyarakat pembacanya, sedangkan novel sastra – atau 

novel serius dalam terminologi Waluyo - lebih menitikberatikan pada 

keunikan karya, kebaruan, dan kedalaman. Namun, diakui pula oleh 

Sumarjo bahwa tidak tertutup kemungkinan novel populer memiliki kualitas 

sastra yang baik meskipun menggarap tema umum yang sedang laris 

dengan gaya dan bahasa tertentu pula. Pernyataan Sumarjo di atas 

tampaknya berkesesuaian dengan realitas pada masa itu. Novel Arjuna 

Mencari Cinta karya Yudhistira A.N. Massardi, sebagai contoh, meskipun 

digolongkan sebagai novel populer, novel ini mendapatkan banyak pujian 

dari pengamat sastra karena dianggap memiliki kualitas sastra yang baik.  

Bila disimak sejarahnya, novel populer ternyata justru lebih dulu 

hadir dalam kesusastraan Indonesia dibandingkan novel serius/ novel 
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berkualitas sastra. Apa yang disebut “sastra” dalam pengertian 

masyarakat indonesia sampai akhir abad ke-19 ternyata adalah puisi 

(Sumarjo, 1980:41). Memasuki periode sastra Indonesia modern yang 

ditandai dengan kelahiran penerbitan Balai Pustaka, barulah dikenal novel 

sastra melalui karya-karya seperti Sitti Nurbaya, Azab dan Sengsara, dan 

Salah Asuhan. Sementara itu, novel populer mulai terbit sekitar tahun 

1884 dengan diawali kehadiran surat-surat kabar. Menurut catatan 

Sumarjo (1980:38), novel bahasa Melayu pertama ditulis oleh wartawan 

Lie Kim Hok pada tahun 1884 yang berjudul Sobat Anak-anak. Sejak 

itulah penulisan novel populer terus berkembang dengan pesat. Novel 

populer mencapai kemajuan besar dari segi teknik penulisan setelah 

tahun 1970-an (Sumarjo, 1980:46) dan segi penerbitan pada dekade 80-

an (Waluyo, 1995:40)   

Maraknya penulisan novel populer ternyata tidak berimbang 

dengan kajian yang dilakukan terhadap jenis novel tersebut. Sampai saat 

ini, hanya ada satu kajian  yang cukup komprehensif tentang novel 

populer yang ditulis oleh Jakob Sumarjo yang berjudul Novel Populer 

Indonesia. Selebihnya, tulisan mengenai novel populer lebih banyak 

berbentuk artikel ilmiah seperti tulisan Jiwa Atmaja yang berjudul “Etika 

Novel Populer” dan Paulus Yos Adi Riyadi yang berjudul “Gema Sebuah 

Hati: Novel Terbaik Mira W. Saat Ini?” yang termuat di dalam bunga 

rampai berjudul Konstelasi Sastra (Hiski, 1990) maupun artikel yang 

termuat di dalam jurnal ilmiah seperti tulisan Yeni Mulyani S. yang berjudul 
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“Model Penderitaan Tokoh Perempuan dalam Novel Populer: Di Matamu 

Ada Bintang Karangan Maria A. Sardjono” (Uvula, April 2003).  Hal ini 

sangat berkebalikan dengan novel serius (sastra) yang dikaji oleh peneliti 

sastra secara intensif. Padahal, jumlah terbitan novel populer jauh lebih 

besar dan lebih banyak dibaca pada tiap-tiap zamannya. Sumarjo (1980: 

14) bahkan memperkirakan terbitan novel populer sejak kelahirannya 

sampai dengan tahun 1980-an sudah mencapai 2.500 novel.  

Secara sosiologis, novel populer tidak dapat dimungkiri memiliki 

pembaca yang lebih luas dibandingkan novel sastra. Karya Marga T, 

sebagai contoh, merupakan novel-novel yang laris. Novelnya yang 

berjudul Karmila bahkan mengalami cetak ulang berkali-kali oleh 

Gramedia sejak diterbitkan tahun 1971. Di era yang bersamaan, novel Ali 

Topan Anak Jalanan karya Teguh Esha dan Cintaku di Kampus Biru karya 

Ashadi Siregar juga mencapai tingkat popularitas yang hampir sama. 

Begitu pula dengan novel populer yang lahir pada dekade 90-an, seperti 

novel serial Balada Si Roy karya Gola Gong atau Lupus karya Hilman 

Hariwijaya yang mencapai cetak ulang berpuluh kali – serial Lupus 

bahkan mencapai lebih dari satu juta eksemplar. Hal ini dapat dipahami 

karena novel populer dianggap lebih hidup dan dekat dengan realitas 

zamannya. Pilihan tema yang dekat kehidupan anak muda, gaya bahasa 

yang ringan, serta dialog-dialog yang sering menggunakan idiom-idom 

yang digunakan anak muda menjadikan novel populer berhasil 

merepresentasikan dunia anak muda pada zamannya masing-masing.  
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Selain merepresentasikan realitas zamannya, novel populer  

sekaligus memiliki efek sosiologis yang besar terhadap pembaca. Efek 

sosiologis tersebut dapat ditandai dengan lahirnya ikon sosial anak muda 

yang bertitik tolak dari tokoh di dalam novel populer. Hal itu tampak pada 

tokoh Ali Topan dalam novel Ali Topan Anak jalanan di tahun 70-an dan 

Lupus dalam novel serial Lupus di tahun 90-an. Kedua sosok anak muda 

ini menjadi ikon pada masa sehingga penampilan mereka menjadi acuan 

sekaligus sebagai representasi anak muda di zamannya masing-masing. 

Jadi, selain sebagai representasi zaman, novel populer dapat pula 

memiliki kecenderungan sebagai penentu budaya zamannya. Karena itu, 

novel populer tidak dapat diabaikan dalam kaitannya dengan realitas 

sosial zaman. 

Dalam pandangan Pradopo, karya sastra (novel) tidak bisa 

dilepaskan dari pengarangnya. Menurutnya, pengarang memberikan 

intensi dalam karyanya. Karya sastra merupakan luapan atau penjelmaan 

perasaan, pikiran, dan pengalaman (dalam arti luas) pengarangnya (1995: 

114). Refleksi pengarang terhadap realitas akan berpengaruh terhadap 

novel yang diciptakannya. Namun, diakui pula bahwa pengarang 

merupakan bagian dari suatu masyarakat. Hal itu berarti latar belakang 

sosial budaya pengarang turut mempengaruhi pengarang dan karya novel 

yang dihasilkannya. Pada taraf ini terjadi hubungan timbal-balik yang 

saling mempengaruhi antara pengarang sebagai individu dengan latar 
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belakang sosial yang membentuknya, serta karya novel yang 

diciptakannya. 

Berangkat dari hal di atas, penelitian terhadap novel populer ini 

dilakukan. Jika dalam buku yang ditulis Jakob Sumarjo, novel populer 

dikaji secara lebih umum, dalam penelitian ini novel populer dikaji dengan 

menggunakan pendekatan teori yaitu dengan pendekatan sosiologi sastra.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diangkat seperti yang 

telah diuraikan di atas, didapatkan beberapa permasalahan yang 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. bagaimana realitas sosial digambarkan di dalam novel populer? 

apakah realitas sosial tiap-tiap zaman terepresentasi pada novel 

populer yang terbit pada masa itu?  

2. bagaimana penggambaran tokoh di dalam novel populer?  

3. apakah latar belakang sosial budaya pengarang berpengaruh 

terhadap pembentukan dunia yang diciptakannya dalam novel dan 

penggambaran tokoh di dalam novelnya? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk mengungkapkan hubungan dan pengaruh timbal balik antara 

realitas sosial, pengarang, dan karyanya. Penelitian ini diarahkan untuk 

mendapatkan jawaban sejauh mana realitas sosial budaya yang 

melingkupi pengarang berpengaruh terhadap cara pandang pengarang 

yang tecermin dalam novel yang diciptakannya, serta sejauh mana novel - 

yang merupakan hasil refleksi pengarang terhadap realitas - berpengaruh 

terhadap realitas zamannya.   

Penelitian terhadap novel populer merupakan penelitian yang 

termasuk langka di dalam khasanah kesusastraan Indonesia. Sejauh ini, 

baru ada satu buku yang membahas novel populer yang terbit pada tahun 

1980 yang ditulis oleh Jakab Sumarjo. Buku ini bukan hasil penelitian 

yang utuh,  melainkan kumpulan artikel pengarang yang diterbitkan di 

berbagai media massa yang kemudian dibukukan. Karena diterbitkan 28 

tahun yang lalu, buku tersebut dianggap tidak komprehensif lagi untuk 

digunakan sebagai referensi perkembangan novel populer saat ini.  

 Perkembangan novel populer yang sangat pesat membutuhkan 

pengkajian yang lebih intensif dari para peneliti sastra. Peneliti sastra 

perlu melakukan kajian yang mendalam terhadap perkembangan novel 

populer dan sejauh mana pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal ini 

penting karena novel populer memiliki efek sosiologis yang besar 

terhadap masyarakat pembaca.  
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Sejak tahun ajaran 2007/2008, Program Studi Sastra Indonesia 

telah membuka satu mata kuliah baru, yaitu Novel Populer Indonesia yang 

merupakan kelanjutan dari mata kuliah Kajian Novel. Sejauh ini belum ada 

penelitian terbaru yang khusus meneliti novel populer sehingga referensi 

untuk mata kuliah tersebut masih sangat terbatas. Karena itu, penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mata kuliah Kajian Novel di 

program studi bahasa dan Sastra Indonesia, terutama mata kuliah Novel 

Populer dan Kajian Novel. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat 

digunakan pada kuliah Metode Penelitian Sastra, Sosiologi Sastra, dan 

mata kuliah sastra lainnya yang berkaitan dengan teori sastra dan 

metodologi penelitian sastra, baik di Program Studi Sastra Indonesia 

maupun pada program-program studi yang ada di lingkungan Fakultas 

Sastra.   

 

1.4 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosiologi sastra. 

Sosiologi sastra berangkat dari paradigma postruktralisme. Paradigma 

poststrukturalisme mencoba mengkaji teks sastra tidak hanya dilihat dari 

struktur murni teks tersebut, tetapi juga mencoba melihat unsur di luar teks 

namun  memiliki kaitan dengan teks tersebut, yaitu pengarang dan 

masyarakat pembentuknya  

Menurut Ratna, pendekatan sosiologis kembali dipertimbangkan 

pada era postrukturalisme (2006:60). Dasar filosofis pendekatan 
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sosiologis adalah adanya hubungan hakiki antara karya sastra dengan 

masyarakat. Hubungan-hubungan yang dimaksudkan disebabkan oleh: a) 

karya sastra dihasilkan oleh pengarang, b) pengarang sendiri adalah 

anggota masyarakat, c) pengarang memanfaatkan kekayaan yang ada 

dalam masyarakat, dan d) hasil karya sastra itu dimanfaatkan kembali 

oleh masyarakat.  

Pendekatan sosiologis berangkat dari paradigma ilmu sosiologi. 

Dalam bukunya yang berjudul The Sociology of Literature, Swingewood 

(1972) mendefinisikan sosiologi sebagai studi yang ilmiah dan objektif 

mengenai manusia dalam masyarakat, studi mengenai lembaga-lembaga 

dan proses-proses sosial. Ritzer (1975) menganggap sosiologi sebagai 

suatu ilmu pengetahuan yang multiparadigma. Artinya, di dalam ilmu 

tersebut dijumpai beberapa paradigma yang saling bersaing satu sama 

lain dalam usaha merebut hegemoni dalam lapangan sosiologi secara 

keseluruhan (Faruk, 1999: 2). 

Dalam pandangan Ritzer, setidaknya ada tiga paradigma yang 

dasar dalam sosiologi, yaitu paradigma fakta-fakta sosial, paradigma 

definisi sosial, dan paradigma perilakuk sosial. Teladan dari paradigma 

yang pertama adalah karya-karya Emile Durkheim. Di dalam paradigma ini 

yang ditentukan sebagai pokok persoalan sosiologi adalah fakta sosial 

yang berupa lembaga-lembaga dan struktur-struktur sosial. Fakta sosial 

itu sendiri dianggap sebagai sesuatu yang nyata, yang berbeda dari dan 

berada di luar individu.  
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Teladan dari paradigma definisi sosial adalah Max Weber. Karya 

Weber terarah pada satu perhatian terhadap cara individu-individu 

mendefinisikan situasi sosial mereka dan efek dari definisi itu terhadap 

tindakan yang mengikutinya. Dalam paradigma ini yang dianggap sebagai 

pokok persoalan sosiologi bukanlah fakta-fakta sosial yang “objektif”, 

melainkan cara subjektif individu menghayati fakta-fakta sosial tersebut.  

Yang dianggap sebagai pokok persoalan sosiologi dalam 

paradigma perilaku sosial adalah perilaku manusia sebagai subjek yang 

nyata dan individual. Teladan dari paradigma ini adalah Skinner. Teori-

teori yang termasuk di dalamnya antara lain adalah teori sosiologi perilaku 

dan teroi pertukaran. 

Ketiga paradigma di atas pun sesungguhnya tidak menjelaskan 

sepenuhnya kompleksitas sosiologi. Persaingan dalam sosiologi tidak 

kurang fundamentalnya juga terjadi antar teori, misalnya persaingan 

antara teori konflik Marxis dengan teori struktural-fungsional Parsonian. 

Keduanya tampaknya membangun tradisinya sendiri-sendiri, komunitas 

akademiknya sendiri-sendiri, komunitasnya sendiri meskipun secara 

paradigmatik terhimpun dalam satu paradigma yang sama. 

Sosiologi sastra berangkat dari disiplin ilmu sosiologi yang sangat 

kompleks. Dalam perkembangannya yang sangat pesat, sosiologi  

menjadi ilmu sekunder dalam kajian ilmu sastra. Akan tetapi, karena 

kekompleksitasan sosiologi, sangat sempit kemungkinan terbentuknya 
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sosiologi sastra yang dapat dikatakan general seperti yang cenderung 

diinginkan oleh Swingewood (Faruk,1999: 3).  

Wolff (1975) mengatakan bahwa sosiologi kesenian dan 

kesusastraan merupakan suatu disiplin yang tanpa bentuk, tidak 

terdefinisikan dengan baik, terdiri dari sejumlah studi-studi empiris dan 

berbagai percobaan pada teori yang agak lebih general, yang masing-

masingnya hanya mempunyai kesamaan dalam hal bahwa semuanya 

berurusan dengan hubungan antara seni/kesusastraan dengan 

masyarakat (Faruk, 1999: 3). Oleh karena itu, ada sosiologi sastra yang 

mungkin menyelidiki dasar sosial kepengarangan seperti yang dilakukan 

Laurenson, ada sosiologi tentang produksi dan distribusi karya 

kesusastraan seperti yang dilakukan Escarpit, kesusastraan dalam 

masyarakat primitif yang dilakukan oleh Radin dan Leach, hubungan 

antara nilai-nilai yang diekspresikan dalam karya seni dengan dalam 

masyarakat seperti yang dilakukan oleh Albrecht, data historis yang 

berhubungan dengan kesusastraan dan masyarakat seperti yang 

dilakukan oleh Goldmann, Lowenthal, Watt, atau Webb. Wolff sendiri 

menawarkan sosiologi verstehen atau fenomenologis yang sasarannya 

adalah level “makna” dari karya sastra.  

Dalam pembacaannya terhadap Ian Watt, Damono (via Faruk, 

1999:4-5) menemukan tiga macam pendekatan yang berbeda dalam 

sosiologi sastra. Pertama, konteks sosial pengarang. Hal ini berhubungan 

dengan posisi sosial sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan 
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masyarakat pembaca. Dalam pokok ini termasuk pula faktor-faktor sosial 

yang bisa mempengaruhi isi karya sastranya. Yang terutama harus diteliti 

dalam pendekatan ini adalah: (a) bagaimana pengarang mendapatkan 

mata pencariannya, (b) sejauh mana pengarang menganggap 

pekerjaannya sebagai suatu profesi, dan (c) masyarakat apa yang dituju 

oleh pengarang.  

Kedua, sastra sebagai cermin masyarakat. Yang terutama 

mendapat perhatian adalah (a) sejauh mana sastra mencerminkan 

masyarakat pada waktu karya sastra itu ditulis, (b) sejauh mana sifat 

pribadi pengarang mempengaruhi gambaran masyarakat yang ingin 

disampaikannya, (c) sejauh mana genre sastra yang digunakan 

pengarang dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat.  

Ketiga, fungsi sosial sastra. Dalam hubungan ini ada tiga hal yang 

menjadi perhatian: (a) sejauh mana sastra dapat berfungsi sebagai 

perombak masyarakatnya, (b) sajauh mana sastra hanya berfungsi 

sebagai penghibur saja, dan (c) sejauh mana terjadi sintesis antara 

kemungkinan (a) dan (b) di atas. Dalam penelitian ini, pendekatan kedua 

tampaknya akan menjadi panduan penulis dalam melakukan penelitian. 

 Ulasan pada novel-novel di atas bersifat kualitatif sehingga jenis 

data yang diambil pun bersifat kualitatif. Berikut ini adalah langkah-

langkah yang akan dilakukan.  

1. pengumpulan data,  

2. klasifikasi data,  
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3. analisis data,  

4. penyimpulan.   

Data pada novel populer yang dijadikan sumber data dikumpulkan 

dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat. 

Tahap-tahap yang dilakukan adalah mendeskripsikan cerita novel, posisi 

tokoh di dalam cerita, posisi novel pada zamannyanya, serta posisi 

pengarang pada zamannya (latar belakang sosial budaya pengarang). 

Setelah melalui tahap tersebut, semua data tersebut dianalisis dengan 

menggunaan teori sosiologi sastra. Kemudian, hasil analisis tersebut 

ditarik simpulan. Dalam pemaparannya, digunakan metode analisis 

deskriptif komparatif. 

 

1.5 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua belas 

novel populer dengan pengarang berbeda yang terbit pada dekade 70-an 

sampai dengan 2000-an.   

1. Ali Topan Anak Jalanan karya teguh Esha 

2. Terminal Cinta Terakhir karya Ashadi Siregar 

3. Gema Sebuah Hati karya Marga T.  

4. Merpati tak Pernah Ingkar Janji karya Mira W.  

5. Tiga Orang Perempuan karya Maria A. Sardjono 

6. Lupus: Makhluk Manis dalam Bis  karya Hilman Hariwijaya 

7. Balada Si Roy: Joe  karya Gola Gong  
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8. Jejak-Jejak Jejaka Zara Zettira  

9. Ms. B: “Will You Marry Me?” Karya Fira Basuki  

10. Peluang Kedua karya Agnes Jessica  

11. Istana Kedua karya Asmanadia 

12. Ayat-ayat Cinta karya Habiburrahman EL Syirazi  

Novel dan pengarang di atas dipilih karena dianggap mewakili tiap-

tiap zaman. Teguh Esha, Marga T., dan Ashadi Siregar adalah pengarang 

yang sangat produktif pada era 70-an. Karya-karya mereka memiliki 

pembaca yang sangat luas sehingga sampai saat ini masih mengalami 

cetak ulang. Teguh Esha dan Ashadi Siregar dikenal secara luas melalui 

karya mereka yang mendapat apresiasi dari pembaca yang sangat besar 

yaitu Ali Topan Anak Jalanan dan Cintaku di Kampus Biru. Kedua novel 

tersebut pernah diangkat ke dalam film layar lebar. Marga T. sampai tahun 

80-an tetap produktif menulis. Mira W. dan Maria A. Sardjono dianggap 

menjadi representasi pengarang tahun 80-an. 

Gola Gong, Hilman Hariwijaya, dan Zara Zettira merupakan 

perwakilan pengarang akhir tahun 80-an sampai dengan awal tahun 90-

an. Novel Lupus dan  Balada Si Roy adalah novel serial yang diminati 

pembaca dan menjadi ikon anak muda saat itu sehingga sempat diangkat 

ke layar lebar. Agnes Jessica, Asmanadia, Fira Basuki, dan 

Habiburahman El Syirazi adalah perwakilan pengarang tahun 2000-an. 

Agnes Jessica dan Asmanadia dikenal sebagai pengarang yang sangat 

produktif. Asmanadia melalui karya-karyanya juga banyak mendapatkan 
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penghargaan penulisan baik tingkat nasional maupun internasional. 

Karya-karya Fira Basuki juga banyak mendapatkan pujian dari pengamat 

sastra karena nilai estetik karyanya di atas karya sejenis. Sementara itu, 

Habiburrahman EL Syirazi dikenal dengan novelnya yang sangat 

fenomenal, Ayat-Ayat Cinta, yang sampai saat ini sudah mencapai cetak 

ulang yang ke-26. Novel ini juga sudah difilmkan dan mencapai jumlah 

penonton yang sangat fantastis -  lebih dari 3 juta penonton.   

 

1.6 Hasil yang Diharapkan  

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah dijadikannya 

hasil penelitian ini sebagai buku ajar atau buku referensi pada mata kuliah 

Kajian Novel dan Novel Populer Indonesia pada program studi Sastra 

Indonesia, juga dapat digunakan pada mata kuliah yang berkaitan seperti 

Metode Penelitian Sastra dan Sosiologi Sastra. Selain ini, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat dimuat di jurnal ilmiah pada ruang lingkup 

fakultas/universitas (Uvula/ Sosiohumaniora), maupun ruang lingkup 

regional (Jurnal Metalingua,  Balai Bahasa)  
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Novel  

 Novel adalah satu di antara genre sastra yang paling banyak 

dibaca oleh masyarakat pembaca dibandingkan genre sastra lainnya. Hal 

ini disebabkan sifatnya yang lebih mudah dipahami karena menggunakan 

bahasa sehari-hari. Ini berbeda dengan puisi, misalnya, yang 

menggunakan diksi yang konotatif serta lebih padat sehingga 

membutuhkan interpretasi yang lebih jauh. 

 Novel adalah satu di antara jenis prosa. Jenis prosa lain yang 

dikenal di Indonesia selain novel adalah roman dan cerpen. Dalam 

pengertiannya, roman dan novel memiliki perbedaan. Menurut Waluyo 

(1994: 29-30), roman berisi cerita yang berkisah tentang bagian 

kehidupan manusia yang lebih luas dan banyak. Jadi, kisah dalam roman 

merupakan sebagian besar kisah hidup manusia (tokoh) yang 

diceritakannya. Sementara itu, novel dianggap hanya bercerita tentang 

satu episode kehidupan manusia (tokoh) saja. Jadi, pada hakikatnya 

cerita dalam novel lebih pendek dibandingkan dengan roman. Akan tetapi, 

meskipun dianggap memiliki perbedaan, novel dianggap sebagai 

pengganti roman yang lebih dulu hadir dalam khasanah kesusastraan 

Indonesia (Waluyo, 1994: 37). Hal ini disebabkan kecenderungan cerita 

mulai bergeser. Pergeseran itu mulai terjadi sesudah tahun 1950-an. 
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Menurut Waluyo (1994: 39) sesudah tahun 1950-an, tidak banyak 

pengarang yang menulis cerita rekaan yang menggambarkan tokohnya 

sampai meninggal dunia seperti pada karya-karya di masa angkatan Balai 

Pustaka dan Pujangga Baru. Hal inilah yang menjadikan penulisan novel 

mulai dikenal dalam khasanah kesusastraan Indonesia. 

 Menurut Waluyo (1994: 37), novel berasal dari bahasa Latin 

novellus yang kemudian diturunkan menjadi novies yang memiliki 

pengertian ‘baru’. Pengertian ini tampaknya dikaitkan dengan kenyataan 

bahwa novel merupakan jenis prosa yang baru di antara jenis prosa 

lainnya. Masih menurut Waluyo (1994: 38), penggambaran dalam novel 

biasanya berupa sesuatu yang realistis dan masuk akal.   

Pelopor penulisan novel di Indonesia adalah Idrus dengan 

kumpulan novelnya berjudul Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma 

(Waluyo, 1994: 39). Novel-novel ini disusun secara kronologis dari zaman 

Jepang sampai sesudah 17 Agustus 1945. sejak tahun 1950-an itu, novel 

mulai banyak ditulis dan mengalami perkembangan yang sangat pesat.   

 Masa 1970-an dianggap sebagai masa puncak kebangkitan novel. 

Pada masa ini penerbitan novel sangat intensif. Menurut Sumarjo (1986: 

15), hal ini di antaranya disebabkan adanya perhatian yang besar dari 

Pemerintah DKI Jakarta. Selain memberikan modal untuk berdirinya 

penerbitan Pustaka Jaya, Pemerintah DKI Jakarta melalui tangan 

keseniannya, Dewan Kesenian Jakarta, tiap tahun menyelenggarakan 

sayembara penulisan novel dan drama. Penyebab lainnya adalah mulai 
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berkembangnya pembaca novel terutama di kalangan muda. Gejala itu 

dapat dilihat dari larisnya novel-novel yang ditulis oleh Marga T. dan 

Ashadi Siregar pada masa itu.  Pada masa inilah lahir istilah novel 

populer.  

 

2.2 Istilah Novel Populer  

 Istilah novel populer muncul pada tahun 1970-an. Pada masa 

sebelumnya, novel populer lebih dikenal dengan nama roman picisan. 

Menurut Sumarjo, istilah novel populer merupakan lanjutan  dari roman 

picisan yang sudah lebih dulu hadir sebelumnya. Pemberian istilah roman 

picisan berasal dari wartawan bernama Parada Harahap pada tahun 1939 

ketika terjadi polemik tajam dengan pengarang roman picisan Matu Mona 

(1982: 18).  

 Lahirnya istilah roman picisan ternyata ditandai secara berbeda 

oleh Salam. Dalam artikelnya yang berjudul “Posisi Fiksi Populer di 

Indonesia”, Salam menyatakan bahwa istilah roman picisan diungkapkan 

pertama kali oleh R. Roolvink, untuk menyebut roman-roman Medan yang 

berkembang pesat pada tahun 1930-an. Istilah ini berasosiasi kepada 

bacaan murahan meskipun harganya mungkin tidak lebih murah daripada 

buku-buku yang diangggap lebih berkualitas sastra. Artinya, roman-roman 

tersebut adalah bacaan yang mudah dicerna, menghibur pembaca 

dengan cara yang sederhana, dan dalam beberapa mengeksplotasi seks. 

Istilah roman picisan ini kemudian berubah lagi menjadi novel hiburan 
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tahun 1960-an. Hal ini dipicu oleh kehadiran majalah-majalah hiburan 

pada masa itu sebelumnya akhirnya berganti nama menjadi novel populer.  

Novel populer memiliki kelebihan sebagai jenis novel hiburan. Hal 

itu diungkapkan Sumarjo seperti di bawah ini.  

 Salah satu daya tarik jenis novel ini adalah lika-liku jalan ceritanya 
yang penuh suspense. Ia selalu menyuguhkan cerita yang 
mengasyikkan. Penuh aksi, penuh warna, penuh passi (“passion” 
‘gairah’) dan juga humor. Ini merupakan ciri-ciri khas seni hiburan. 
(1986: 20) 

 

 Hal ini pula yang membuat novel populer lebih disukai khalayak 

pembaca luas dibandingkan novel yang diasosiasikan sebagai novel 

serius (sastra). 

 Nurgiyantoro (1997: 17) mengatakan bahwa sebutan novel populer 

tersebut mulai merebak seiring suksesnya novel Karmila karya Marga T. 

dan Cintaku di Kampus Biru karya Ashadi Siregar. Sebutan novel populer 

terhadap novel-novel yang diasosiasikan sebagai hiburan melahirkan 

kategori novel populer dan novel serius.  

 Pada tahun 1970-an, masa ketika novel populer mencapai 

momentumnya, banyak nama-nama perempuan muncul sebagai penulis 

novel populer. Pada masa ini, satu di antara nama perempuan penulis 

yang sangat dikenal adalah Marga T.  Nama Marga T. pertama kali 

dikenal melalui novelnya yang berjudul Karmila. Novel ini memiliki tokoh 

utama  wanita muda dari golongan menengah ke atas. Menurut Sumarjo 

(1982: 44), novel ini telah membuka  babak baru dalam penulisan novel 

populer di Indonesia karena memiliki isi cerita yang lebih lengkap dan utuh 
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serta menggunakan cara pandang dan bahasa yang lebih baik 

dibandingkan novel sebelumnya. Selain itu, tema percintaan yang digarap 

tidak berakhir pada eksploitasi seks.  

  

2.3 Novel Populer dan Novel Serius 

Sampai saat ini novel sering diklasifikasi menjadi dua kategori, yaitu 

novel serius dan novel populer. Novel serius adalah penamaan pada 

novel yang dianggap memiliki kualitas sastra yang baik atau novel serius. 

Sementara itu, novel populer dilekatkan pada novel yang berpretensi 

sebagai bacaan hiburan semata.   

 Klasifikasi ini, menurut Waluyo (1994: 40), mulai mencuat pada 

tahun 1980-an. Menurut Waluyo, pada masa itu, penerbitan novel sangat 

banyak. Hal itu membuat para ahli sastra mencoba mengklasifikasikan 

novel-novel tersebut ke dalam dua jenis, yaitu novel serius dan novel 

populer. Klasifikasi novel tersebut sesuai dengan definisi yang 

dikemukakan Waluyo di bawah ini. 

Novel serius adalah novel yang dipandang bernilai sastra (tinggi) 
sedangkan novel pop adalah novel yang nilai sastranya diragukan 
(rendah) karena tidak ada unsur kreativitas. Yang digarap maupun 
teknik penggarapannya mengulang-ulang problem dan teknik yang 
sudah ada (1994: 40).  

  

Dalam kaitannya dengan kemunculan istilah novel pop atau novel 

populer, Jakob Sumarjo memprediksi bahwa istilah tersebut sudah muncul 

sejak tahun 1970-an ketika penerbitan karya-karya novel hiburan berjalan 

dengan sangat intensif. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan 
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Nurgiyantoro yang mengatakan bahwa terbitnya novel Karmilla dan 

Cintaku di Kampus Biru sebagai pemicu lahirnya istilah tersebut.  

Sementara itu, klasifikasi yang dibuat oleh Waluyo di atas sejalan 

dengan pengertian yang dikemukakan oleh Jakob Sumarjo. Menurut 

Sumarjo, perbedaan antara novel populer dan novel serius lebih dikaitkan 

pada kreativitas atau kebaruan karya. Novel populer cenderung mengikuti 

kenginan masyarakat pembaca. Apa yang sedang digemari pembaca, 

jenis karya seperti itulah yang akan diproduksi. Karena memiliki 

kecenderungan seperti di atas, pembaruan jarang terjadi pada novel 

populer. Justru yang sering terjadi bentuk-bentuk peniruan pada karya 

yang sudah ada sebelumya (epigon). Hal ini berbeda dengan novel serius 

yang lebih berpretensi untuk menciptakan sebuah karya yang baru dan 

unik. 

Mengenai hal di atas, lebih jauh Sumarjo memberikan penjelasan 

seperti di bawah ini.  

Novel populer disebut demikian karena karya itu baik tema, cara 
penyajian, teknik, bahasa maupun gaya meniru pola yang sedang 
digemari masyarakat pembacanya. Hal ini agak bertentangan 
dengan karya-karya novel sastra yang lebih menitikberatkan pada 
keunikan karya, kebaruan, dan kedalam (1980: 18).   
 

Lebih lanjut, Yudiono (1986: 117) mencoba menyimpulkan 

pandangan Sumarjo (1979: 22) mengenai perbedaan novel serius dan 

novel populer (hiburan) dengan mengemukakan ciri-ciri sebagai berikut.  

Ciri-ciri novel serius: 
1. dibaca untuk penyempurnaan diri; 
2. berfungsi sosial, membuat orang lain lebih tahu dan  
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memahami kehidupan manusia lain; 
3. bisa dibaca berkali-berkali, yang berakibat bahwa orang  

harus membelinya sendiri, menyimpan, dan diabadikan; 
4. isinya dapat menantang sikap hidup dan kepercayaan  

pembaca; 
5. jenis novel ini: semua novel baik; 
6. diperhatikan oleh para kritikus dan biasanya  

direkomendasikan oleh mereka untuk dibaca oleh 
masyarakat. 

 
Ciri-ciri novel hiburan:  
1. dibaca untuk kepentingan hiburan semata-mata; 
2. berfungsi personal: untuk hiburan sendiri saja; 
3. dibaca sekali saja (novel sekali baca atau throw away  

novels); 
4. isinya hanya kenyataan semu atau fantasi pengarangnya  

saja; 
5. isinya bermacam-macam dan menurut tipenya, seperti: 

a. novel detektif 
b. novel percintaan sentimentil 
c. novel misteri 
d. novel gothik (setan-setanan) 
e. novel kriminal 
f. novel science fiction 

6. tidak diulas oleh para kritikus sastra. Kerana selain dianggap  
kurang penting bagi kesusastraan, juga lantaran jumlahnya  
sangat banyak (Yudiono K.S., 1986: 117-118) 

 

Meskipun membuat klasifikasi novel populer dan novel serius, 

Sumarjo memandang bahwa kedua jenis novel di atas memiliki 

kedudukannya sendiri sehingga tidak perlu diperbandingkan satu dengan 

yang lain.  

Novel pop sekarang ini telah menduduki tempatnya yang benar 
dalam struktur budaya kota. Orang tak perlu merasa terhina hanya 
(karena) ia digolongkan pada deretan penulis pop(uler). Apa yang 
dikategorikan sastra maupun pop(uler) mempunyai kedudukan 
sendiri dan jasanya sendiri pula (Sumarjo, 1982: 32) 
 
Terkait dengan kedua pandangan di atas terhadap novel populer, 

ada pula pandangan berbeda yang dikemukakan oleh Aprinus Salam. 
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Dalam sebuah artikelnya yang berjudul “Posisi Fiksi Populer di Indonesia”, 

Salam mengatakan bahwa novel populer adalah teks sastra atau paling 

tidak satu di antara genre sastra. Mengacu pada teori Roland Barthes 

(1981), Salam menyampaikan pendapatnya seperti di bawah ini.  

Sebuah teks tetaplah teks. Ia layak mendapat penafsiran sebagai 
teks (sastra) dalam perspektif apapun. Sebagai sebuah teks, ia 
tidak ditempatkan sebagai bermutu atau tidak, asli atau tidak, sahih 
atau tidak. Di samping sebagai teks, istilah populer mensyaratkan 
satu konteks sosiologis. Dengan demikian, di sini fiksi populer 
ditempatkan sebagai gejala sosiologis. 
 
Jelaslah di sini bahwa Salam berbeda pendapat dengan Waluyo 

dan Sumarjo. Jika Waluyo dan Sumarjo menyoroti novel populer dalam 

konteks bermutu atau tidaknya dalam kaitannya dengan novel serius 

(sastra), Salam menyoroti novel populer lebih pada kaitannya dalam 

konteks sosiologis. Artinya, sebagai sebuah gejala sosiologis, novel 

populer diyakini memiliki relasi dengan konteks sosiologis dan karena itu 

layak diiterpretasi sebagai sebuah teks.  

Nenden Lilis dalam artikelnya yang berjudul “Sastra: Adakah 

(Perlukah) Periodisasi Sastra Populer?” (Pikiran Rakyat, Sabtu, 12 April 

2008) memandang bahwa kategori  atau klasifikasi tersebut lahir dari cara 

pandang filsafat modern yang berkembang di dalam ilmu sastra. Menurut 

Lilis, cara pandang modernisme ini telah menyebabkan hal yang dianggap 

sebagai sastra, hanyalah misalnya, sastra elit (tinggi/adiluhung), sastra 

nasional, dan sastra-sastra yang sebelumnya telah ditahbiskan sebagai 

sastra utama. Cara pandang ini telah menyebabkan sastra-sastra di luar 

itu, semisal sastra populer, sastra lokal, dan sastra perempuan, dianggap 
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bukan sastra dan terabaikan dalam penyusunan sejarah sastra. Terkait 

sastra populer, menurut Lilis, sejarah sastra Indonesia termasuk yang 

seolah "meniadakan" keberadaannya.  

Dalam kaitannya dengan  kualitas novel populer, Sumarjo mencoba 

bersikap objektif dengan tidak melakukan penilaian terhadap novel 

populer secara general (generalisasi). Meskipun pada umumnya novel 

populer memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan novel 

serius (sastra),  diakui pula oleh Sumarjo bahwa tidak tertutup 

kemungkinan novel populer memiliki kualitas sastra yang baik meskipun 

menggarap tema umum yang sedang laris dengan gaya dan bahasa 

tertentu pula.  

Pandangan Sumardjo di atas memiliki kesamaan dengan 

pandangan Nurgiyantoro. Menurut Nurgiyantoro (2007: 17), meskipun 

pada umumnya tema yang diusung novel populer berkecenderungan pada 

selera pasar dan selera zaman, namun tidak jarang novel-novel yang 

dikategorikan sebagai novel populer memiliki kualitas literer yang tinggi.  

Pernyataan di atas menandakan bahwa novel populer secara 

kualitas tidak selalu bernilai rendah. Beberapa novel populer bahkan 

sampai saat ini diakui oleh para ahli sastra memiliki kualitas sastra (tinggi). 

Dua di antaranya yang layak disebutkan sebagai contoh adalah novel 

Arjuna Mencari Cinta dan Raumanen.   Arjuna Mencari Cinta adalah karya 

Yudhistira A.N. Massardi, sedangkan Raumanen adalah karya Marianne 

Katoppo. Novel Raumanen meskipun diklasifikasikan sebagai novel 
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populer, novel ini berhasil memenangi Sayembara Dewan Kesenian  

Jakarta pada tahun 1975.  secara kualitas, Raumanen juga banyak dipuji.  

Sebuah artikel yang ditulis Sihar Ramses Simatupang berjudul 

‘Memorabilia” Novelis Marianne Katoppo Menelisik ”Raumanen” sampai 

”Anggrek tak Pernah Berdusta”’ (Sinar Harapan, edisi 24 Novemver 2007)  

mengutip pendapat Meilani Budianta tentang tentang kelebihan 

Raumanen. 

Menurut Budianta: 

”Dia (Raumanen) berbeda dengan struktur novel populer lainnya, 
cara penceritaan di mana tokoh Monang dan Manen, diungkap 
bergantian. Di teks sastra dunia, penceritaan dua tokoh, yang 
menghadirkan pola back tracking (jalan cerita bolak-balik) jelas 
bukan hal yang baru. Namun di antara novel pop, bahkan di novel 
sastra Indonesia masa itu, eksperimen struktur tergolong sedikit.  
(Sinar Harapan, 24 Agustus 2004)  
 
Pernyataan Budianta di atas menandakan bahwa eksperimentasi 

struktur novel Raumanen telah melampaui zamannya, bahkan 

dibandingkan dengan novel berkualitas sastra sekalipun. Begitu pula 

dengan novel Arjuna Mencari Cinta. Meskipun tergolong sebagai novel 

populer, seperti diakui oleh Sumarjo (1982: 160), novel ini pantas 

mendapatkan pujian.    

 

2.4 Sejarah Novel Populer  

 Dibandingkan dengan novel yang diasosiasikan sebagai novel 

serius, novel populer ternyata memiliki sejarah yang lebih panjang dalam 

khasanah kesusastraan Indonesia. Salam mengatakan bahwa  fenomena 
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novel populer sudah dikenal sejak tahun 1890-an. Pada masa itu, novel 

populer ditulis oleh orang Cina-Melayu dengan menggunakan bahasa 

Melayu pasaran. Bacaan itu dimaksudkan hanya sebagai hiburan semata. 

 Novel bahasa Melayu pertama ditulis oleh wartawan Lie Kim Kok 

dalam bahasa Melayu-Cina (Melayu pasaran) pada tahun 1884 berjudul 

Sobat Anak-Anak (Sumarjo, 1982:38). Selain novel tersebut, ia juga 

menulis beberapa novel lagi, baik berupa karya sendiri maupun saduran 

dari karya asing. Menurut Sumarjo (1982:38), terbitnya  novel karya Lie 

Kim Kok ini memicu penerbitan novel-novel sejenis. Meskipun ruang 

lingkupnya masih terbatas, novel yang kala itu masih bernama “roman 

pitjisan” ini dianggap menjadi cikal-bakal kelahiran novel populer.  

 Perkembangan novel populer kembali menghangat  pada masa 

yang disebut sebagai masa novel-novel Medan. Hal ini dapat dipahami 

karena bahasa yang berkembang di sana adalah bahasa Melayu. Menurut 

Sumarjo (1982: 39-40), novel Medan pada beberapa sisi masih memiliki 

kesamaan dengan novel-novel Melayu-Cina. Novel-novel Medan masih 

menggarap cerita-cerita novel Melayu-Cina seperti drama percintaan dan 

cerita mistis.  

Namun, meskipun memiliki kesamaan, kedua jenis novel ini 

memiliki perbedaan. Novel Medan biasanya lebih pendek dan ceritanya 

kurang mendalam. Sementara itu, novel Melayu-Cina biasanya lebih 

panjang dan mendalam karena terpengaruh pada kisah-kisah silat Cina 

yang panjang. Selain terpengaruh pada kisah-kisah silat Cina, novel 
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Melayu Cina juga banyak dipengaruhi oleh sastra Barat, sedangkan novel 

Medan lebih banyak berorientasi pada sastra Arab.  

Keterpengaruhan pada kultur di luar Indonesia masih terasa sampai 

pada tahun 1960-an. Menurut Sumardjo (1982: 43), meskipun tahun 1960-

an ditandai sebagai masa demokrasi terpimpin dan kecenderungan 

pemerintahan pada masa itu untuk menolak kultur dari Barat, bacaan-

bacaan populer pada masa itu justru lebih banyak mengadopsi cerita dari 

Barat. Pada masa itu, novel yang paling banyak adalah novel saduran 

atau terjemahan dari Barat seperti novel detektif, perang, dan spionase. 

Pada masa itu pula sudah dikenal karya-karya seperti James Bond karya 

Ian Flemings atau novel-novel detektif karya Agatha Christie.  

Memasuki tahun 1967, mulai dikenal novel populer Indonesia karya 

Motinggo Busye. Novel-novel Motinggo Busye sebagian besar bersetting 

Indonesia dengan setting sosial kehidupan golongan menengah dan elit di 

Jakarta. Pada masa novel-novel Motinggo Busye ini, sambutan pembaca 

kembali antusias. Memasuki tahun 1970-an, novel populer mengalami 

momentumnya dengan diterbitkannya novel-novel yang sampai saat ini 

masih diakui keberadaannya seperti Ali Topan Anak Jalanan,  Karmila, 

Cintaku di Kampus Biru, Cowok Komersil, dan Gita Cinta dari SMA. Pada 

masa ini pula dikenal nama-nama penulis yang dikenal sampai saat ini 

seperti Motinggo Busye, Ashadi Siregar, Eddy  D. Iskandar, Marga T., dan 

Teguh Esha.  
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2.5 Perkembangan Novel Populer Mutakhir 

 Perkembangan novel populer dianggap memiliki momen puncak 

pada tahun 1970-an di samping pada masa kelahirannya sendiri. Tahun 

1970-an dianggap sebagai momen puncak karena pada masa inilah 

penerbitan novel populer mengalami jumlah yang sangat besar. Pada 

masa inilah kemudian istilah novel populer juga mulai dikenal untuk 

menggantikan istilah novel hiburan. 

 Pada tahun 1980-an, novel populer masih mengalami masa jaya 

dengan konteks sosiologis yang agak berbeda. Pada masa ini lahir novel-

novel dengan tema remaja seperti serial Lupus dan Balada Si Roy. Nama 

Hilman Hariwijaya dan Gola Gong dikenal sangat luas selain beberapa 

penulis muda lainnya seperti Zara Zattira dan Gustin Suradji. Karya-karya 

mereka lebih dulu diperkenalkan dalam bentuk cerita bersambung di 

majalah Hai yang kemudian diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Jadi, 

dapat dikatakan nama-nama mereka dibesarkan oleh penerbit Gramedia. 

 Pada tahun 1990-an, penerbitan novel populer mulai mengalami 

kemunduran. Hal ini diduga Salam sebagai akibat lahirnya televisi-televisi 

swasta yang memberikan bentuk hiburan visual cerita fiksi yang 

dinamakan sinema elektronik (sinetron). Lahirnya peraturan pemerintah 

yang mensyaratkan televisi swasta agar mengutamakan tayangan lokal 

membuat stasiun-stasiun televisi memproduksi sinetron. Inilah yang 

membuat novel populer sempat tenggelam. 
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 Akhir 1990-an sampai awal 2000-an, novel populer mengalami 

kembali masa puncaknya  dengan jenis dan bentuk yang sangat beragam. 

Hal ini didukung dengan tumbuh-pesatnya perusahaan-perusahaan 

penerbitan. Perusahaan penerbitan tidak lagi menjadi monopoli penerbitan 

besar seperti Gramedia dan Grasindo di Jakarta atau Mizan di Bandung. 

Penerbit-penerbit kecil yang berada di daerah sangat gencar menerbitkan 

novel-novel populer. Karena begitu begitu banyak penerbit-penerbit, hal 

itu memberikan efek terhadap kebutuhan karya yang juga besar. Banyak 

penulis-penulis muda yang dapat menerbitkan karyanya.  

 Selain itu, munculnya komunitas penulis semakin mempercepat 

perkembangan proses di kalangan penulis, baik penulis lama maupun 

penulis baru. Salah satu komunitas penulis yang diakui paling produktif 

dalam melahirkan karya sekaligus penulis baru adalah Forum Lingkar 

Pena. Komunitas penulis ini tersebar dari berbagai daerah di Indonesia 

sehingga mereka bisa menulis naskah novel dan menerbitkannya pada 

penerbit secara merata. Selain Forum Lingkar Pena, sebenarnya masih 

banyak lagi komunitas lain yang juga gencar melakukan pengkaderan 

penulisan, di antaranya Rumah Dunia yang dikelola oleh Gola Gong, serta 

komunitas-komunitas yang tergabung dalam komunitas milis. 

 Terkait dengan hal di atas, pengemasan yang dilakukan penerbit 

ikut menentukan jenis dan bentuk novel populer yang baru. Akibatnya. 

Novel populer tidak hanya satu bentuk saja, melainkan berbagai bentuk.  

Pada akhirnya nanti kita akan mengenal berbagai jenis novel populer 
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seperti teenlit, chicklit, atau metropop. Penamaan ini secara tidak 

langsung memberikan definisi siapa pembaca yang ditujunya meskipun 

pembatasan tersebut tidaklah terlalu ketat.   

 Menurut Gunoto Saparie - seperti yang dikutip Moh. Anhar dalam 

artikelnya yang berjudul “Fenomena Chicklit dalam Sastra Modern” (Suara 

Merdeka, 29 April 2005)-, Chicklit singkatan dari chick literature, yang 

berarti karya sastra yang bercerita tentang wanita muda. Namun, chicklit 

seringkali didefinisikan sebagai karya sastra populer yang bercerita 

tentang kehidupan sehari-hari seorang wanita lajang kota serta pola 

pikirnya yang modern. Disajikan dengan ringan, menghibur, dan bertutur 

tidak formal. Chicklit diarahkan pada pasar gadis dewasa, 17-26 tahun. 

Adapun teenlit (teen literature) diarahkan pada kaum wanita yang lebih 

belia, seusia murid SMP-SMA.  

Novel chicklit sendiri sebenarnya lahir di Inggris pada tahun 1990-

an ditandai dengan terbitnya novel chicklit yang berjudul Bridget Jones’s 

Diary. Novel ini bercerita tentang wanita muda yang sudah memiliki karier, 

tetapi belum menikah meskipun sudah berusia 32 tahun. Dalam novel ini, 

Bridget Jones memang digambarkan bukan dalam sosok perempuan yang 

ideal: cantik, langsing, cerdas, dan sukses. Bridget Jones adalah seorang 

perempuan gemuk, tidak menyukai karier yang sedang ia jalani, seorang 

perokok berat, dan alkoholik. Perjuangan Bridget Jones dalam menjalani 

hidup dengan ketidaksempurnaan yang dimilikilah yang menjadi inti cerita 

dalam novel ini. Novel ini langsung mendapat sambutan yang luar biasa, 
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tidak hanya di Inggris, tetapi merambah sampai ke daratan Amerika dan 

berbagai belahan dunia lainnya, termasuk juga sudah diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia. Sukses novel ini bahkan berlanjut pada filmnya. 

Pada tahun 1998, Bridget’s Jones Diary diangkat ke dalam layar perak 

dan menjadi satu di antara film tersukses Amerika pada masa itu. Hal itu 

tampaknya tidak bisa dilepaskan dari kesuksesan novel itu sendiri.   

Novel-novel chicklit ini mendapat sambutan baik di pasar, menurut 

Intan Paramaditha (Kompas, 17 April 2004), karena pembaca chicklit 

umumnya adalah para perempuan seusia tokoh-tokoh dalam novel 

tersebut. Menurut Paramaditha, para perempuan tersebut melihat refleksi 

diri melalui tokoh yang coba memaknai hidup di tengah pergulatan dengan 

isu-isu perempuan modern. Isu-isu tersebut berkisar seputar pilihan karier, 

mencari jodoh, bentuk tubuh, dan keuangan. 

Pendapat serupa diungkapkan oleh Ibnu Wahyudi. Menurut 

Wahyudi (Kompas, 17 April 2004), antusias pasar menyambut novel-novel 

chicklit tersebut disebabkan para pembacanya – para perempuan 

dewasa- merasa seolah-olah terwakili. Lebih jauh lagi, para pembaca juga 

dikatakan akhirnya merasa mampu mengaktualisasi diri sebagai bagian 

dari kehidupan modern yang memang diangkat di dalam chicklit. 

Selain dari sisi tema dan persoalan yang diangkat, menurut Intan 

Paramadhita, kesuksesan chicklit di pasar juga dipengaruhi dari teknik 

penuturan yang berbeda dengan gaya bertutur pada novel pada 

umumnya. Cerita-cerita pada chicklit, seperti dalam Bridget Jones’s Diary, 
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banyak yang bertutur dengan gaya ke-"aku"-an, seperti seseorang 

bertutur dalam sebuah catatan harian. 

 Disamping chicklit, novel teenlit juga sangat diminati oleh para 

pembaca, khususnya pembaca belia. Persoalan yang diangkat adalah 

persoalan remaja yang tidak jauh dari percintaan remaja. Novel-novel 

seperti Eiffel I’m in Love, Dealova, atau Fairish menjadi penanda lahirnya 

sebuah model novel populer untuk remaja yang sangat diminati pembaca. 

Karena kesuksesannya – terutama dalam hal  angka penjualan buku – 

membuat ketiga novel ini sudah diadaptasi ke layar film dan televisi.  

 Di luar beberapa jenis novel populer di atas, yang sangat layak 

untuk dicermati adalah novel-novel yang dinamakan novel populer islami. 

Novel populer islami atau dalam bahasa M. Irfan Hidayatullah ispolit -

islamic popular literature - (Pikiran Rakyat, 22 Maret 2008) dimasukkan 

juga ke dalam jenis novel populer, tetapi jenis novel populer ini memiliki 

perbedaan yang cukup kentara dengan yang lainnya. Perbedaan yang 

paling tampak adalah pada isi yang ingin disampaikan. Dibandingkan 

dengan model novel populer lainnya, novel-novel populer islami 

cenderung memiliki pesan-pesan lebih lugas. 

 Hal ini disebabkan kemunculan novel populer bercorak islami 

didorong oleh semangat dakwah. Karena itu, tema-tema yang 

disampaikan adalah tema-tema yang memiliki misi dakwah. Jadi, 

meskipun sasaran pembaca adalah kaum muda, tema yang ditawarkan 

pada novel populer islami berbeda dengan tema novel populer pada 
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umumnya. Pada tataran ini, penulis novel populer islami banyak yang lahir 

dari komunitas penulis yang bernaung dalam wadah organisasi Forum 

Lingkar Pena.  Organisasi penulis ini banyak menghimpun penulis-penulis 

yang saat ini dikenal luas oleh masyarakat pembaca di Indonesia seperti 

Helvy Tiana Rosa, Asmanadia, Pipiet Senja, Moch. Irfan Hidayatullah, dan 

nama-nama lainnya. Di antara nama di atas, nama Asmanadia adalah 

penulis yang paling produktif dalam berkarya. Karya-karya banyak yang 

dianugrahi penghargaan. Satu di antara karyanya adalah novel berjudul 

Istana Kedua  yang dianugrahi penghargaan sebagai fiksi islami terbaik 

versi Islamic Book Fair Award 2008.  

 Novel lainnya yang tidak mungkin dilupakan adalah novel berjudul 

Ayat-Ayat Cinta. Novel ini dianggap memiliki ruang lingkup tema dan 

wawasan yang lebih luas dan lengkap dibandingkan novel sejenis. 

Dengan mengambil setting tanah Mesir, novel ini dianggap menjadi novel 

populer terlaris dan tersukses pada era mutakhir ini. Karena 

kesuksesannya tersebut, novel ini diangkat ke layar film dan mendapatkan 

kesuksesan yang sama.  

 Perkembangan novel populer yang selalu berubah dari zaman ke 

zaman menandakan bahwa perkembangan novel populer berjalan sangat 

dinamis.  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM KARYA DAN PENGARANG 

 

3.1 Gambaran Umum Karya 

3.1.1 Ali Topan Anak Jalanan Karya Teguh Esha 

 Novel Ali Topan Anak Jalanan meledak pada tahun 70-an. Hingga 

sekarang, nama Ali Topan Anak Jalanan masih melegenda dan menjadi 

ikon remaja pada masa itu. Novel yang ditulis oleh Teguh Slamet Hidayat 

atau yang lebih dikenal sebagai Teguh Esha ini pertama kali dimuat 

sebagai cerita bersambung pada majalah Stop di tahun 1972. 

 Karena sangat digandrungi  dan dianggap sebagai cerita yang 

mewakili semangat zaman, Ali Topan Anak Jalanan diangkat ke layar 

lebar pada tahun 1976 dengan pemeran utama Junaedi Salat. Pada 

Tahun 1977 Teguh Esha mengadaptasi film tersebut menjadi novel. 

Tahun berikutnya, serial lanjutan Ali Topan Wartawan Jalanan difilmkan 

dan kembali diterbitkan menjadi sebuah novel pada tahun yang sama. 

Kemudian, pada tahun 1995, rumah produksi Pelangi Khatulistiwa 

menayangkan Ali Topan Anak Jalanan sebagai sinetron serial sebanyak 

26 episode di SCTV yang melambungkan nama Ari Sihasale sebagai 

pemeran utama. 

 Novel yang menggambarkan semangat pemberontakan terhadap 

nilai-nilai materialisme ini banyak memopulerkan istilah-istilah prokem di  

antaranya kata nyokap dan bokap digunakan hingga saat ini. Ali Topan 
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juga merupakan tokoh fiksi yang diidolakan banyak remaja pada 

zamannya. Hal ini disebabkan kejujuran dalam mengungkap realita dan 

karakteristik Ali Topan sebagai anak muda yang berprinsip. 

 Ali Topan digambarkan sebagai pemuda yang dilahirkan dari 

keluarga kaya raya. Ia hidup dalam lingkungan keluarga yang hedonis. 

Kemenarikan novel ini terutama terdapat pada kejujuran realita yang 

disuguhkan Teguh Esha dalam mengungkap konflik cinta anak SMA, juga 

keluarga yang kurang harmonis dan “tidak beres”. Tema yang diangkat 

adalah cinta terlarang antara Ali Topan dengan Anna yang tidak disetujui 

oleh kedua orangtua Anna karena kelakuan Ali Topan yang baragajul. 

Cerita cinta Anna dan Ali Topan yang penuh perjuangan, menjadikan 

novel ini sarat dengan kisah romantis dan mengharukan. 

 Alur maju dikombinasikan dengan flashback menjadi alur campuran 

yang mengalir dengan baik sehingga membuat pembaca terhanyut dalam 

kisah Ali Topan yang penuh liku. Masalah demi masalah datang menerpa 

Ali Topan. Namun seperti namanya, bagaikan angin Ali Topan terus 

melaju menghadapi kehidupan. Ia lelaki berprinsip. Keluarga yang hedonis 

tak membuatnya mengikuti arus. Ia tetap seorang Ali Topan yang memiliki 

kebaikan hati, kecerdasan, kejujuran dan keberanian. Walaupun terkesan 

baragajul Ali Topan adalah seorang anak yang cerdas di sekolahnya. 

Jarang masuk kelas, namun nilainya selalu paling tinggi. 

 Awal kisah dimulai dengan masuknya Anna Karenina sebagai 

murid baru di sekolah Ali Topan. Awalnya, Ali Topan dan teman satu gank  
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berlomba mendekati Anna. Mereka terdiri dari Ali Topan, Bobby, Dudung 

dan Gavaert. Ali Topanlah yang berhasil mendekati Anna. Benih-benih 

cinta tumbuh di antara mereka. Namun kedua orang tua Anna tidak 

menyetujui hubungan mereka berdua karena kelakuan Ali Topan yang 

seperti berandalan. Dengan bantuan Maya, Anna dan Ali Topan dapat 

tetap berkirim surat walaupun takbertemu. Ternyata Maya juga menyukai 

Ali Topan, namun karena menyadari cintanya bertepuk sebelah tangan, 

Maya akhirnya menerima kenyataan bahwa Ali dan Anna saling mencintai. 

 Kisah Ali Topan dan keluarga juga penuh liku. Ia adalah anak 

bungsu dari tiga bersaudara. Kakak laki-lakinya bernama Boyke, dan 

kakak perempuannya bernama Maya. Boyke menghamili Sinah, pembantu 

keluarga mereka. Untuk menutupi aib, Boyke dikirim ke Sidney Australia 

dan sekolah bisnis di sana. Nyonya Amir, ibunya Ali Topan terkenal 

sebagai tante girang yang doyan pemuda. Hal itu membuat Ali Topan 

kesal, malu, dan selalu menderita batin. Ayahnya pun hidung belang dan 

sering main wanita. Ia seorang pengusaha yang kerap kali menyuap 

pejabat agar usaha bisnisnya lancar. Kehidupan keluarganya membuat Ali 

Topan mencari jati diri di luar rumah. Ia senang mengebut di jalananan. 

 Kisah cinta Ali Topan dengan Anna semakin mengharukan. Mereka 

bertukar surat di dalam kelas. Hal itu diketahui Bu Dewi, guru yang sedang 

mengajar. Kedua orang tua mereka dipanggil. Ali Topan diskors. 

Penjagaan terhadap Anna diperketat orang tuanya. Hubungan mereka 

dinyatakan terlarang. 
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 Suatu ketika, dengan bantuan Maya, Anna dan Ali Topan berhasil 

bertemu dan pergi jalan-jalan ke Taman Ria Senayan. Cinta mereka 

semakin bersemi. Namun akhirnya pertemuan rahasia itu diketahui Boy 

dan Ayah Anna. Semenjak itu Anna dipingit. Ia tak boleh keluar rumah 

kecuali pergi dengan ibunya dan Boy. Karena merasa keluarganya sangat 

kejam, suatu malam Anna kabur dari rumah. Malam itu juga, Ia dan Ali 

Topan menuju rumah Ika, kakak Anna, di Depok.  Di sanalah akhir kisah 

Ali Topan Anak Jalanan. Kedua orang tua Anna datang membawa polisi 

ke rumah Ika. Ali Topan yang berjiwa ksatria menyerahkan Anna kembali 

kehadapan orang tuanya. Ali Topan dibawa ke kantor polisi. Dalam 

perjalanan ke Jakarta, terdengar percakapan antarpolisi hendak 

menjadikan Ali seorang Tekhab, polisi Team Khusus Anti Bandit. 

 Novel dan filmnya yang sukses menjadikan Ali Topan Anak Jalanan 

salah satu novel populer yang mewakili zamannya. Ali Topan dianggap 

sebagai kisah yang merefleksikan semangat pemberontakan anak muda 

yang hidup dalam keluarga materialisme. 

 

3.1.2 Terminal Cinta Terakhir Karya Ashadi Siregar 

 Terminal Cinta Terakhir adalah karya Ashadi Siregar. Novel terakhir 

dari trilogi Cintaku di Kampus Biru, Kugapai Cintamu, dan Terminal Cinta 

Terakhir ini terbit tahun 1976 dan langsung mengalami cetak ulang 

sebanyak empat kali pada tahun yang sama. Hingga Maret 2005, novel ini 

telah mencapai cetakan ketujuh. 
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 Terminal Cinta Terakhir merupakan kisah yang sedikit berbeda 

dengan dua karya Ashadi Siregar sebelumnya. Pada Cintaku di Kampus 

Biru dan Kugapai Cintamu, latar tempat berada di Yogyakarta dengan 

kampus Universitas Gajah Mada, sedangkan latar tempat novel Terminal 

Cinta Terakhir  ini di Kota Jakarta. Dalam novel ini, diceritakan tokoh yang 

telah bermain dalam dua novel sebelumnya yaitu Widuri, Anton, dan Erika 

yang tidak sengaja bertemu di Jakarta. Pada novel ini, muncul seorang 

pemuda, tokoh baru bernama Joki, yang kemudian menjadi tokoh utama. 

 Joki adalah seorang peranakan Tapanuli, mantan anak borjuis. Ia 

harus pindah dari Medan tanah kelahirannya karena memiliki seorang 

ayah yang dipenjara akibat dituduh sebagai antek-antek PKI. Di 

Jakartalah, di rumah tulang-nya, ia menumpang dan memulai hubungan 

cinta bersama Widuri. 

 Masa lalu Widuri yang kelam, membuatnya enggan dekat dengan 

lelaki manapun. Ia menutup hati yang telah lama terluka. Widuri seorang 

janda beranak satu. Kenangan pahit bersama Tody membuatnya merasa 

tak akan pernah jatuh cinta lagi. Sampai pada suatu saat, Joki, seorang 

pemuda yang bertemu dengan Widuri di dalam bis, berusaha 

mendekatinya dan selalu menjemput setiap Widuri pulang kerja. Mereka 

sempat memadu kasih, namun ketika Joki melihat Widuri berjalan dengan 

seorang pria bule, Joki sangat marah. 

 Konflik terjadi saat Joki dijodohkan dengan Meinar, anak tulang 

Sahala. Wanita yang ada dalam hati Joki hanya Widuri. Namun hatinya 
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tertusuk ketika melihat kenyataan bahwa Widuri telah bersama dengan 

seorang pria bule. Konflik mengklimaks ketika Ibu Joki sakit dan demi 

kesembuhannya Joki harus menikahi Meinar. Persiapan pernikahan Joki 

dan Meinar dilakukan. Ketika menjenguk mamanya yang kesehatannya 

telah membaik di rumah sakit, Joki bertemu dengan Anton. Anton 

berusaha sedang mencari pendonor darah yang ternyata sama dengan 

golongan darah Joki.  Joki mendonorkan darah untuk seorang anak kecil 

yang mengalami kecelakaan. Ternyata anak itu putra Widuri.  Joki dan 

Widuri bertemu di rumah sakit. Namun nyawa anak Widuri tak dapat 

dipertahankan. Pelita hidup Widuri meninggal saat itu juga. Joki 

memutuskan untuk menikah dengan Widuri tanpa restu kedua orang 

tuanya. Novel trilogi ini berakhir saat kedua orang tua Joki merestui 

pernikahannya dengan Widuri. Sebuah kisah mengharukan yang berakhir 

bahagia dan menguras air mata. 

 Pada tahun 1977, Terminal Cinta Terakhir diangkat ke layar lebar 

dengan sutradara Abrar Siregar. Film berdurasi 110 menit ini dimainkan 

oleh W.S. Rendra sebagai Joki dan Marini sebagai Widuri. Di balik 

kekurangan dan kelebihan yang dimiliki Terminal Cinta Terakhir, film, 

sinetron dan novelnya yang sukses menjadi salah-satu tolok ukur 

keberhasilan novel ini. 
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3.1.3 Gema Sebuah Hati Karya Marga T. 

 Terbit pada tahun 1976, novel Gema Sebuah Hati telah dicetak 

ulang sebanyak sembilan kali hingga tahun 2002. Novel ini merupakan 

karya Margaretha Harjamulia atau yang lebih dikenal sebagai Marga T. 

Novel ini bercerita tentang kisah cinta Monik dengan setting perebutan 

kekuasaan politik Indonesia pada masa 1960-an .  

 Novel Gema Sebuah Hati menggunakan latar kejadian sekitar 

tahun 60-an pada masa pascapemberontakan PKI. Novel ini sarat dengan 

unsur politik dan kondisi sosial Indonesia yang pada saat itu belum stabil. 

Melalui sudut pandang orang ketiga, dikisahkan gejolak politik dan 

kegamangan hati Monik dalam menentukan pilihan soal cinta. 

 Tokoh utama novel ini bernama Monik, seorang mahasiswa 

Fakultas Kedokteran di universitas Res Publica yang kemudian berganti 

nama menjadi Universitas Trisakti. Monik memiliki kekasih bernama 

Steve. Diam-diam Martin, satu di antara teman Monik, ternyata sangat 

mencintai Monik. Namun Monik tak pernah menganggap cinta Martin 

serius. Hanya Steve lelaki yang ada dalam hatinya. Kisah cinta segitiga  

Monik, Steve, dan Martin diwarnai dengan kondisi politik senat kampus 

yang awalnya dikuasai golongan “Merah” atau CGMI - mahasiswa 

prokomunis. Steve, Monik, dan Martin adalah golongan mahasiswa non-

“merah”. Beserta teman-teman lain dalam PMKRI, mereka kontrakomunis. 

 Persaingan mahasiswa CGMI dan PMKRI di Universitas Res 

Publica begitu ketat. Mahasiswa proletariat yang tergabung dalam CGMI 
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disetir oleh PKI. Mereka terdiri dari Liu, Chen, dan beberapa teman lain 

yang prokomunis. Sedangkan PMKRI adalah mahasiswa borjuis yang 

tidak mau dijadikan sebagai “robot”. Melalui tokoh Steve, Martin, dan 

Monik, secara tidak langsung diungkapkan pemberontakan terhadap 

paham-paham komunis. Konflik mengklimaks saat PKI berkuasa di 

Indonesia. Martin mengajak Monik untuk mengungsi ke Jerman karena 

politik Indonesia akan segera dikuasai komunis. Namun, Monik menolak 

ajakan Martin. Anak-anak kontrakomunis di-black list pihak universitas. 

Steve bersama dengan teman PMKRI yaitu Polok, Jerry, dan Markus 

diskors dengan tuduhan kontrarevolusi dan menghina suster-suster 

Husada. Tuduhan tersebut merupakan formalitas belaka karena 

sebenarnya suster-suster Husada tidak merasa dihina oleh keempat 

mahasiswa non-“merah”. Namun skors tidak berlangsung lama karena 

tidak lama kemudian pihak komunis telah kalah. Peristiwa G 30 S/PKI 

mengubah kondisi politik Indonesia. Tujuh orang Jendral yang terkubur 

dalam Lubang Buaya menjadi simbol peristiwa itu. Keadaan berubah 180 

derajat. Jika dulu mahasiswa kontrarevolusi di-black list, kini segala 

sesuatu yang berhubungan dengan PKI dan antek-anteknya 

dimusnahkan. Steve dan kawan-kawan berjaya dalam PMKRI, sedangkan 

Liu, Chen dan mahasiswa CGMI lainnya diburu. 

 Keberadaan mahasiswa CGMI yang prokomunis menyebabkan 

Universitas Res Publica dianggap sebagai universitas komunis. Res 

Publica dibakar. Monik sangat terpukul karena tidak semua mahasiswa 
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Universitas Res Publica adalah komunis. Akhirnya, Universitas Res 

Publica berganti nama menjadi Universitas Trisakti. Steve kini menjadi 

orang penting. Monik berusaha untuk mengerti keadaan Steve yang 

sangat sibuk. Saat itu, Martin sangat terpukul karena kehilangan saudara 

kembar yang bernama Robert. Robert  berkuliah di Bandung dan 

meninggal karena dibunuh PKI di Jalan Braga. Hal itu begitu 

mempengaruhi jiwa Martin.  

 Akhir kisah terungkap siapa diri Steve sebenarnya. Monik selalu 

mengerti kesibukan Steve dan tak pernah mengeluh ketika Steve berkata 

tak ada waktu untuk urusan pribadi. Namun ia sangat kecewa saat 

mengetahui perselingkuhan Steve dengan Inge, teman dekatnya sendiri. 

Saat itu Monik menyadari kesalahannya mengambil keputusan. Ia kini 

sangat merindukan Martin, sosok yang selalu ada saat Monik bersedih. 

Namun Martin telah pergi entah kemana. Kematian saudara kembar 

membuat Martin kehilangan jiwanya. 

 Novel ini memuat banyak nilai sejarah pascakekalahan PKI di 

Indonesia. Gejolak politik diungkap sebagai konflik yang mengiringi kisah 

cinta Monik sebagai tokoh utama. Ketegangan perebutan kekuasaan 

antara golongan “merah” dan non-“merah” dikemas dengan konflik yang 

terdapat dalam kondisi sosial politik saat itu. Koran menjadi media massa 

yang disetir oleh golongan tertentu dan selalu mengabarkan berita baik 

yang dimanipulasi. Ada juga demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan 
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mahasiswa dalam menuntut Tritura. Nasakom dianggap gagal 

menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Novel ini tidak hanya menceritakan kisah cinta yang seringkali 

mendominasi tema novel tahun 70-an. Unsur sejarah yang diangkat juga 

merupakan hal yang sangat perlu diungkap. Ada juga diskriminasi etnis 

Tiong Hoa dalam novel ini namun tidak menjadi konflik utama yang 

diangkat Marga T. Harga sembako yang meningkat, kesulitan mencari 

bahan makanan dan segelintir permasalahan sosial lain juga melatari 

kondisi perekonomian saat itu.  

 

3.1.4 Merpati Tak Pernah Ingkar Janji Karya Mira W. 

 Merpati Tak Pernah Ingkar Janji adalah novel yang ditulis oleh Mira 

W. dan terbit pertama kali pada tahun 1984. Penulis bernama asli Mira 

Wijaya yang lahir dan besar di Jakarta ini menyelesaikan pendidikan di 

Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Ia juga berprofesi sebagai staf 

pengajar merangkap dokter di Klinik Karyawan dan Mahasiswa 

Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta. 

 Novel Merpati Tak Pernah Ingkar Janji diterbitkan Gramedia 

Pustaka Utama dan telah dicetak ulang sebanyak tujuh kali hingga tahun 

2004. Novel ini kemudian diangkat ke layar lebar pada tahun 1986 dengan 

pemeran utama Paramitha Rusady sebagai Maria dan Adi Bing Slamet 

sebagai Guntur. Film berkategori drama keluarga yang berdurasi 104 
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menit ini cukup sukses pada masanya. Istimewanya, hampir semua novel 

Mira W. pernah diangkat menjadi film atau sinetron.  

 Seperti novel Mira W. pada umumnya, Merpati Tak Pernah Ingkar 

Janji mengedepankan tokoh wanita dengan berbagai konflik yang 

dihadapinya. Maria, tokoh utama dalam novel ini adalah seorang gadis 

yang dipingit oleh ayahnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai 

biarawati. Ayahnya over protective dalam menjaga Maria. Sebagai calon 

biarawati, Maria harus suci karena kehidupannya akan diabdikan kepada 

Tuhan. Perjalanan hidup penuh liku membawanya pada keikhlasan 

menjadi seorang biarawati. Maria, gadis misterius yang kurang pergaulan 

berubah menjadi suster yang dewasa dan bijaksana di akhir cerita. Judul 

Merpati Tak Pernah Ingkar Janji merupakan refleksi kehidupan Maria. 

Merpati identik dengan warna bulu yang putih bersih. Maria digambarkan 

sebagai seorang wanita bersih tanpa noda yang menepati janji Ayahnya 

untuk menjadi biarawati. 

  Disamping tema cinta, novel ini bertema utama religius. Konflik 

batin yang mendera Maria merupakan pertentangan antara kehidupan 

remaja yang menggodanya dan pengabdian diri kepada Tuhan untuk 

menjadi biarawati. Tema religius tersebut menjadikan Merpati Tak Pernah 

Ingkar Janji berbeda dengan novel tahun 80-an pada umumnya yang 

seringkali bertemakan cinta. 

 Kisah novel ini diawali dengan masuknya Maria ke sekolah SMA 

khusus wanita. Memasuki dunia sekolah merupakan hal yang sama sekali 
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baru bagi Maria karena sampai SMP ayahnya memanggil guru untuk 

mengajar Maria di rumah dan mengikuti ujian Negara untuk mendapat 

ijazah. Maria tumbuh menjadi gadis yang kurang pergaulan. Hal tersebut 

disebabkan Pak Handoyo, ayah Maria, berpikiran sangat kolot dan kaku. 

Ia bahkan disebut sebagai orang aneh di sekolah barunya. Di umurnya 

yang ke 16, Maria tidak memiliki kepercayaan diri seperti teman-teman 

yang lain. Matanya selalu menyorotkan ketakutan yang misterius. Hanya 

bibir tipis yang menggoreskan kecantikan di wajahnya. Rambut yang 

selalu dikepang dua membuatnya semakin terlihat kuno. 

 Alur mundur kemudian mengungkap masa lalu kedua orangtua 

Maria. Ayahnya adalah seorang pastor yang menikahi biarawati. Ketika 

melahirkan Maria, ibunya meninggal dunia. Ayah Maria sangat terpukul 

dan merasa berdosa. Untuk itu Ayahnya bersumpah menyilih dosanya 

dengan mempersembahkan Maria sebagai biarawati. 

 Konflik pertama dimulai saat Maria harus menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang sama sekali tak pernah dikenalnya. Teman-teman Maria 

mengucilkannya. Ia sering menjadi bahan ejekan di sekolah barunya. 

Beruntung, Elita berbaik hati mau berteman dengan Maria.  

 Perilaku teman-teman Maria berangsur membaik saat pertandingan 

voli antarsekolah, Maria mengantarkan tim sekolahnya menjadi juara. 

Itulah saat pertama kali Maria bertemu dengan Guntur, pria dari sekolah 

berbeda yang dikenal sebagai play boy. Guntur sangat ingin mendekati 

Maria dan berusaha mengubahnya menjadi gadis normal pada umumnya. 
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Berbagai upaya dilakukan Guntur dan teman-teman Maria untuk 

menjadikannya gadis normal seperti teman-teman wanita lainnya. 

 Namun usaha Guntur untuk mendekati Maria berakhir tragis. Tanpa 

deskripsi yang jelas tentang dari mana Pak Handoyo mengetahui rumah 

Guntur, tiba-tiba Pak Handoyo telah sampai di sana. Terjadi perkelahian 

sebelum akhirnya Guntur tertembak senapan Pak Handoyo. Kisah 

mengharukan berakhir dengan janji yang ditepati oleh Maria. Saat Guntur 

di ambang kematian, Maria berdoa kepada Tuhan untuk menukar dirinya 

dengan nyawa Guntur. 

 Tujuh belas tahun kemudian saat Maria telah menjadi seorang 

suster di sebuah rumah sakit kecil di lereng pegunungan milik sebuah 

yayasan Katolik. Secara kebetulan, Maria, Guntur dan Pak Handoyo 

bertemu karena kecelakaan di sebuah jembatan. Maria telah menjadi 

seorang suster yang dewasa dan bijaksana. Maria telah menemukan 

hidupnya di rumah sakit kecil itu. Guntur bertekad mendampingi Maria 

seumur hidupnya dalam menunaikan tugas. Mereka percaya tidak semua 

cinta harus diakhiri dengan pernikahan. Ada tujuan yang lebuh luhur 

selain menikahi orang yang dicintai. 

 Tema pengorbanan yang sangat menarik dan penting untuk 

diangkat menjadikan novel ini memiliki pesan moral yang tinggi dalam 

mengkritik pergaulan anak  sekolah pada zaman itu. 
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3.1.5 Tiga Orang Perempuan Karya Maria A. Sardjono 

 Tiga Orang Perempuan digarap Maria A. Sardjono pertama kali 

pada tahun 1983 dan diterbitkan kembali oleh Gramedia Pustaka Utama 

pada Juni 2002 dan mengalami cetak ulang yang kedua pada Mei 2003. 

Walaupun digarap pada tahun 1983, tema yang diangkat tak pernah 

meredup hingga sekarang. Novel yang mengisahkan tiga perempuan 

berbeda generasi ini memiliki konflik yang kompleks mengenai posisi 

wanita di masyarakat. 

 Mengangkat sosok tiga orang perempuan berbeda generasi yang 

memiliki pandangan hidup berbeda tentang posisi wanita dan pria, novel 

ini menggugat budaya patriarkat. Pada tahun 2003, Multivision Plus 

menggarap Tiga Orang Perempuan menjadi sinetron yang ditayangkan 

SCTV dengan pemeran Ade Irawan sebagai Eyang Putri, Christine Hakim 

sebagai Ratih, anaknya, dan Vira Yuniar sebagai Gading, cucunya. 

 Melalui Gading, tokoh utama dengan sudut pandang orang pertama 

aku-an, Maria A. Sardjono mengungkap pesan yang ingin disampaikan 

kepada pembaca. Sudut pandang sebagai aku memudahkan 

pengungkapan pemikiran secara mendetail. Percakapan antara Gading 

sebagai tokoh sentral dengan tokoh lainnya menjadi media untuk 

memaparkan ketidaksetujuan Gading terhadap nilai yang ada di 

masyarakat. Masyarakat yang tata nilainya masih bersifat patriarkat 

menjadi hal utama dalam novel ini sekaligus bentuk penolakan 

terhadapnya. 
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 Di pembuka cerita, pembaca disuguhi percakapan antara Gading 

dengan Eyang Putri di kota Solo, tempat tinggal neneknya. Bagian 

pertama yang diberi judul “Perempuan Pertama” berisi banyak petuah dan 

penokohan watak nenek sebagai perempuan pada generasi yang paling 

tua. Generasi pertama ini diwakili oleh Eyang Putri, tokoh nenek berumur 

84 tahun, seorang istri bangsawan Solo yang berpoligami. Pada masanya, 

seorang laki-laki ningrat wajib memiliki selir atau istri lebih dari satu. Hal itu 

merupakan pembuktian kekuasaan seorang laki-laki dengan gelar 

bangsawan. Percakapan yang menghabiskan hingga seratus sembilan 

halaman ini memaparkan idealisme sang nenek sebagai istri kaum 

bangsawan pada masanya. Eyang Putri menganggap wanita sebagai 

pengemong lelaki. Dalam percakapan itu, muncul konflik antara 

ketidaksetujuan Gading yang dijodohkan dengan Hari dan sikap Eyang 

Putri yang tetap bergeming. Gading tak memiliki perasaan cinta pada Hari. 

Satu-satunya lelaki yang dicintainya hanya Yoyok, kekasih yang 

meninggalkannya pergi ke London untuk melanjutkan studi di sana. 

Namun, Eyang Putri merasa yakin dengan pilihannya karena Hari 

dianggap sederajat dan bibit, bebet, bobotnya tak perlu diragukan lagi. 

Hari, lelaki keturunan bangsawan yang memiliki selir tersebut 

mempertajam pemarjinalan kedudukan perempuan dalam tradisi budaya 

patriarkat yang mengesahkan adanya selir bagi kaum bangsawan. Eyang 

Putri beranggapan perempuan yang baik selalu bersifat nrimo 

sebagaimana seharusnya perempuan Jawa yang bersifat kompromistis. 
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Sesungguhnya, watak dan karakter Eyang Putri telah dapat terbaca walau 

tidak memakan seratus halaman lebih. Memang, Maria A. Sardjono 

memaparkan karakter, idealisme, tradisi pada zaman itu, dan petuah yang 

njawani dari Eyang Putri kepada Gading secara mendetail. 

 Bagian yang diberi judul “Perempuan Kedua” memaparkan 

kehidupan Ratih, ibu Gading. Pada generasi kedua ini, Ratih belajar dari 

kedudukan wanita dalam kehidupan rumah tangga kedua orangtuanya. 

Ratih menyaksikan Ayahnya memiliki banyak selir dan istri. Karena itu, 

Ratih merasa harus menjadi superior dalam kehidupan rumah tangganya. 

Ia tidak mau kedudukan wanita dalam sistem patriarkat menjadikannya 

seperti ibunya. Dibandingkan dengan suami, Ratih dominan dalam 

mengatur kehidupan rumah tangga. Ia sangat menjunjung tinggi 

emansipasi. Namun, ternyata suaminya berselingkuh. Ayah Gading 

mencari sosok wanita lembut yang dapat memanjakannya. Konflik batin 

yang mendera ayah Gading membuat ia mencari sebuah pengakuan 

sebagai kepala keluarga. Prinsip hidup yang dipegang teguh oleh Ratih 

menjadikan suaminya mengalami krisis eksistensi karena Ratih sangat 

mendominasi kehidupan rumah tangga. 

 Bagian ketiga yang berjudul “Perempuan Ketiga” memaparkan 

kehidupan Gading sebagai wanita yang hidup di kota Jakarta. Latar 

tempat menggambarkan kesenjangan pola pikir mengenai posisi wanita di 

kota Solo dan Jakarta. Solo tempat tinggal Eyang Putri, sebagai kota yang 

mewakili budaya kaum ningrat bangsawan dengan sistem patriarkat, 
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disandingkan dengan kota Jakarta tempat tinggal Gading dan ibunya, 

yang telah memiliki pluralitas pemikiran kedudukan wanita yang lebih 

modern. Konflik hubungan Gading dengan Yoyok disebabkan oleh 

perbedaan pendapat mengenai wanita karier dan ibu rumah tangga. 

Keinginan Yoyok untuk menjadikan Gading sebagai ibu rumah tangga 

setelah menikah, menjadi salah satu cermin hierarki perempuan dan laki-

laki, yang menempatkan perempuan di bawah dominasi laki-laki. Gading 

memiliki keinginan untuk menjadi wanita karier yang memiliki penghasilan 

sendiri.  

 Bagian keempat yang berjudul “Perempuan Pertama, Kedua, dan 

Ketiga” memaparkan konflik yang semakin menajam. Dari kedua generasi 

di atasnya, Gading harus bergulat mencari jati diri di tengah pengaruh 

watak ibu dan nenek yang sangat berbeda. Kisah berakhir dengan restu 

Eyang Putri terhadap hubungan Gading dan Yoyok sehingga menjadi 

klimaks yang happy ending. 

 Alur maju dengan sisipan masa lalu mengenai berbagai 

pengalaman kehidupan ketiga orang perempuan tersebut menyiratkan 

banyak nilai sosial yang menjadi pola pikir dan mengakar pada sendi-

sendi kehidupan masyarakat. 

  

3.1.6  Lupus: Makhluk Manis Dalam Bis Karya Hilman Hariwijaya 

 Awalnya Lupus adalah cerita seri yang dimuat majalah Hai pada 

sekitar tahun 80-an. Setelah diterbitkan sebagai serial dengan judul 

pertama Tangkaplah Daku Kau Kujitak pada November 1986, serial Lupus 
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kemudian meledak dan mendominasi novel populer dengan cara 

menghibur yang sering kali mengocok perut pembaca. 

 Serial Lupus: Makhluk Manis Dalam Bis adalah serial ketiga setelah 

Tangkaplah Daku Kau Kujitak dan Cinta Olimpiade. Serial ketiga dari 

Lupus ini terbit pertama kali tahun 1987 dan telah mengalami cetak ulang 

sebanyak sebelas kali. Seri sebelumnya, Tangkaplah Daku Kau Kujitak 

telah dicetak ulang sebanyak tiga belas kali dan cetakan pertama 

sebanyak lima ribu eksemplar habis dalam waktu kurang dari satu minggu. 

Seri kedua berjudul Cinta Olimpiade yang terbit pada Februari 1987  telah 

dicetak ulang sebanyak dua belas kali. Hingga tahun 2003, serial Lupus 

telah mencapai 52 judul yang mencakup versi Lupus kecil, Lupus ABG, 

Lupus Milenia, dan Lupus. 

 Pada tahun 1987, Elang Perkasa Film mengangkat Lupus: Makhluk 

Manis Dalam Bis ke layar lebar dengan judul Lupus II.  Film berkategori 

komedi remaja ini diperankan oleh aktor tampan Ryan Hidayat sebagai 

Lupus. Selain layar lebar, Lupus juga empat kali ditayangkan stasiun TV 

swasta sebagai sinetron. Pernah berperan sebagai Lupus di antaranya 

Oka Sugawa (dalam Lupus musim pertama), Rico Karindra (dalam Lupus 

musim kedua), Irgy Ahmad Fahrezy (dalam Lupus Milenia pertama), dan 

Attar Syah (dalam Lupus Milenia kedua). 

 Bacaan ringan yang banyak digandrungi ini dikemas dengan humor 

dan bahasa gaul khas remaja. Dalam setiap cerita, Lupus berusaha 

menyuguhkan adegan-adegan konyol yang menghibur. Berbeda dengan 
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novel pada umumnya, Lupus tidak memiliki batang alur yang utuh. Karena 

awalnya diangkat dari cerpen pada majalah Hai, Ia hanya merupakan 

kumpulan cerita yang mengisahkan kehidupan Lupus sehari-hari. 

 Makhluk Manis dalam Bis mengisahkan kehidupan Lupus seorang 

remaja anak kelas 2 SMA yang unik. Dengan potongan rambut model 

John Taylor, Permen karet yang selalu dikulumnya dan sifat yang easy 

going, sosok Lupus dapat merebut hati pembaca dan menjadi idola pada 

masanya. Gaya dan kelakuannya yang khas dan cuek menjadi daya tarik 

utama. Lupus selalu menganggap hidup ini indah. Masalah apapun yang 

dihadapinya tak pernah membuat Lupus frustasi.  

 “Makhluk Manis dalam Bis”, judul cerita pertama yang terdapat 

dalam novel ini bercerita tentang persaingan Lupus dan teman-teman 

dalam mendapatkan seorang gadis cantik yang ditemui di dalam bis. 

Namun, akhirnya Gitolah yang mendapatkan gadis cantik itu. Hal tersebut 

tidak membuat Lupus dan kawan-kawan bersedih. Seperti biasanya, 

Lupus selalu menganggap dunia ini indah. Tak pernah ada rintangan berat 

dalam hidup Lupus. Dalam serial ini, ada juga kisah Lupus dengan Lulu 

adiknya yang jahil, juga tentang Fifi Alone yang terobsesi menjadi artis 

namun hanya berkesempatan menjadi figuran film. Ada pula Boim, 

sahabat Lupus yang berkulit hitam dengan rambut keriting, dan Gusur 

anak kelas bahasa yang setiap perkataannya bagaikan seorang pujangga. 

Kisah terakhir Makhluk Manis Dalam Bis bercerita tentang Mr. Punk, guru 
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fisika SMA Merah Putih bernama asli Pangaribuan yang tidak dapat 

melafalkan huruf s dan selalu menggantinya dengan z. 

 Hilman menyuguhkan banyolan-banyolan khas remaja dalam setiap 

kisah Lupus. Tulisannya seringkali mengundang tawa. Cerita-cerita dalam 

kehidupan Lupus dikemas dengan humor yang segar. Sempat dianggap 

merusak Bahasa Indonesia yang benar, tidak membuat Lupus menjadi 

kehilangan pamornya. Justru gaya bahasa yang sangat mewakili 

pergaulan remaja tersebut merupakan satu faktor yang sangat membuat 

pembaca merasa dekat dengan tokoh Lupus. Obrolan-obrolan segar yang 

ringan dan kehidupan yang selalu bahagia menggambarkan karakter 

Lupus yang selalu ceria dan pintar bergaul. Hal itulah yang membuat 

Lupus banyak digemari dan sangat menghibur pembaca. 

 

3.1.7 Jejak-Jejak Jejaka Karya Zara Zettira Z. R.  

 Jejak-Jejak Jejaka pertama kali diterbitkan oleh Penerbit Gramedia 

pada tahun 1989 dan mengalami cetak ulang yang ketiga pada tahun 

1992. Novel karya penulis bernama lengkap Zara Zettira Zainuddin 

Ramadi ini diterbitkan kembali oleh Gramedia pada bulan Mei 2004. Zara 

Zettira adalah seorang penulis yang juga berprofesi sebagai model, 

penulis skenario film dan sinetron, yang pernah menerima beberapa 

penghargaan di bidang tulis menulis dan modeling. 

 Novel ini mengisahkan tokoh utama bernama Tiwi. Ia adalah 

seorang gadis yang bekerja sebagai pegawai perpustakaan di Universitas 
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Garuda Jakarta. Awalnya Tiwi adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi di 

universitas tersebut. Ia diberhentikan dengan hormat dari kampusnya, 

karena tidak dapat membayar biaya kuliah. Dari Jaka, Tiwi mendapat 

solusi untuk bekerja di perpustakaan bersama dengannya. 

 Tiwi adalah seorang anak yatim. Alur maju mengungkap kehidupan 

Tiwi bersama ibu dan seorang adik. Sulitnya mencukupi kehidupan sehari-

hari membuat Tiwi harus bekerja sebagai pegawai perpustakaan. Danu, 

adik Tiwi, ternyata juga berjualan koran untuk membantu keuangan 

keluarga. Ketika ibunya jatuh sakit dan harus dirawat, untunglah uang 

tabungan Tiwi masih bisa digunakan untuk membayar obat-obatan yang 

mahal harganya. 

 Gambaran psikologis tokoh dipaparkan penulis dengan baik. Hal ini 

dapat juga dilatarbelakangi oleh pendidikan Zara Zettira sebagai 

mahasiswa  S1 jurusan Psikologi Universitas Indonesia. Tiwi digambarkan 

sebagai seorang gadis yang memiliki prinsip. Kehidupan yang serba 

berkekurangan tidak membuatnya mengemis pada orang lain. Walaupun 

banyak lelaki yang berbaik hati mau menolongnya, ia tetap berusaha 

mencari penghasilan yang halal. 

 Konflik muncul saat seseorang yang misterius mengirimi Tiwi surat 

dengan nama samaran someone who knows. Penulis surat misterius itu 

mengaku akan datang ke rumah Tiwi pada malam Natal. Hari-hari Tiwi 

yang sebelumnya biasa menjadi penuh warna. Ia jatuh cinta pada 

someone who knows yang belum diketahuinya. Surat misterius itu benar-
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benar menyita perhatian Tiwi. Ia mencurigai setiap lelaki yang dekat 

dengannya. Muncul beberapa nama pemuda dalam benak Tiwi seperti 

Galih, Lutfi, Nanda, dan Jaka. Namun harapan-harapan itu pupus satu 

demi satu. Ia mengalami kekecewaan berkali-kali karena dugaannya 

salah. Suatu malam, saat Tiwi berada di rumah Jaka, ia melihat 

rancangan surat yang sama seperti yang selalu diterimanya beberapa 

minggu terakhir. Tiwi sangat berbunga-bunga karena telah menyingkap 

rahasia yang selama ini menguasai pikirannya. Namun, ternyata bukan 

Jaka yang mengirim surat itu, melainkan Polan lelaki kemayu yang tinggal 

bersama Jaka. Polan kini berada di rumah sakit karena leukemia, penyakit 

yang selama ini dideritanya. Ketika Tiwi harus mengahadapi kenyataan 

bahwa bukanlah Jaka yang mengirimkan surat misterius itu, ia merasa 

sangat kecewa. Malam Natal dilaluinya dengan tangis mendalam. Esok 

harinya Polan meninggal karena Leukimia menggerogoti sel darah merah 

ditubuhnya. Kisah ini berakhir bahagia saat Jaka mengakui rasa cintanya 

pada Tiwi. 

 Novel dengan cerita sederhana ini menggunakan sudut pandang 

orang ketiga pengamat. Dengan bahasa yang mudah dimengerti dan 

humor di sela-selanya, Jejak-Jejak Jejaka menjadi novel yang cukup 

terkenal pada masanya. 
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3.1.8 Balada Si Roy: Joe  Karya Gola Gong 

 Balada Si Roy adalah novel yang ditulis oleh Gola Gong, nama 

pena dari Heri Hendrayana Harris. Sekitar tahun 2003, adaptasi novel 

Balada Si Roy dijadikan sinetron oleh PT. Indika Entertainment di RCTI 

dengan judul Petualangan si Roy. 

 Awal Maret 1988, episode pertama seri petualangan Balada Si Roy 

dimuat majalah “Hai”. Selanjutnya, serial petualangan “Balada Si Roy” ini 

menjadi cerita bersambung di majalah yang sama dan digemari oleh 

pembacanya. Bulan Juni 1989, Gramedia Pustaka Utama menerbitkannya 

sebanyak 10 judul: Joe, Avonturir, Rendez-vous, Bad Days, Blue Ransel, 

Solidarnos, Telegram, Kapal, Traveler, dan Epilogi. Serial petualangan 

Balada Si Roy ini telah mengalami cetak ulang hingga beberapa kali. 

Secara umum, Balada Si Roy adalah novel yang menggunakan 

bahasa remaja dan mengangkat realita kehidupan dengan Roy sebagai 

tokoh utama yang senang bertualang ke berbagai tempat. Kisah Balada Si 

Roy diawali dengan kisah Roy yang  memiliki anjing peliharaan pemberian 

ayahnya bernama Joe. Suatu ketika Joe mati dibunuh oleh kelompok 

remaja “Borsalino” saat Roy berkelahi dengan kelompok remaja tersebut. 

Sejak itulah, Roy merasa sangat terpukul atas kematian Joe dan berubah 

menjadi seorang remaja yang brutal. Untuk menghilangkan rasa rindunya 

terhadap Joe, Roy memutuskan diri untuk menjadi seorang pengembara. 

 Demikian awal cerita petualangan Balada Si Roy hingga episode 

selanjutnya mengisahkan pengembaraan Roy di berbagai tempat: mulai 
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dari daerah di Indonesia, hingga Negara di Asia seperti India pada novel 

terakhir “Balada Si Roy: Epilog”.  

Novel pertama Balada Si Roy: Joe mengisahkan Roy, remaja yang 

masih duduk di bangku SMA dan memiliki anjing peliharaan pemberian 

ayahnya bernama Joe. Suatu ketika Joe mati dibunuh oleh kelompok 

remaja Borsalino karena Roy mendekati Ani, gadis cantik murid baru di 

sekolahnya. Sejak itulah, Roy merasa sangat terpukul atas kematian Joe 

dan berubah menjadi seorang remaja yang brutal. Ibu Roy begitu sedih 

mendapati anak yang telah dibesarkannya memakai obat-obatan untuk 

mengatasi kematian Joe. Roy melalukan petualangan cinta dengan 

beberapa gadis cantik.    

Gadis pertama  yang singgah dalam hidup Roy adalah Ani. Saat 

Ani dan Roy mengajak Joe bermain-main di laut, kawanan Borsalino 

membunuh Joe. Sejak saat itu, Roy tak lagi dekat dengan Ani. Namun Ani 

tetap menjadi Dewi Venus bagi Roy. Luka yang menyayat hatinya juga 

disebabkan oleh makhluk yang bernama perempuan. Itulah awal kisah 

yang mengantarnya pada petualangan cinta dengan gadis-gadis di luar 

sana. Salah satu gadis yang terpesona dengan aura seorang Roy adalah 

Dewi. Saat Dewi menyatakan cintanya, sebagai lelaki Roy menolak 

dengan halus dan tetap membuat Dewi mencintainya sepenuh hati. Dewi 

pindah ke Maluku. Ani kembali mewarnai kisah hidup Roy yang telah lebih 

dewasa. Petualangan Roy mengarungi kehidupannya membuat Roy 

semakin mantap menjadi seorang lelaki. Kehilangan demi kehilangan jiwa 
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yang dikasihinya menjadikan Roy semakin kuat, juga ketika Andi, 

sahabatnya, meninggal. Di mata Ani, Roy kini telah lebih dewasa.  

 Yang menarik dari petualangan Roy adalah jati diri dan prinsip yang 

dipegangnya dalam menghadapi kehidupan. Semangat juang agar tidak 

mudah putus asa dan motivasi menjalani pahit getir kehidupan ditawarkan 

novel ini. Balada Si Roy menyuguhkan realita yang perih dan bagaimana 

seorang pemuda bernama Roy menghadapinya. Gejolak batin dipaparkan 

sehingga menyentuh hati pembaca. Juga romansa kisah cinta Roy 

dengan gadis-gadis yang ditemuinya dalam petualangan menjelajah 

pulau-pulau lain. 

 Dalam setiap pembuka judul yang terdapat dalam novel ini, Gola 

Gong selalu mengawali kisahnya dengan bait-bait sajak. Sajak tersebut 

menjadi semacam pengantar bagi pembaca untuk mengawali cerita. Hal 

tersebut merupakan salah satu ciri Balada Si Roy yang tetap 

memperhatikan estetika kata. Sebuah novel yang menawarkan perihnya 

cobaan dan rintangan dalam kehidupan Roy dan berbagai hikmah yang 

tersembunyi di balik kisah kasihnya. 

 

3.1.9 Ms. B: “Will You Marry Me?”  Karya Fira Basuki 

 Ms. B adalah serial chick lit karya Fira Basuki yang 

mengedepankan tokoh utama bernama Beauty dengan panggilan B—

dilafalkan dalam bahasa Inggris. Ms. B “Will U Marry Me” merupakan 

episode kedua serial Ms. B dan pertama kali diterbitkan Grasindo pada 
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Agustus 2004. Cetakan pertama Ms. B “Will U Marry Me”sebanyak lima 

ribu eksemplar langsung habis dalam jangka waktu satu minggu.  Novel ini 

telah mengalami cetak ulang sebanyak tiga kali hingga November 2004.  

Seri pertama dari Ms. B adalah Ms. B: “Panggil Aku B” (Febuari 2004), 

selanjutnya Ms. B: “Will U Marry Me?” (Agustus 2004), Ms. B: Jadi Mami 

(Maret 2005), Ms. B: “B, Jangan Mati” (Mei 2006), dan yang terbit terakhir 

Ms. B: “Cool Cucumber” (Mei 2007). 

 Seperti halnya serial, novel ini saling berkaitan. Ms. B adalah 

seorang wanita cantik lulusan Columbus University Of Journalist New York 

Amerika Serikat yang telah kembali ke Indonesia. Ia seorang anak tunggal 

dari orang tua kaya raya yang bertempat tinggal di kompleks perumahan 

elit Pondok Indah Jakarta. B digambarkan sebagai sosok wanita yang 

mandiri, fashionable, dan bergaya hidup mewah. Ia bekerja di sebuah 

majalah Fashion Bold dan memilih tinggal di apartemen—walau rumah 

orang tuanya juga berada di Jakarta—bersama kedua sahabatnya, Fifin 

dan Bunny. B merasa perlu tinggal di apartemen karena ibunya selalu 

menganggap B sebagai anak kecil. Ia telah terbiasa hidup mandiri di 

Amerika. 

 Pola hidup metropolis yang glamor terlihat dalam keinginan B yang 

selalu berusaha menggunakan barang-barang bermerk yang asli. Ia tak 

pernah mau membeli barang bajakan. Berbagai merk terkenal bertaraf 

internasional dipaparkan penulis dalam novel ini. Fira Basuki 

mendeskripsikan tokoh lengkap dengan pakaian yang dikenakan dan 
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berbagai merk dari pakaian tersebut. Persaingan B dengan rekan kerja 

sekantor bernama Merry dipaparkan sebagai konflik tambahan yang juga 

berkaitan dengan gaya hidup dan fashion. 

 Pada seri Ms. B pertama “Panggil Aku B”, telah dipaparkan kisah 

cinta segitiga B dengan Matt dan Mas Ugi, pria pilihan mamanya. Dalam 

novel ini, hubungan B dengan kedua pria tersebut diceritakan lebih 

mendalam. B yang telah menutup hatinya untuk Matt pada seri pertama, 

kini sedikit membuka diri. Kedekatan mereka terjalin saat Matt mengantar 

B berobat jantung ke  seorang sinse, ahli pengobatan Cina di daerah 

Glodok. Begitu juga hubungan B dengan Mas Ugi kian erat saat mereka 

berjalan-jalan ke sebuah mal. Saat itu B sempat tergoda untuk membeli 

DVD bajakan namun urung karena ia merasa harus konsisten pada prinsip 

yang sudah dipegangnya. 

 Fira Basuki menggunakan teknik penceritaan yang mengalir tanpa 

konsep. Hal tersebut merupakan pengembangan cerita atau improvisasi. 

Berbagai kejadian dalam kehidupan B sehari-hari menjadi objek cerita 

yang dikembangkan Fira sebagai intermezo yang tidak berkaitan erat 

dengan batang alur utama. Hal tersebut bisa jadi karena cara penceritaan 

yang mengalir tanpa pola terlebih dahulu. Teknik penceritaan tersebut 

dikemas dengan humor dan gaya bahasa khas metropolis.  

 Dari teknik penceritaan yang mengalir tersebut, banyak tersirat 

perbandingan gaya hidup masyarakat Indonesia-Amerika atau Indonesia-

Singapura. Perbandingan tersebut menjadi tema tambahan yang penting 
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untuk diangkat sebagai realita. Di antaranya adalah pola pikir  masyarakat 

Indonesia yang belum memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak 

dari orang tua. Hal ini terlihat dari sikap ibunya yang selalu mendikte B 

dalam menentukan pilihan. Atau penggunaan bahasa Inggris orang 

Indonesia yang tidak jelas karena mencampuradukkan bahasa, dikemas 

dengan humor yang menggelitik pembaca. Hal lain adalah kualitas 

pelayanan konsumen yang buruk di Indonesia, seperti saat B membeli jam 

tangan DKNY kulit yang rusak padahal baru saja dibeli. B mengadukan 

perihal jam tangan tersebut, namun mendapat tanggapan yang buruk dari 

produsen.  B sangat kecewa karena pelayanan buruk didapatnya di negeri 

sendiri, padahal di Amerika selalu ada money back guarantee. Begitu juga 

dengan tatakrama atau etika masyarakat Indonesia dalam berbagai hal, 

seperti menonton bioskop dan menggunakan toilet umum. Berbagai 

perbandingan gaya hidup masyarakat Amerika yang lebih produktif, 

disiplin dan individualistis, dibandingkan dengan Indonesia terdapat dalam 

serial Ms. B ini. Pengungkapan perbandingan tersebut begitu mengalir 

dideskripsikan Fira mungkin disebabkan latar belakang penulis yang 

mengenyam pendidikan di Amerika. 

 Cerita tentang kedua sahabat B merupakan konflik yang cukup 

menyentuh: Bunny memiliki ketertarikan pada sesama jenis dan kisah 

cinta Fifin dengan Mas Pri yang telah beristri. Fifin hamil dan akan 

menggugurkan kandungannya. Bunny bersedih karena lingkungan  

keluarga membentuk dirinya menjadi pria kemayu. Berbagai cerita 



 

 69

kehidupan bebas diangkat Fira dari realita yang banyak terjadi di 

masyarakat. 

 Kisah cinta B dengan dua pria yang berlainan karakter terus 

berlanjut.  Suatu ketika B datang ke kantor Matt untuk sekadar bertemu. 

Namun, B sangat kecewa karena mendapati Matt sedang memeluk gadis 

lain di kantornya. Esok paginya Mas Ugi memberi B bunga mawar merah 

lengkap dengan sebuah cincin yang digunakan untuk melamar. 

Pernikahan dalam budaya Jawa telah dipersiapkan untuk menyatukan B 

dan Mas Ugi dalam ikatan suci. Tragisnya, pernikahan mewah itu batal 

karena B kabur dengan Matt tepat di hari pernikahannya dengan Mas Ugi. 

 Kisah yang berakhir menegangkan tersebut menjadi klimaks yang 

menutup cerita. Jika pembaca bertanya tentang kelanjutan bayi dalam 

kandungan Fifin, jawabannya mungkin ada dalam serial ketiga Ms. B: Jadi 

Mami. Begitu pula dengan kelanjutan kisah cinta B dengan Matt dan Mas 

Ugi. Cerita dalam bentuk serial seperti ini memang memungkinkan 

pengarang menggantung jalan cerita dengan kelanjutan pada episode 

berikutnya. 

 

3.1.10 Istana Kedua Karya Asma Nadia 

 Istana Kedua adalah novel Asma Nadia yang diterbitkan oleh 

Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2007. Asma Nadia menulis buku 

pertama kali pada tahun 2000 dan telah merampungkan sekitar 32 karya 
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fiksi dan nonfiksi. Novelis kelahiran 26 Maret 1972 ini mengangkat tema 

poligami dalam novel Istana Kedua. 

 Awalnya, Istana Kedua adalah cerita bersambung di majalah Ummi 

dan untuk menjadikannya sebuah novel, Asma Nadia melakukan banyak 

revisi. Novel setebal 243 halaman ini mendapat penghargaan sebagai fiksi 

islami terbaik versi Islamic Book Fair Award 2008. 

 Novel ini memiliki teknik penceritaan yang berbeda dengan novel 

biasa. Alur yang tidak linear dengan empat sudut pandang sekaligus, 

dibuat sengaja melompat-lompat sehingga membentuk puzzle yang harus 

disusun sendiri oleh pembaca. Susunan cerita yang dibangun secara 

puzzle tersebut memaksa pembaca untuk terus berpikir dan merupakan 

teknis penulisan yang membutuhkan kejelian. 

 Poligami memang tema yang sangat menarik diperbincangkan 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diangkat Asma Nadia 

sebagai realita yang “jujur” adanya. Tokoh-tokoh dalam novel ini juga tidak 

dikendalikan oleh selera pembaca. Sad ending merupakan muara kisah 

yang membuat pembaca bebas berinterpretasi di akhir cerita. Melalui 

tokoh Arini, kondisi psikologis seorang wanita yang dihadapkan pada 

persoalan poligami dikemas dengan indah melalui estetika diksi. 

 Novel ini mengisahkan Arini, seorang ibu beranak tiga, yang hidup 

berbahagian dengan suaminya, Pras. Kebahagiaan itu mulai terusik ketika 

Arini menyadari adanya perubahan sikap pada diri suaminya. Ia merasa 

ada yang disembunyikan oleh suaminya. Kecurigaan itu terbukti ketika 
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tanpa disengaja Arini mengontak nomor telepon yang disimpan suaminya. 

Ternyata yang menyambut teleponnya adalah seorang perempuan yang 

mengaku sebagai Nyonya Pras. Konflik pada diri Arini mulai menajam. Di 

satu sisi, Arini belum bisa menerima kenyataan ini. Akan tetapi, di sisi lain, 

kepatuhannya sebagai istri membuat langkah Arini begitu berat untuk 

mencari kebenaran itu.  

Perempuan yang dinikahi Pras itu bernama Mei Rose, perempuan 

Tiong Hoa yang tidak pernah mendapat kebahagiaan. Pergolakan batin 

tokoh Mei Rose dalam menghadapi pahit getir kehidupan digambarkan 

dengan baik dan sangat memainkan emosi pembaca. Mei Rose 

mempertanyakan keberadaan Tuhan karena kehidupan yang dialaminya 

begitu menyedihkan, hampir tanpa kebahagiaan hingga Mei Rose merasa 

bahwa Tuhan tidak pernah ada. Kebahagiaan itu akhirnya datang ketika 

kecelakaan yang menimpa Mei Rose, secara tidak sengaja 

mempertemukannya dengan Pras. Kebaikan hati Pras yang mengurusnya 

selama di rumah sakit membuat Mei Rose tidak ingin kehilangan Pras. Ia 

ingin dinikahi Pras meskipun dijadikan sebagai istri kedua.  

 Sementara itu, kondisi psikologis Arini sangat terpukul atas 

perlakuan Pras terhadapnya. Kepedihan hatinya membawanya pulang ke 

rumah. Akan tetapi di sana dia mendapatkan jawaban atas kegundahan 

dan kepedihan hatinya.  
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 Akhir cerita mengisahkan keikhlasan Arini dalam menerima 

kenyataan poligami yang dilakukan suaminya. Pembaca benar-benar 

digiring menuju klimaks di akhir. 

 Asma Nadia menggunakan alur flashback campuran dengan 

berbagai latar kejadian dan tahun yang berbeda. Penggunaan alur yang 

retak-retak, latar waktu dan sudut pandang yang berbeda-beda menjadi 

daya tarik tersendiri dari novel ini. Pembabakan yang menarik tersebut 

membuktikan kejelian pengarang dalam menyusun alur cerita yang begitu 

pelik. Latar dan sudut pandang dikemas sedemikian rupa namun tetap 

berkesinambungan dan memiliki kesatuan jalan cerita yang utuh. 

 Melalui sudut pandang orang pertama sebagai aku, Asma Nadia 

menggunakan tiga sudut pandang sekaligus. Arini, Mei Rose, Pras, dan 

Ratih: tokoh cerita berbingkai dalam novel yang dibuat Arini. Istana Kedua 

memiliki kekuatan dalam esensi novel dan teknik pendeskripsian yang 

sangat mendetail. 

 

3.1.11 Peluang Kedua Karya Agnes Jessica 

 Peluang Kedua pertama kali diterbitkan Gramedia Pustaka Utama 

pada Februari 2007. Novel setebal 208 halaman ini mengangkat 

pergaulan hedonis seorang artis yang menjerumuskannya pada kematian. 

 Inez Amrez, seorang wanita yang memiliki karier dan kehidupan 

serba lengkap menjadi tokoh utama dalam novel ini. Inez adalah seorang 

penyanyi terkenal yang memiliki tubuh ideal dengan kecantikan sempurna. 
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Saat hidup sebagai artis, ia tak pernah melakukan kebaikan. Pergaulan 

bebas dilakukannya: memakai narkoba, seks bebas, dan berbagai 

kehidupan hedonis lain yang dilakukan semasa menjadi artis terkenal. 

 Karir Inez melesat bagai roket. Ia memiliki seorang kekasih 

bernama Anton yang juga menganut hedonisme. Konflik terjadi pada 

suatu malam dalam perjalanan pulang dari sebuah kelab. Inez 

mengemudikan mobilnya dalam keadaan mabuk. Ia kecewa karena siang 

tadi melihat Anton berpelukan mesra dengan Hanida, seorang penyanyi 

baru. Rem mobilnya blong. Mobilnya kecelakaan dan ia langsung 

meninggal di tempat kejadian. 

 Inez diberi kesempatan untuk hidup kembali dalam sosok seorang 

pembantu bernama Anis. Kehidupan kedua Inez yang menjelma dalam 

tubuh Anis terkesan mendapatkan banyak keberuntungan. Kebetulan 

demi kebetulan menjadikan konflik yang sebetulnya menarik, menjadi 

datar dan tak ada tantangan yang berarti. Walaupun tubuh Anis gemuk 

dan memiliki penyakit kudis, namun hal tersebut dapat diatasi dengan 

mudah. 

 Inez tidak pernah benar-benar menjadi pembantu yang bekerja 

keras dan hidup susah. Hanya satu hari ia bekerja menjadi cleaning 

service di Gemilang Record, selanjutnya ia mengikuti audisi penyanyi dan 

mendapatkan juara. Akhirnya, ia dapat kembali menjadi penyanyi melalui 

sebuah audisi. 
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 Alur maju menggiring pembaca pada misteri kematian Inez Amrez. 

Ternyata kematian Inez direncanakan oleh Halida, saingannya sesama 

penyanyi. Rekayasa Halida terungkap. Ia ditangkap polisi. Akhir cerita 

berakhir bahagia dengan pernikahan Anis dengan Alex. 

 Melalui sudut pandang orang pertama sebagai aku, Agnes Jessica 

mendeskripsikan tokoh Inez yang memiliki idealisme dalam kehidupannya. 

Sebagai artis, Inez harus selalu berpenampilan cantik dan menarik. 

Namun saat menjelma dalam tubuh Anis, Inez tak lagi dapat memenuhi 

segala keinginannya. Ia harus menebus dosa-dosa yang telah dilakukan. 

 Tantangan yang dihadapi Inez pada kehidupan kedua tidak 

berdarah-darah layaknya seseorang yang menebus dosa. Kehidupan Inez 

Amrez benar-benar sempurna. Masa lalu sebagai penyanyi terkenal yang 

hedon ditebusnya dengan mudah dan kisah berakhir bahagia. 

 

3.1.12 Ayat Ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy 

 Ayat Ayat Cinta adalah sebuah novel Islam populer karya 

Habiburrahman El Shirazy, seorang sarjana lulusan Universitas Al-Azhar, 

Kairo. Sastrawan muda ini lahir di Semarang, 30 September 1976 dan 

telah menempuh S-2 di The Institute for Islamic Studies di Cairo Mesir. 

Karya-karyanya banyak diminati tak hanya di Indonesia, tapi juga negara-

negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. 

Karya-karya fiksinya dinilai dapat membangun jiwa dan menumbuhkan 

semangat berprestasi pembaca. 
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  Novel setebal 411 halaman ini menjadi salah satu novel terlaris di 

Tanah Air dan telah dimuat secara bersambung di harian nasional 

Republika. Diterbitkan pertama kali pada tahun 2004 oleh penerbit 

Basmala dan Republika, novel ini telah mencapai cetak ulang sebanyak 

setengah juta kopi di tahun 2007. Ayat-Ayat Cinta menyandang predikat 

best seller dan dianggap sebagai pelopor karya sastra bergenre Islami di 

Indonesia. 

 Karena kesuksesan novel Ayat Ayat Cinta, pada tahun 2008 rumah 

produksi MD Pictures mengangkatnya ke layar lebar. Film dengan judul 

yang sama disutradarai Hanung Bramantyo dengan pemeran utama Fedy 

Nuril sebagai Fahri, Rianty Cartwright sebagai Aisha, dan Carissa Puteri 

sebagai Maria. Film Ayat Ayat Cinta mendapat penghargaan dari Museum 

Rekor Indonesia karena telah ditonton sekitar 3,8 juta orang di Indonesia 

dan ditayangkan di Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan 

Brunei Darussalam.  

 Melalui tokoh utama Fahri dan perjalanan hidupnya di Negeri Mesir, 

Ayat Ayat Cinta mencoba memaparkan keindahan cinta dalam Islam.  

Terdapat berbagai sisipan kisah Islami yang dikemas dengan begitu halus 

oleh penulis sehingga tidak terkesan mendakwahi pembaca. Wawasan 

keagamaan yang disertai dengan sumber hadist, terjemahan Al-Quran, 

sejarah perkembangan Islam dan berbagai referensi lainnya, merupakan 

bukti penulis tidak main-main menggarap novel ini. 
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 Unsur budaya Jawa dan Timur Tengah menjadi latar sosial tokoh 

utama. Fahri adalah seorang anak petani dari Jawa. Ia melanjutkan 

pengembaraan intelektual pascasarjana di Universitas Al-Azhar Cairo. 

Kota Kairo digambarkan begitu mendetail. Suasana alam Mesir di awal 

cerita saat musim panas, menghanyutkan pembaca seolah merasakan 

suhu udara di sana. Penulis mendeskripsikan kehidupan di Mesir dengan 

begitu fasih. Gambaran Mesir dan suasana alam tidak hanya sampai pada 

permukaan, seluk-beluk latar tempat digambarkan begitu rinci, seperti 

mahattah atau stasiun metro kereta bawah tanah yang menjadi 

kebanggaan masyarakat Mesir, Hadayek Helwan tempat Fahri tinggal di 

sebuah flat, hingga El-Zamalik sebuah kawasan elite di pinggir sungai Nil 

yang menjadi tempat Fahri dan Aisha berbulan madu. 

 Tidak hanya bangunan dan suasana daerah Mesir yang 

terdeskripsi dengan baik, tokoh Fahri juga dibangun dengan karakter yang 

kuat melalui prinsip seorang santri muslim. Sudut pandang orang pertama 

sebagai aku memaparkan rutinitas kegiatan Fahri sebagai mahasiswa 

Indonesia di Mesir. Sudut pandang akuan jugalah yang memudahkan 

pembaca merasakan konflik batin dalam diri Fahri saat berbagai cobaan 

merejamnya. Karakteristik Fahri begitu kuat. Fahri digambarkan sebagai 

seorang pekerja keras yang ulet dan memiliki rancangan hidup yang 

matang. Ia memiliki prinsip dan idealisme tinggi dalam menyelesaikan 

setiap kegiatan yang dilakukan. Penulis memaparkan Jadwal kegiatan 

berikut rencana hidup Fahri yang begitu kompleks hingga hal-hal terkecil.  
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 Untuk mendukung deskripsi keadaan yang mendetail, seringkali 

percakapan dan paparan menghabiskan banyak halaman. Seperti saat 

mengenalkan tokoh Maria yang menghabiskan tujuh halaman. Maria 

adalah seorang wanita beragama Kristen Koptik yang bertempat tinggal 

satu flat di atas flat Fahri. Maria wanita yang unik. Walaupun beragama 

Kristen, ia menyukai Al-Quran dan hafal surat Maryam. Demikian juga 

kejadian dalam metro yang menjadi perkenalan pertama Fahri dengan 

Aisha memakan hingga lima belas halaman.  

 Pertemuan pertama Fahri dan Aisha di sebuah Metro mengawali 

kisah ini. Percekcokan kecil terjadi dalam metro saat seorang wanita 

bercadar mempersilakan orang Amerika duduk di tempatnya. Beberapa 

orang Mesir yang berada di dalam Metro menghardik Aisha karena telah 

memberi tempat duduk pada orang Amerika. Perempuan bercadar itu 

bernama Aisha. Fahri yang berada tepat di antara mereka melerai dan 

menengahinya dengan memaparkan hadist-hadist tentang 

memperlakukan nonmuslim dengan baik. Aisha dan orang Amerika tadi 

berterimakasih pada Fahri karena telah membela mereka. Sejak saat itu, 

Fahri, Aisha dan Alicia—orang Amerika dalam Metro—sering bertemu 

membahas pertanyaan Alicia tentang Islam. Alicia menanyakan 

pandangan Islam terhadap kedudukan wanita dan beberapa pertanyaan 

lain seputar Islam. 

 Melalui pertanyaan-pertanyaan Alicia tentang berbagai anggapan 

orang barat pada agama Islam, dipaparkan pandangan Islam terhadap 
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kedudukan wanita. Untuk menjawab pertanyaan Alicia tersebut, penulis 

menggunakan kitab Makanatul Mar’ah Fil Islam (posisi wanita dalam 

Islam) dan Limadza Yakhafunal Islam? (Kenapa Mereka Takut Kepada 

Islam?) sebagai referensi. Habiburrahman El Shirazy memang 

menyisipkan nila-nilai humanisme Islam  dan berbagai ajaran moral yang 

dikemas dengan halus sehingga dapat menyentuh hati pembaca.  

 Konflik pertama muncul saat Noura diusir keluarganya. Ayah Noura 

yang bernama Bahadur menyeret dan mencaci maki Noura. Fahri 

membujuk Maria melalui sms untuk menolong Noura. Setelah dibujuk 

akhirnya Maria bersedia untuk menolong Noura dan membawanya ke 

kamar Maria. Esok paginya, Noura dipindahkan ke rumah Nurul, teman 

Fahri sesama mahasiswa Indonesia di Nasr City. Diam-diam Nurul 

menaruh hati pada Fahri. Begitu juga Fahri yang selalu bergetar hatinya 

ketika mendengar nama Nurul. 

 Dari Nurul, terungkap bahwa Noura sering dizalimi Ayah dan 

kakaknya karena warna kulit dan wajah yang berbeda dengan 

keluarganya. Noura berambut pirang dan berkulit putih sedangkan 

keluarganya berkulit hitam seperti orang Sudan. Noura tidak mau 

mengikuti kehendak ayahnya untuk menjual diri. Hal itu yang 

menyebabkan Noura sering dianiaya keluarganya. Fahri dibantu oleh 

Syaikh Ahmad untuk menyelamatkan Noura dari perlakuan keluarganya. 

Ternyata Noura sangat berterima kasih atas kepedulian Fahri. Melalui 

Syaikh Ahmad, Noura mengirim sebuah surat cinta untuk Fahri. Namun 
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Fahri segera memberikan surat cinta tersebut kepada Syaikh Ahmad 

karena tidak ingin menyimpan surat cinta itu.  

 Syaikh Ahmad membawa informasi tentang Noura yang 

kemungkinan bukan anak dari Bahadur dan istrinya. Noura dilahirkan di 

rumah sakit elit di Heliopolis. Pada hari yang sama Noura lahir, ada dua 

bayi di sana. Bayi satunya bernama Nadia. Setelah di lacak, Nadia kini 

tinggal di Heliopolis. Yang sedikit aneh ialah Nadia berkulit hitam, 

sementara ayah dan ibunya berkulit putih. Setelah diselidiki dengan 

mencocokkan DNA Bahadur dan istrinya, ternyata diketahui bahwa Noura 

bukanlah anak kandung Bahadur dan istrinya. 

 Sementara itu, Saat mengaji, Fahri dintanyakan kesiapan untuk 

menikah oleh Syaikh Ustman, guru talaqqi Fahri. Ada calon wanita salihah 

yang menurut Syaikh Ustman cocok dengan Fahri. Setelah melakukan 

istikharah dan menanyakan pendapat ibunya di Indonesia, Fahri 

menyetujui calon wanita yang diajukan Syaikh Ustman untuk menjadi 

istrinya. Ternyata wanita itu adalah Aisha, wanita bercadar yang pertama 

kali bertemu dengan Fahri di dalam Metro. Segala persiapan pernikahan 

Fahri dan Aisha dilakukan. Beberapa saat sebelum pernikahan tersebut, 

Ustad Jalal paman Nurul datang ke flat Fahri dan mengatakan bahwa 

Nurul sangat mencintainya. Ustad Jalal meminta Fahri untuk menikah 

dengan Nurul. Namun Fahri telah berkomitmen untuk menikahi Aisha. 

 Pernikahan Fahri dan Aisha telah dilangsungkan, Syaikh Ahmad 

mengabarkan Noura menemukan ayah dan ibu kandungnya. Setelah 
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dilakukan tes DNA, Noura ternyata bukan anak Bahadur. Noura telah 

kembali pada keluarga aslinya. Noura nelangsa, namun beruntung orang 

tua asli Noura tetap menganggapnya sebagai anak. 

 Aisha adalah seorang wanita Turki yang kaya raya. Flat mewah di 

pinggir Sungai Nil yang menjadi tempat malam pertama mereka adalah 

milik Aisha. Kekayaan Aisha  sangat berlimpah. Saat masa-masa indah 

dan bahagia dilewati Fahri dan Aisha, Nurul mengirim surat yang berisi 

kesediaannya dipoligami. Namun Fahri telah berjanji untuk setia hanya 

kepada Aisha seorang. Masa bulan madu dilalui Fahri dan Aisha di San 

Stefano Alexandria. Sepulang dari sana, Aisha hamil. 

 Konflik mengklimaks saat Noura mengaku telah diperkosa oleh 

Fahri. Fahri dipenjara karena tuduhan itu. Berbagai upaya dilakukan untuk 

membebaskan Fahri dari fitnah yang menimpanya. satu-satunya saksi 

kunci yang dapat mematahkan tuduhan itu hanyalah Maria. Namun ia kini 

berada di rumah sakit dalam keadaan koma. Menurut dokter, Maria akan 

sadar jika Fahri mencium dan mengatakan kata mesra pada Maria. Hal itu 

dilakukan untuk merangsang syaraf-syaraf Maria agar dapat sadar 

kembali. Akhirnya, Aisha mengizinkan Fahri menikahi Maria. Setelah 

sadar, Maria bersaksi di pengadilan dan mematahkan tuduhan yang 

diberikan Noura pada Fahri. Fahri dibebaskan dari penjara. Setelah 

bebas, Fahri ke rumah sakit untuk memeriksakan luka karena aniaya yang 

dilakukan polisi dalam penjara. Setelah memberikan kesaksian di 

pengadilan, Maria tak sadarkan diri dan belum juga siuman. Di rumah 
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sakit, Fahri dirawat bersebelahan dengan kamar Maria. Akhirnya Maria 

menghembuskan nafas terakhir saat mengucapkan syahadat. Kisah ini 

berakhir  bahagia setelah segala badai dan cobaan menimpa perjalanan 

hidup Fahri di Negeri Mesir. 

 Penulis berhasil memaparkan latar tempat, waktu dan suasana 

sehingga keadaan terasa benar-benar hidup. Deskripsi unsur-unsur yang 

mendukung citraan alam sekitar dibangun secara mendetail. Penulis 

benar-benar memperhatikan deskripsi keadaan yang dibangun. Seperti 

yang ditulis Hadi Susanto dalam prolog, keterampilan melukiskan keadaan 

alam sekitar merupakan salah satu kekuatan novel ini. 

 Ada pula sisipan budaya masyarakat Mesir, sifat, kebiasaan, dan 

humor yang digunakan di sana. Walaupun latar budaya Jawa Fahri tidak 

dipaparkan sedetail budaya Mesir, karakter tokoh utama sebagai orang 

Jawa sudah terasa. 

  

3.2 Gambaran Umum Pengarang 

3.2.1 Teguh Esha 

 Teguh Esha populer pada tahun 70-an melalui seri kisah Ali Topan 

Anak Jalanan. Novelis berdarah Jawa ini memiliki nama asli Teguh Slamet 

Hidayat Adrai. Ia lahir di Banyuwangi Jawa Timur pada tanggal 8 Mei 1947 

dari pasangan Ahmad Adrai (alm.) dan Wilujeng (alm.) 

 Setelah menyelesaikan sekolahnya di SMAN IX Jakarta, ia pernah 

kuliah di Fakultas teknik Universitas Trisakti, Fakultas Publisistik 
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Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), dan Fakultas Ilmu Sosial 

Jurusan Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, namun tak ada 

satu pun yang selesai. 

 Saat berkuliah di Universitas Dr. Moestopo jurusan Publistik, Teguh 

Esha melahirkan Ali Topan dalam bentuk cerita bersambung di majalah 

Stop. Ia mengaku, Ali Topan adalah refleksi dirinya sendiri yang drop out 

dari Universitas Trisakti karena masalah finansial. Setelah itu, Teguh Esha 

mengenal dunia wartawan dari abangnya Kadjat Adrai. Pada tahun 1971, 

bersama dengan Kadjat Adrai dan Djoko Prajitno, ia menerbitkan majalah 

Sonata dan menjabat Wakil Pemimpin Redaksi. Tahun 1975 bersama 

dengan Noorca dan Yudhistira A.N.M. Masardi ia menerbitkan Majalah 

Lelaki dan menjabat sebagai Pemimpin Redaksi. 

 Latar belakang jurnalistik yang dimiliki Teguh Esha terefleksi dari 

karangannya yang juga bergaya jurnalis. Seperti ketika menulis Ali Topan, 

dipaparkan keadaan daerah Bulungan Jakarta dengan begitu mendetail 

sehingga fakta dan realitas terasa begitu nyata. Teguh Esha percaya 

bahwa sastra yang dilandasi jurnalisme memiliki ketajaman tersendiri. 

 

3.2.2 Ashadi Siregar 

 Ashadi Siregar lahir di Pematang Siantar pada 3 Juli 1945. Novelis 

yang juga berprofesi sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada ini 

menyelesaikan pendidikan tingginya pada tahun 1970 dari universitas 

yang sama. Sebagai dosen pada Jurusan Publisistik/ Komunikasi Fakultas 
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Sosial dan Politik UGM, ia juga menjabat sebagai Lektor Kepala FISIP dan 

menjadi Direktur Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogya 

(LP3Y). Selain memproduseri produksi sinetron di stasiun televisi swasta, 

ia juga produktif menulis buku, artikel, dan kolom untuk surat kabar dan 

majalah. 

  Dari pernikahan dengan Helga K. ia dikaruniai dua orang putra, 

yaitu Adibanua Siregar dan Adimesa Siregar. Kepiawaiannya menulis 

novel mulai dituangkan Ashadi Siregar pada tahun 1974. Terbukti sukses 

merampungkan novel Cintaku di Kampus Biru yang langsung meledak, 

kedua lanjutan trilogi tersebut berturut-turut Kugapai Cintamu, dan 

Terminal Cinta Terakhir terbit di tahun 1975 dan 1976. Menurut Umar 

Kayam (1981:82), sebutan novel populer, atau novel pop mulai merebak 

sesudah suksesnya novel Cintaku di Kampus Biru dan Karmila di tahun 

70-an. Merebaknya istilah populer tersebut membuktikan kesuksesan 

trilogi karya Ashadi Siregar ini. Selain trilogi Cintaku di Kampus Biru, karya 

populer lainnya adalah Sirkuit Kemelut, Jentera Lepas, dan Sunyi Nirmala. 

Empat diantaranya telah difilmkan dan menuai kesuksesan yang tak kalah 

dengan novelnya.   

 

3.2.3 Marga T. 

 Sukses melejit dengan novel Karmila dan Badai Pasti Berlalu yang 

melambungkan nama Marga T., penulis kelahiran Jakarta, 27 Januari 

1943, ini terus menghasilkan karya-karya yang khas “novel manis”. Novel 
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Karmila yang terbit pada Desember 1973 mewarnai segmen baru dunia 

novel Indonesia. Karmila datang saat pembaca haus hiburan yang akrab 

dengan kehidupan sehari-hari dan Karmila menyuguhkan hal tersebut. 

Novel ini kemudian memunculkan istilah populer seperti dikatakan Umar 

Kayam (1981:82) sebagai pelopor novel bertajuk pop. 

 Novelis yang sekaligus berprofesi sebagai dokter ini bernama 

panjang Margaretha Harjamulia. Ia seorang wanita berdarah Tiong Hoa 

dengan nama Tjia Liang Tjoe. Wanita yang lulus dari Fakultas Kedokteran 

Universitas Trisakti pada tahun 1975 ini mengaku enggan terkenal. Jika 

sudah terkenal, ia tak bebas lagi naik bis atau menonton bioskop dan 

akan kehilangan ide ceritanya. 

 Cerpen pertama Marga yang berjudul “Kamar 27” terbit pada tahun 

1964. Setelah itu karangan-karangannya banyak mengisi koran dan 

majalah-majalah di Jakarta. Novel karya Marga T. sebelum Karmila ialah  

Rumahku Adalah Istanaku. Setelah sukses dengan Karmila, Karmila II dan 

Badai Pasti Berlalu, ia juga telah melahirkan novel populer lain seperti 

Sebuah Ilusi, Sepotong Hati Tua, Gema Sebuah Hati, dan Edelweis. 

 Ia dapat mewujudkan impian menjelajah Eropa dari kesuksesan 

novel Karmila dan Filmnya. Di sanalah, Marga terpaut pada seorang 

insinyur Teknik Kimia sesama lulusan Trisakti. Novelis, dokter sekaligus 

ibu rumah tangga ini gemar membaca tulisan apa pun di sela-sela 

kesibukannya. Menurutnya,  seorang penulis harus mau membaca tulisan 

siapapun. 
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3.2.4 Mira W. 

 Mira W. adalah penulis novel Indonesia yang sangat terkenal 

karena hampir seluruh novel karyanya telah diadaptasi menjadi film atau 

sinetron ini memiliki nama asli Mira Wijaya. Ia lahir dan besar di Jakarta, 

menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. 

Novelis yang sekaligus berprofesi sebagai dokter ini bertugas di 

Universitas Prof. Dr. Moestopo sebagai staf pengajar. Mira W. sangat 

menikmati ketiga profesi yang menurutnya saling berhubungan. Menjadi 

dokter umum yang berpraktik di universitas tempatnya mengajar, 

seringkali membuahkan ide cerita yang menarik untuk diangkat dalam 

berbagai tulisan. 

 Mira W. mulai menulis cerpen di majalah-majalah ibukota pada 

tahun 1975. Pertama kali ia mengirimkan cerpen berjudul Bentang Kasih 

langsung dimuat sebuah majalah. Hal tersebut membuat dokter umum ini 

semakin percaya diri menulis cerita. Cerpen-cerpennya kemudian dimuat 

majalah Femina, Kartini, Dewi, dan lain-lain dengan nama M. Wijaya. 

Sejak tahun 1977, ia menulis cerita bersambung di majalah Dewi dengan 

judul Dokter Nona Friska. Cerita bersambung tersebut kemudian dijadikan 

novel dengan judul Kemilau Kemuning Senja dan pernah diangkat ke 

layar lebar dengan judul yang sama.  

Pada tahun 1978, Mira W kembali merampungkan novel kedua 

dengan judul Sepolos Cinta Dini yang awalnya dimuat sebagai cerita 
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bersambung di harian Kompas lalu diterbitkan oleh Gramedia. 

Selanjutnya, Mira W. sangat produktif menulis novel dengan ciri khas 

mengusung tokoh utama wanita tanpa bermaksud menyampaikan pesan 

tertentu bagi kaumnya. Hingga kini tak kurang dari 67 novel telah lahir dari 

tangan dingin wanita yang tidak pernah bercita-cita menjadi penulis ini. 

 

3.2.5 Maria A. Sardjono 

 Saat kecil, Maria A. Sardjono telah hidup dalam keluarga gemar 

membaca. Buku bukan benda langka di rumahnya. Kakek Maria adalah 

teman Marah Rusli, penulis roman Siti Nurbaya. Ia telah hidup dalam 

lingkungan yang mendukung kepenulisan sejak kecil. 

 Wanita kelahiran 22 April 1945 ini mulai menulis sejak SMP. Saat 

itu banyak tulisan-tulisannya hanya tersimpan di laci meja. Baru setelah 

seorang teman berkunjung kerumahnya dan membaca sebuah cerpen, ia 

menyarankan agar Maria mengirimkan cerpen-cerpen tersebut ke 

beberapa majalah. Ternyata cerpen-cerpennya diterima pihak redaksi dan 

tak ada yang dikembalikan. Sejak saat itu ia telah banyak merampungkan 

novel dengan tema cinta. Maria mengaku tak pernah mampu menulis 

cerita bergenre horor, sebaliknya ia sangat menikmati tulisan-tulisannya 

dalam kisah bertema cinta dua insan manusia. Wanita yang pada tahun 

2004 telah menyelesaikan studi S2 di bidang filsafat humaniora ini telah 

merampungkan 85 novel selama 30 tahun kiprahnya dalam ranah 

kepenulisan. 
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3.2.6 Hilman Hariwijaya 

 Penulis yang identik dengan serial Lupus ini lahir di Jakarta, 25 

Agustus 1964. Karakter Hilman yang humoris membuatnya mendapat 

predikat Jago ngocol se-Indonesia. Hal tersebut terbukti dari karya-

karyanya yang bertajuk populer mampu mengocok perut pembaca. 

 Cerpen pertamanya yang berjudul Bian, Adikku Yang Tak Pernah 

Ada pada tahun 1978 menggondol pemenang sayembara mengarang 

majalah Hai. Sejak saat itu, Hilman semakin percaya diri mengasah bakat 

menulisnya dan menghasilkan kisah Lupus yang fenomenal di dunia 

penerbitan Indonesia ini. Gaya bahasa Lupus yang khas remaja 

melambungkan nama Hilman dan puluhan episode kisah Lupus telah 

terjual sebanyak jutaan kopi. Lupus juga telah diangkat ke layar lebar dan 

sinetron televisi. Selain Lupus, penulis produktif ini juga menggarap serial 

Olga, Vanya, Vladd, Lulu, dan beberapa cerita lepas lainnya yang telah 

disinetronkan. 

 Kisah remaja SMA yang menarik banyak pembaca hingga 

“kecanduan” ini memiliki banyak versi dari Lupus Kecil, Lupus ABG, dan 

Lupus Milenia. Ia sempat kehilangan karakter khas Lupus saat ia telah 

menjadi dewasa dan lulus SMA. Namun, upaya mengembalikan karakter 

Lupus muncul dalam serial yang terbit berikutnya. Lupus kembali 

menyuguhkan karakter yang khas dalam judul selanjutnya berupa cerita 

yang belum sempat diceritakan saat Lupus SMA dulu. 
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 Penulis berperanakan Jawa Sunda ini pernah kuliah di Universitas 

Nasional Jurusan Sastra Inggris. Ia juga pernah menjadi redaktur tamu 

dan wartawan freelance majalah Hai. Hilman mengaku tulisan-tulisannya 

terinspirasi dari pergaulan dengan teman-teman semasa remaja. 

Walaupun ia ingin mencoba beranjak dari tema remaja, namun penerbit 

memintanya untuk tetap menulis cerita dalam segmen kisah-kisah anak 

muda. 

 

3.2.7 Gola Gong 

 Gola Gong adalah nama pena dari Herri Hendrayana Haris yang 

melambung setelah Balada Si Roy meledak di akhir dekade 80-an. Gola 

Gong lahir di Purwakarta, 15 Agustus 1963. Jiwa Petualangnya begitu 

menggelora hingga ia meninggalkan pendidikan di Jurusan Sastra 

Indonesia Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran dan memutuskan diri 

untuk bertualang ke berbagai tempat di nusantara hingga ke negara-

negara di Asia. 

 Selesai petualangannya menjelajah Indonesia pada tahun 1987, 

lahirlah kisah Balada Si Roy. Ia terinspirasi menuliskan Roy dari karya-

karya terkenal dunia seperti Old Shaterhand, Tom Sawyer, Musashi, 

Papillon, dan Jim Bowie. Karekter-karakter mereka diramu sehingga 

menjadi tokoh Roy. Sayangnya, tidak sedikit pembaca-pembaca Balada si 

Roy yang mengambil hal-hal negatif yang dilakukan Roy. Menurut Gola 

Gong, pernah suatu kali remaja dari Jawa Timur datang ke rumahnya 
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mengabarkan tidak naik kelas seperti Roy. Hal tersebut membuat Gola 

Gong prihatin dan sepulang mengelilingi Asia pada sekitar tahun 1992, ia 

mengakhiri episode ke sepuluh sebagai penutup kisah panjang si Roy. 

 Setelah itu, jari yang melahirkan cerita-cerita pedih Roy mengarungi 

kisah hidup seakan menjadi kaku. Enam tahun ia vakum menulis novel. 

Baru pada tahun 2000 Gong merampungkan novel Nyanyian Perjalanan, 

kumpulan cerpen bersama Helvy Tiana Rosa dan novel Al Bahri. Berbeda 

dengan Balada Si Roy, kini tema-tema cerita yang ditulisnya bernuansa 

Islami. Cerita-cerita yang Islami tersebut telah banyak diangkat sebagai 

sinetron di televisi. Setelah menikah dengan Tias Tatanka, Gong merasa 

lebih tertarik menulis cerita ber-genre Islam. 

 Selain menulis novel, ia juga banyak menulis artikel untuk beberapa 

surat kabar dan puisi-puisi karyanya telah dimuat di berbagai media 

massa. Antologi puisinya bersama Toto ST Radik terangkum dalam Jejak 

Tiga, Ode Kampung, dan Bebegig. Puisi karyanya juga tergabung dalam 

Antologi Puisi Indonesia 1997 versi Komunitas Sastra Indonesia. 

 Gola Gong pernah bekerja sebagai wartawan di tabloid Warta 

Pramuka dan tabloid Karina. Ia juga pernah menjadi reporter freelance 

beberapa media massa hingga akhirnya terjun ke dunia pertelevisian dan 

banyak menulis skenario sinetron. Ia telah menggarap banyak sinetron 

yang ditayangkan di stasiun televisi swasta tempatnya bekerja. Kini 

bersama dengan istrinya yang juga seorang penulis, ia mendirikan Rumah 
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Dunia, sebuah pusat belajar sastra, jurnalistik, rupa,  dan teater yang 

berdiri di kebun belakang rumah mereka di Serang, Banten.  

 

3.2.8 Zara Zettira Z.R. 

 Karier di dunia entertainment tak menyurutkan minat Zara Zettira 

menjadi seorang penulis. Wanita kelahiran 5 Agustus 1969 ini banyak 

meraih prestasi dan penghargaan di bidang modeling. Di umurnya yang 

ke 16, Zara telah menjadi Putri Remaja 1985, pada tahun 1987 ia menjadi 

runner up “Gadis Sampul”, meraih gelar Putri Kampus di tahun 1989, dan 

mendapat predikat None Jakarta Pusat Favorit pada tahun 1989. 

 Dari pernikahan pertamanya dengan Albert Widjaya, mereka 

dikaruniai seorang putri. Saat itu, kiprah menulis Zara di Indonesia lebih 

dominan dalam dunia pertelevisian. Wanita bernama lengkap Zara Zettira 

Zainudin Ramadi ini mulai aktif menulis sejak berumur 12 tahun, setelah 

memenangkan lomba menulis pada sebuah majalah remaja. Ia telah 

merampungkan sepuluh novel populer yang diterbitkan Gramedia Pustaka 

Utama, diantaranya Jejak-Jejak Jejaka, Eugene Kota Penuh Romansa, 

Salju Merah, Mimi Elektrik, dan Sexy Anissa. Di samping membintangi 

beberapa sinetron, Zara juga sangat produktif menulis cerita skenario. 

Telah lebih dari seribu skenario sinetron dan film televisi lahir dari 

tangannya. Ia pernah menjabat sebagai salah satu dewan redaksi dan 

redaktur istimewa di majalah Planet Pop Jakarta (1999-2000). Ia juga 
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menerjemahkan beberapa buku cerita remaja berbahasa Inggris ke 

bahasa Indonesia. 

 Setelah bercerai dengan Albert Widjaya, pada tahun 1999 Zara 

menikahi Zsolt Zsemba, seorang pria kelahiran Hungaria yang 

berkewarganegaraan Kanada. Mereka dikaruniai dua orang anak 

bernama Alaya Eva Ramadi Zsemba dan Zsolt George Zainuddin 

Zsemba. Wanita yang mempercayai kodratnya sebagai ibu rumah tangga 

ini harus mengakhiri aktivitas modeling di Indonesia karena ia dan 

keluarga kini menetap di negeri dingin Toronto, Kanada. Menulis 

menurutnya merupakan hobi dominan yang dapat dilakukan, tanpa 

meninggalkan kodrat utama sebagai ibu rumah tangga. 

 
 
3.2.9 Fira Basuki 

 Fira Basuki produktif menulis novel populer sejak kembali ke 

Indonesia setelah menuntut ilmu di Wichita State University dan Pittsburg 

State University Jurusan Communication Public Relation di Amerika 

Serikat. Ia juga pernah menjadi kontributor beberapa majalah dalam dan 

luar negeri. Majalah luar negeri yang pernah ia jejali adalah Sunflower, 

Collegio dan Morning Sun yang terbit di Kansas, Amerika Serikat. 

 Berumah tangga tak membuatnya kehabisan ide cerita. Fira Basuki 

telah bersuami saat menghasilkan banyak novel. Novelis kelahiran 7 Juni 

1972 ini telah dikaruniai seorang putri yang selalu enerjik. Ketika melihat 

putrinya selalu ceria, Fira menyimpulkan betapa energi anak hanya untuk 
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bermain. Novel pertama yang dirampungkannya adalah trilogi Jendela-

Jendela (Juli 2001), Pintu (Februari 2002), dan Atap (Agustus 2002). 

Setelah itu, novelnya yang diterbitkan adalah Biru (Juni 2003), Rojak 

(Februari 2004), Serial Ms. B: “Panggil Aku B” (Febuari 2004), selanjutnya 

Ms. B: “Will U Marry Me?” (Agustus 2004), Ms. B: Jadi Mami (Maret 2005), 

Alamak (April 2005), Cinta Dalam Sepotong Roti (Agustus 2005), 

Perempuan Hujan (September 2005), Windows (Februari 2006), Ms. B: 

“B, Jangan Mati” (Mei 2006), Ms. B: “Cool Cucumber” (Mei 2007) dan 

Astraiastria pada Juli 2007. 

 Novelis produktif ini pernah tinggal di Singapura dan merasakan 

lika-liku hidup di sana. Dari sanalah datang ide untuk melahirkan novel 

berjudul Rojak yang banyak mengungkap konflik rumah tangga tokoh 

utama. Di Singapura, Fira menjadi executive contributor Harper’s Bazaar, 

sebuah majalah gaya hidup terbitan negara berlambang singa itu. 

 Wanita berdarah Jawa ini menulis novel populer yang dekat dengan 

realita kehidupan sehari-hari. Gaya tulisannya yang khas dan ringan, 

menjadikan novel-novel Fira banyak digandrungi kalangan dewasa dan 

remaja. 

   

3.2.10 Asma Nadia 

 Asma Nadia lahir tanggal 26 Maret 1972. Wanita yang telah 

berumah tangga dan dikaruniai dua orang anak bernama Putri Salsa dan 

Adam Putra Firdaus ini produktif menulis karya-karya fiksi dan nonfiksi. Ia 
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telah menggondol beberapa penghargaan di bidang tulis menulis. Di 

antaranya adalah pemenang tiga penghargaan Adikarya Ikapi, dan pada 

tahun 2005 dinobatkan sebagai peserta terbaik Majelis Sastra Asia 

Tenggara. Kumpulan cerpennya yang berjudul Cinta Tak Pernah Menari 

menjadi pemenang kategori kumpulan cerpen remaja versi Forum Lingkar 

Pena. 

 Adik dari Helvy Tiana Rosa ini kini bekerja sebagai CEO Lingkar 

Pena Publishing House. Beberapa karya fiksi Asma Nadia adalah Aku 

Ingin menjadi Istrimu (2003), Derai Sunyi (2002), Dialog 2 Layar (2001), 

Rembulan di Mata Ibu (2000), Serenade Biru Dinda (2000), Meminang 

Bidadari (2002), Cinta Tak Pernah Menari (2003), Ada Rindu di mata Peri 

(2004), Cinta Laki-Laki Biasa (2005), Kangen (2007) dan Istana Kedua 

(2007). 

 Selain novel, ia juga menulis cerpen, naskah drama dan skenario 

teve. Naskah teaternya “Preh” merupakan salah satu naskah terbaik 

Lokakarya Perempuan Penulis Naskah Drama dan diterbitkan dalam dua 

bahasa oleh Dewan Kesenian Jakarta. Ia juga terpilih untuk mengikuti 

program writers in residence dan tinggal di Korea Selatan selama 6 bulan 

di tahun 2006. Wanita berdarah Jawa ini juga pernah di undang untuk 

menjadi pembicara dalam The 2nd Asia Literature Forum di Gwangju. 

Asma Nadia sangat mensyukuri keterlibatannya dalam dunia menulis dan 

menggagas program Penulisan Cerita Pendek (Pulpen) bagi generasi 

muda. 
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3.2.11 Agnes Jessica 

 Agnes Jessica telah banyak merampungkan novel-novel populer 

yang diminati kalangan remaja. Novelis mantan guru matematika SMUK I 

BPK Penabur ini lahir di Jakarta 4 April 1974. Setelah berhenti mengajar, 

ia memutuskan untuk menulis novel pada tahun 2002. Novel pertamanya 

rampung di tahun berikutnya dan lebih kurang sebanyak 27 novel telah 

diterbitkan. Novel-novel karya Agnes Jessica yang diterbitkan oleh 

Gramedia Pustaka Utama adalah Piano di Kotak Kaca, Dongeng Sebelum 

Tidur,  Debu Bintang, Rumah Beratap Bugenvil, Three Days Cinderella, 

Tunangan? Hm..., dan Jejak Kupu-kupu. Selain itu, novel yang diterbitkan 

Primanata Publishing adalah Dua Bayang-bayang, Mesin Waktu, Bunga 

Yang Terbuang, Antara Metro dan Jakarta, Awas Cowok Bandel, Pelangi 

Biru, The Glass Shoes, Bukan Pengantin Terpilih, dan Noda Tak 

Kasatmata. Novel lainnya yaitu Maharani dan Di Bawah Temaram Jakarta 

diterbitkan oleh Grasindo, Mayonaise episode 1 sampai dengan 4 

diterbitkan Elexmedia, Sepasang Peniti Perak, Peter dan Wendy, Angan 

Sang Cinderella yang diterbitkan Vania Books, dan Jangan Ngomong 

Cinta diterbitkan Elexmedia Komputindo. 

 Pengarang yang produktif menulis novel populer ini juga aktif 

menulis skenario sinetron dan film televisi, namun tetap berkomitmen 

menulis novel hingga akhir hayatnya. 
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3.2.12 Habiburrahman El Shirazy 

 Sukses dengan gebrakan novel Ayat Ayat Cinta, Habiburrahman El 

Shirazy telah merampungkan berbagai karya fiksi yang mengusung tema 

dakwah Islam. Lahir di Semarang, 30 September 1976, ia menghabiskan 

masa pendidikan menengah di Mts Futuhiyyah 1 Mranggen dan belajar 

kitab kuning di Pondok Pesantren Al Anwar, Mranggen, Demak. Tahun 

1992 ia merantau ke kota Surakarta untuk melanjutkan pendidikan di 

Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Surakarta. Selanjutnya, 

Habiburrahman El Shirazy menempuh pendidikan di Negri Mesir dan 

menyandang sarjana lulusan Fakultas Ushuluddin Jurusan Hadist 

Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian, ia menyelesaikan 

Postgraduate Diploma (Pg.D) S2 di The Institute for Islamic Studies juga di 

Kairo. 

 Novelis muda yang meraih juara dalam berbagai lomba semasa 

SLTA dan banyak menggondol penghargaan ini di antaranya pernah 

menjadi duta Indonesia untuk mengikuti “Perkemahan Pemuda Islam 

Internasional Kedua” di kota Ismailia Mesir. Dalam kesempatan tersebut, 

ia memberikan orasi berjudul Tahqiqul Amni Was Salam Fil Alam Bil Islam 

‘Relasi Keamanan dan Perdamaian di Dunia dengan Islam’ dan terpilih 

sebagai orasi terbaik kedua dari seluruh orasi dalam perkemahan tingkat 

dunia itu. 

 Selain berkemampuan organisator yang aktif dalam berbagai 

komunitas Islam dan sastra, ia juga seorang penyair. Puisinya termuat 
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dalam Antologi Puisi Dunia PPDKL (2002) dan Majalah Dewan Sastera 

(2002) yang diterbitkan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dalam dua 

bahasa, Inggris, dan Melayu. 

 Karya-karyanya tidak hanya diminati di Indonesia, tapi juga di 

negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Dai 

yang kini mendedikasikan diri di dunia pendidikan dengan membuka 

pengajian kitab kuning di kampung halamannya ini telah merampungkan 

karya-karya sastra ber-genre Islami seperti Pudarnya Pesona Cleopatra; 

Novel Psikologi Islami (2004), Di Atas Sajadah Cinta yang telah diadaptasi 

sebagai sinetron yang ditayangkan Trans TV (2004), Ketika Cinta Berbuah 

Surga (2005), Dwilogi Ketika Cinta Bertasbih (2007), dan Dalam Mihrab 

Cinta (2007). 
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BAB IV 

HUBUNGAN KARYA, PENGARANG, DAN REALITAS 

 

Realitas memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan karya. Karya 

sastra, menurut Plato, filsuf Yunani yang sangat disegani sampai saat ini, 

adalah tiruan dari kenyataan. Aristoteles kemudian menyempurnakan 

pernyataan Plato dengan sebuah pernyataan baru. Menurut Aristoteles, 

karya sastra tiruan dari kenyataan, tetapi ada proses kreativitas “creation” 

sebelum itu dijadikan karya sastra. Hal itu berarti peran pengarang juga 

termasuk di dalam proses penciptaan; pengarang tidak semata-mata 

hanya meniru saja. 

Dalam pendekatan sosiologi sastra, peran pengarang tidak bisa 

dilepaskan begitu saja. Pengarang dianggap representasi dari realitas 

masyarakat itu sendiri karena pengarang dilahirkan dan dibesarkan di 

dalam masyarakat itu sendiri. Hal itu berarti latar belakang sosial 

pengarang pengarang sangat berpengaruh terhadap karya yang 

diciptakannya.  

Peran pengarang dalam proses penciptaan bisa dilihat dalam dua 

hal: menyetujui atau mengkritik realitas sosial yang dihadapinya.  Dalam 

sebuah karya, itu bisa ditemui dari sikap tokoh terhadap realitas yang ada 

karena tokoh adalah sudut pandang pengarang atau media pengarang 

dalam menyampaikan pesan. 
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4.1 Karya-Karya Tahun 1970-an 

Peralihan kekuasaan suatu negara tidak hanya berimbas pada 

kehidupan politik, tetapi juga merengkuh aspek-aspek kehidupan yang 

lain, di antaranya aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pada masa 

peralihan kekuasaan dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru, konflik 

dalam ranah sosial budaya juga terekam jelas. Salah satu konflik 

indeologis yang berpengaruh dalam ranah kebudayaan dikenal dengan 

istilah polemik kebudayaan, suatu polemik yang terjadi antara Lekra 

dengan kelompok Manifes Kebudayaan. Konflik ini memiliki keterkaitan 

dengan situasi sosial politik pada masa itu.  

Karya-karya novel populer tahun 1970-an dibayang-bayangi masa 

peralihan kekuasaan dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru. Masa 

peralihan ini melibatkan masyarakat dalam konflik ideologis yang panas. 

Oleh karena itu, dapat dipahami jika konflik ideologis tersebut terekam 

dengan jelas pada novel-novel yang lahir pada masa itu meskipun pada 

dasarnya tema yang diangkat dalam novel tersebut adalah tema 

percintaan. 

 Seringkali keadaan politik sebuah negara menjadi latar sosial yang 

menarik dan perlu diungkap. Selain sebagai pendukung suasana sebuah 

karya, politik juga merupakan relitas yang menggambarkan keadaan 

masyarakat pada zamannya. Realitas politik dalam sebuah novel juga 

dapat menjadi refleksi sejarah bangsa dari sudut pandang pengarang 

yang mengamati—atau bahkan terjun langsung dan mengalami— situasi 
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politik tertentu. Beberapa novel yang lahir pada tahun 1970-an ini 

menggambarkan konflik sosial politik yang berkaitan dengan G-30 S/PKI 

dan peralihan kekuasaan politik dari rezim Orda Lama ke Rezim Orde 

Baru. 

 

4.1. 1 Ali Topan Anak Jalanan Karya Teguh Esha 

 Novel ini menggambarkan realitas sosial keluarga kelas atas 

Jakarta. Karena hanya menggambarkan sebagian kecil masyarakat 

Jakarta, tentu saja novel ini bukan merupakan representasi keseluruhan 

masyarakat Jakarta. Namun, sebagai sebuah teks, novel ini dengan jeli 

mengangkat kehidupan kota metropolitan yang mulai tersentuh oleh nilai-

nilai baru: materialisme, hedonisme, dan dan tergerusnya nilai-nilai moral.   

 Hal ini tentu sebuah hal yang menarik karena novel ini terbit pada 

1977, ketika pemerintahan Orde Baru masih menata diri setelah konflik 

ideologis yang terjadi pada 1965-an. Namun, jika kita simak lebih jauh 

lagi, ada kemungkinan pada masa itu Indonesia sedang menapaki 

perekonomian yang lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Pada 

masa itu, investasi mulai digalakkan, perekomian bergerak setahap demi 

setahap, akan tetapi politik distabilkan agar tidak mengganggu 

perkembangan ekonomi Indonesia yang sedang membaik. Membaiknya 

perekonomian tersebut tampak dari membaiknya kehidupan masyarakat 

Indonesia, terutama di kota Jakarta, Produk-produk teknologi dari luar 

negeri masuk dengan mudah ke Indonesia sehingga dikonsumsi oleh 

masyarakat Jakarta. Hal itu terlihat dari kutipan di bawah ini.  
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 “He, Bajingan!” seorang pengendara Toyota Corolla 1973 warna 
kuning memaki Ali Topa yang hampir ditubruknya (hlm. 2) 

 
 Orang muda di belakang setir Mercedes itu mengacungkan tinju ke 

arah punggung Ali Topan CS. (hlm.3) 
 
 Ketika Dudung mengunjunginya pertama kali  pada suatu malam 

Minggu,  di rumah Meiske itu berderte tiga buah mobil. Fiat 125 dan 
Mercedes 200 milik anak-anak geng Ngos-ngosan, sedangkan 
Toyota Hardtop milik anak geng Remember Me. (hlm. 211) 

 

Pada kutipan di atas, merek-merek mobil keluaran luar negeri 

dengan berbagai tipe menjadi kosa kata biasa dalam cerita. Hal ini 

menandakan bahwa bahwa merek-merek mobil tersebut sudah menjadi 

konsumsi dan bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Akan tetapi, 

kemakmuran yang terjadi di Indonesia tersebut tidak terlepas dari 

pinjaman hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 

Hal itu tergambar pada kutipan di bawah ini. 

“Gawat kenape? Kalau kita makan baso nggak bayar itu baru 
gawat. Tapi kalau sekali-kali ngutang sih nggak apa-apa, iya apa 
nggak, macks?” kata Gevaert, “yang penting kan bayar. Pemerintah 
kita kan juga suka ngutang sama IGGI,” tambahnya. (hlm. 29) 
 

IGGI adalah adalah singkatan dari Intergovernmental Group on 

Indonesia adalah kelompok negara pendonor yang diketuai Belanda, 

bertemu setiap tahun untuk membantu pembangunan Indonesia yang 

selama periode 1967-1991 (Usman, Surya online.co.id). Pada saat itu, 

Indonesia dalam masa pembangunan sehingga banyak menggantungkan 

keuangan negara dengan melakukan pinjaman pada IGGI. Menurut 

Usman, terbentuknya lembaga ini diawali dengan keberhasilan 
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pemerintah Indonesia menggalang dukungan dan menegosiasikan 

utangnya kepada para kreditur dalam forum Paris Club. Setelah itu, 

muncullah gagasan akan perlunya suatu forum antarpemerintah yang 

memberikan dukungan baik dana pinjaman maupun pemikiran terhadap 

arah pembangunan Indonesia. hal itulah yang membuat perekonomian 

Indonesia berangsur-angsur membaik. Karena intervensi, terutama oleh 

Belanda, yang dinilai terlalu berlebihan, Indonesia memutuskan untuk 

tidak lagi membutuhkan IGGI. Sebagai gantinya, dibentuklah CGI 

(Consultative Group on Indonesia) yang keanggotaannya – tanpa Belanda 

– serta fungsinya sendiri tidak jauh berbeda dengan IGGI.  

Kemakmuran ekonomi pada masa itu memberikan dampak 

meningkatnya taraf hidup masyarakat kota Jakarta. Akan tetapi, 

kemakmuran ini memberi dampak yang lain. Materialisme mulai 

menggejela dan menjadi bagian sikap hidup. Nuansa sikap hidup 

materialisme tersebut tergambar dari ucapan-ucapan tokoh seperti kutipan 

di bawah ini. 

“Dia bilang, kalau gue masih bandel, gua mau dikawinin sama si 
Anna…,” 
“Cuih!” Bobby meludah ke tanah. 
“Wah, gua juga mau kalau caranya begitu. Cewek cakep, punya 
Mercy. Nggak dapet ceweknya, Mercynya pun jadi,” kata Gevaert. 
(hlm.85) 
 
Juga seperti kutipan berikut. 
 
Tuan Surya menurunkan korannya, melihat ke arah Boy dan 
istrinya. Dia tersenyum kecil pula dan berkata, “Tampang keren 
kalau nggak ada duit juga percuma, Boy. Anak gadis sekarang 
mana mau punya suami sopir.” 
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Boy cuma meringis saja… (hlm. 163-164) 
  

Novel ini berkisah tentang seorang remaja laki-laki, Ali Topan,  

yang hidup dalam keluarga mapan. Ia dibesarkan dalam keluarga yang 

kaya, tetapi miskin akan kehangatan sebuah keluarga. Ayah dan ibunya 

hidup dalam ketidakharmonisan hubungan suami istri. Masing-masing 

memiliki hubungan dengan orang lain di luar keluarga. Di luar statusnya 

sebagai istri, Ibu Ali Topan memiliki kekasih yang lebih muda yang sering 

berganti-ganti. Sementara itu, ayahnya adalah laki-laki hidung belang 

yang juga sering melakukan hubungan tidak sah dengan wanita yang 

lebih muda.   

  “Sementara itu, wajah Ali Topan tegang mengawasi foto-foto 
ibunya sedang bercumbu dengan seorang anak muda di kolam 
renang, yang sedang direndam dalam baskom berisi air.” (hlm. 34) 
 
“Malam harinya mereka membayar seorang penjaga villa sewaan 
untuk mengintip pasangan yang sedang ngesex itu Pak Amir, 
papanya sendiri bersama seorang pelacur.” (hlm. 44) 

  

Kenyataan lain adalah Boyke, kakaknya, menghamili Sinah dan 

harus dikirim ke Australia untuk menutupi skandal yang memalukan. 

“Boyke dikirim ke Australia oleh papanya sebetulnya untuk 
menutupi suatu skandal. Ia menghamili Sinah, pembantu keluarga 
mereka asal Karto Suro yang berusia 18 tahun.” (hlm.53) 

  

Beberapa kutipan di atas memberikan gambaran bagaimana 

kehidupan keluarga besar Ali Topan. Sebagai catatan, novel ini 

menggunakan latar waktu pada tahun 1970-an. Hal ini memberikan 

gambaran kehidupan metropolitan Jakarta yang sudah carut marut. 
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Perselingkuhan, keluarga yang kurang harmonis, hedonisme pada 

kalangan anak muda, adalah segelintir realitas yang ada pada masa itu.  

 Dalam gambaran realitas seperti itulah, Ali Topan dibesarkan. 

Berbeda dengan gambaran keluarganya yang lain, Ali Topan adalah 

tipikal pemuda yang sempurna. Ia digambarkan sebagai sosok yang 

tampan, memiliki kecerdasan intelektual tinggi, dan digandrungi para 

gadis.  

 Buat Ali Topan tak sulit menggarap soal ulangan itu. Ali Topan 
adalah murid terpandai di sekolahnya sejak kelas satu dulu. 
Kecerdasannya di atas rata-rata anak seusianya. Ketika masih kecil 
belum bersekolah, ia sudah dapat membaca dan menulis. 

  
….Teman-teman dan bahkan guru-gurunya heran, bagaimana 
mungkin anak berandal yang tak pernah terlihat belajar, tampak 
santai di sekolah itu dapat menjadi murid terpandai di sekolah. 
(hlm. 69) 

  

 Isi kamarnya juga menguatkan sosok Ali Topan yang jenius, tetapi 

juga bengal. Hal itu tampak dari koleksi buku yang dimiliki Ali Topan. 

 Masih ada teman setia Ali Topan di kamar itu. Buku-buku. Segala 
macam buku. Ada buku politik Sang Pangeran karya Niccolo 
Machiavelli dan beberapa buku karya Bung Karno serta kumpulan 
pidato presiden pertama Republik Indonesia itu. Ada buku sejarah, 
terutama sejarah pergerakan kebangsaan dan sejarah Indonesia 
lama, juga buku-buku biografi. Ada buku novel pop. Komik Jan 
Mintaraga dan teguh Santosa. Buku kumpulan syair Bob Dylan dan 
berjilid-jilid buku serial silat Cina. Dan… di antara buku-buku itu 
terkadang ada buku stensilan yang kalau ditinjau dari segi 
pornografi, cukup mengasyikkan! (hlm. 42) 
 

Gambaran di atas memberikan identitas Ali Topan yang kompleks. 

Ia penyuka buku-buku populer, tetapi ia juga pembaca buku-buku yang 

membutuhkan tingkat pembacaan yang tinggi. Buku-buku Soekarno 



 

 104

bukanlah buku-buku yang mudah dipahami. Buku Sang Pangeran Niccolo 

Machiavelli juga bukanlah buku yang ringan, melainkan sebuah buku 

pemikiran politik. Tentu suatu hal yang istimewa bagi seorang remaja yang 

seumuran Ali Topan yang masih duduk di kelas III SMA sudah membaca 

buku-buku tersebut. Meskipun hal itu tidak tecermin pada perilaku sehari-

hari Ali Topan, gambaran di atas sudah cukup memberikan gambaran 

sosok Ali Topan yang demikian kompleks.  

 Perpaduan ketampanan, kenakalan, dan kecerdasan pada diri Ali 

Topan menjadi suatu representasi pemuda yang sempurna. Oleh karena 

itu, sangat wajar jika Ali Topan disukai oleh banyak wanita.  

Dan, Maya paling suka melihat senyuman Ali Topan. Menurut 
Maya, senyuman Ali Topan benar-benar senyuman yang 
sempurna. (hlm. 89)  
 
“Bengal sekali dia…” bisik gadis itu sambil memandang Maya, 
“sesuai dengan namanya… Ali Topan …,” lanjutnya. 
“Memang,,, tapi dia itu jenius… dan baik hati…,” bisik Maya. 
“Oh ya?” bisik Anna Karenina. Ia memandang sekilas ke arah Ali 
Topan. Matanya ceria. Maya tiba-tiba merasa cemburu. (hlm. 79) 
 

Melihat gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa harapan 

pembaca mengenai sosok ideal pemuda masa itu adalah sosok yang 

tampan, cerdas, dan nakal, tetapi tidak melenceng terlalu jauh dari koridor 

moralitas ketimuran. Meskipun nakal dan senang mengganggu wanita, Ali 

Topan tidak pernah digambarkan melakukan hubungan dengan 

perempuan melebihi batas. Hal ini sangat bertolak belakang dengan 

perilaku anggota keluarganya yang lain. Hal yang menarik lainnya 

sekaligus menguatkan karakter Ali Topan adalah, di balik kenakalannya, 
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Ali Topan digambarkan sering menggunakan idiom-idiom agama. Hal itu 

tampak pada kutipan di bawah ini.  

“Bismillahi rohmanir rohiim,” Dudung ber-Bismillah sebelum 
meniup-niup kuah baso dan menyeruput kuah itu dengan mulutnya. 
Ali Topan juga berbismillah. 
Bobby yang Katolik dan Gevaert yang Protestan berdoa cara 
Kristen. (hlm. 27) 
 

Gambaran di atas memberikan gambaran bahwa kenakalan Ali 

Topan memiliki batas. Batasan tersebut berwujud pada masih kentalnya 

perilakunya dengan tindakan yang diajarkan dalam agama. 

Sikap Ali Topan yang bengal dan pembangkang yang 

diperlihatkannya terhadap lingkungan – tidak hormat terhadap orang tua, 

membolos sekolah, dan kebut-kebutan di jalanan – menggambarkan  

pemberontakan tokoh terhadap realitas yang ada. Gambaran ini juga 

sebagai bentuk pemberontakan terhadap nilai-nilai yang sudah mapan 

yang dianut oleh para orang tua. Bagi Ali Topan, nilai-nilai mapan yang 

dianut oleh orangtua penuh dengan sopan santun, tata krama, tetapi di 

balik itu semua tersimpan kemunafikan. Pemberontakan pada orang 

tuanya tampak pada kutipan di bawah ini.  

Masuk ke ruang tengah, Ali Topan melihat ayahnya sedang duduk 
santai, mengisap cerutu. Tanpa mengucapkan salam, tanpa 
mengubriskan ayahnya, Ali Topan nyelonong masuk kamarnya di 
bagian belakang ruang itu. Wajahnya kusut. 
 
“Ali!” bentakan ayahnya membuat Ali Topan berhenti. 
Ia tak menjawab. Diam saja di tempatnya. Seperti patung. 
 
“Ali! Ke sini kamu!” kata ayahnya. Pak Amir menengok ke arah 
anaknya. Ali Topan membalikkan badannya. Kedua ayah dan anak 
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itu bertatapan. Sinar mata Ali Topan menatap mata ayahnya seperti 
orang asing. (hlm.39) 
 

Inilah bentuk pemberontakan Ali Topan terhadap ayahnya: 

menanggalkan perilaku sopan santun yang diharapkan orangtuanya ada 

pada diri Ali Topan. 

Gaya kamu itu lho yang bikin orang nggak tahan! Tahu apa tidak 
kamu? Gaya kamu kamu itu macemnya koboi tengik. Sama sekali 
tidak ada respeknya sama orang tua. Ada orangtua duduk dilewati 
saja tanpa bilang numpang liwat kek atau permisi kek atau kentut 
pun tidak. Nyelonong saja. Apa kamu menganut model Snolonong 
Boys ya?” kata Pak Amir. Kesal betul dia. (hlm. 39) 
 

Dua pandangan yang saling bertolak belakang bertemu. 

Pandangan pertama yang diwakili oleh orangtua menginginkan adanya 

perilaku sopan santun sebagai satu di antara nilai moral yang perlu 

diterapkan oleh seorang anak. Pandangan kedua yang diwakili si anak 

memandang nilai-nilai moral itu sendiri tidak tecermin dari kedua 

orangtuanya, melainkan nilai-nilai kemunafikan sehingga seorang anak 

tidak merasa perlu menghormatinya.  

Bentuk pemberontakan itu terlihat pada sindiran anak pada ayah 

seperti pada kutipan di bawah ini. 

“Jadi kebiasaan sekolah sekarang ini berangkatnya pagi pulangnya 
malam, begitu?” kata ayahnya. 
“Iya, seperti orang kantoran,” kata Ali Topan. 
“Orang kantoran bagaimana?” 
“Banyak teman saya bilang, bapak mereka kalau berangkat pagi, 
pulang ke rumah pagi lagi. Kadang-kadang nginap di motel sama 
cabo!” 
Alis Pak Amir terangkat. “Kau nyindir aku, heh?” katanya. Matanya 
melotot. Wajahnya merah seperti tembaga. Dia merasa tersindir 
betul. (hlm. 40) 
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Kata-kata Ali Topan di atas memberikan gambaran tentang 

kebiasaan orangtua yang sudah mapan secara ekonomi pada masa itu 

yang lebih banyak menghabiskan waktunya di luar. Hal ini dipertegas lagi 

oleh kata-kata Ali Topan pada Windy, kakaknya, seperti yang dikutip di 

bawah ini,  

“… Menurut gua sih, emang sekarang lagi jamannya orangtua jadi 
rusak. Bukan cuma orangtua kita, Win, orangtua temen-temen gua 
juga kebanyakan rusak semua. Udah jamannya,” kata Ali Topan. 
(hlm. 123) 
 
Simpulan ini didapatkan dari pengakuan Ali Topan tentang perilaku 

ibunya yang berubah sejak ayahnya berubah.  Artinya perilaku kedua 

orangtua tersebut bukan dimulai sejak pernikahan mereka, tetapi dimulai 

sejak kehidupan ekonomi mereka semakin membaik. Kutipan di bawah ini 

memperjelas hal tersebut.  

Dulu mamanya nggak begitu. Masih biasa-biasa saja. Seperti 
mamanya waktu ia masih kecil.  Meskipun cerewet, dan kalau 
bicara membentak-bentak, tapi masih waras. Mamanya berubah 
sejak tahu suaminya main perempuan. Dia jadi kacau (hlm. 183) 
 

Bentuk pemberontakan Ali Topan terhadap kedua orangtuannya 

berupa ketidakpatuhan yang ditunjukkannya baik di lingkungan rumah 

maupun di lingkungan sosial. Lingkungan yang dapat diterimanya adalah 

lingkungan jalanan. Bersama lingkungan jalanan yang dimilikinya, Ali 

Topan mendapatkan ikatan sosial yang membuatnya merasa nyaman. 

Bersama lingkungan jalanan itu, Ali Topan menjadi lebih siap dalam 

menerima keadaan keluarganya yang kacau. 
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 “Tadinya gue mau bakar film itu, Pan. Karena gue pikir lu bisa 
marah ke gue dan persahabatan kita putus. Tapi... gue mikir lagi, lu 
pernah tulis di buku gue bahwa kita nggak boleh lari dari 
kenyataan. Don’t run away from reality,” begitu kata Gevaert lewat 
telepon.”  
 
“Kalau lu bakar itu film, lu bukan kawan gue, Vaert,” kata Ali Topan. 
“Besko kita cetak itu foto. Tapi Bobby ama Dudung nggak perlu 
tau.’ (hlm. 43) 
 
Pemberontakan Ali Topan terhadap nilai-nilai yang dianut 

keluarganya terlihat ketika Ali Topan menentang sikap keluarganya yang 

menyuruh Sinah menggugurkan kandungannya.  

“Lu dosa kalo gugurin anak lu! Jangan mau! Bisa sial lu seumur 
hidup! Dan kalo lu mati dimasukin ke neraka,” kata Ali Topan 
kepada Sinah. (hlm. 54) 
 

 Dari kutipan di atas, Ali Topan tampak sangat memegang nilai-nilai 

moral dan agama. Bagi tokoh, pengguguran kandungan adalah perbuatan 

yang dilarang oleh agama dan bertentangan dengan moral. Keluarga Ali 

Topan berniat melakukan itu karena hal itu dapat berakibat pada citra 

keluarganya yang akan rusak, tetapi mengabaikan nilai-nilai moral dan 

agama. Pada diri Ali Topan, nilai-nilai moralitas tersebut menjadi bagian 

dari dirinya yang tetap ia pertahankan.  

 Secara keseluruhan, novel ini masih berdasarkan pada kisah 

percintaan dua anak muda. Akan tetapi, novel ini diperkaya dengan konflik 

sebuah keluarga yang secara sosial ekonomi merupakan kelas atas. Pada 

konteks inilah novel ini menjadi menarik. Tokoh Ali Topan dianggap 

sebagai representasi perlawanan kaum muda terhadap nilai-nilai yang 

dianut oleh kaum tua.  
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4.1.2 Terminal Cinta Terakhir Karya Ashadi Siregar 

 Terminal Cinta Terakhir juga berkisah tentang percintaan sepasang 

manusia, antara Joki dan Widuri. Latar yang digunakan dalam novel ini 

adalah kejadian pascakekalahan PKI sekitar tahun 70-an. Namun, latar 

pada masa itu tidak begitu kompleks. Novel ini lebih mengetengahkan 

tema cinta meskipun terdapat juga unsur latar sosial-politiknya. 

 Realitas sosial politik yang terjadi pada masa itu tampak dari 

penggambaran tentang orang tua Joki. Ayah Joki dituduh sebagai 

koruptor dan merupakan antek-antek PKI. Kehidupan Joki yang sangat 

mewah berubah menjadi sengsara setelah PKI mengalami kekalahan di 

Indonesia. 

“....Sebab setelah terjadi G-30-S, kehidupan keluarganya menjadi 
porak poranda. Baru dia tahu bahwa kedudukan ayahnya di PN itu 
lantaran mendapat support dari PKI. Itulah yang menyebabkan 
ayahnya kemudian ditahan di RTM, dan seluruh kekayaan mereka 
disita oleh Negara. Dan keluarga perwira menengah Angkatan 
Darat yang dikaryakan sebagai direktur PN, jatuh menjadi keluarga 
penghuni RTM sebab dituduh sebagai PKI. Kehidupan yang benar-
benar jomplang. Maka Joki harus hidup sebagai montir dan 
menghirup udara bau tengik oli, di sebuah bengkel di Kota Jakarta.” 
(hlm.98) 
 

 Pada kutipan di atas digambarkan bahwa kedudukan ayah Joki 

harus dicopot posisinya karena selama ini banyak mendapat sokongan 

dari PKI. Ketika pertarungan politik kekuasaan tersebut menempatkan PKI 

dalam posisi yang kalah, orang-orang yang terlibat atau tersangkut di 

dalamnya harus menerima akibatnya. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa peristiwa politik dapat memberikan dampak buruk yang luar biasa 
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pada tokoh cerita. Beberapa novel dalam khasanah kesusastraan 

Indonesia memberikan gambaran bagaimana peristiwa politik memberikan 

dampak buruk pada tokoh cerita. Hal itu tampak, misalnya, pada Trilogi 

Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Pada novel tersebut, Desa 

Dukuh Paruk digambarkan mengalami isolasi dari lingkungan luar karena 

dianggap sebagai tempat persembunyian anggota PKI. Pengisolasian itu 

memberikan dampak buruk secara sosial ekonomi pada penduduk desa 

tersebut. 

 Peristiwa seperti itu pula yang dialami oleh keluarga Joki. Karena 

kekalahan PKI secara politik, ayah Joki  akhirnya menerima akibatnya. 

Jabatannya dicopot dan ia kehilangan kakayaannya.   

Status politik yang buruk tersebut tidak hanya menimpa ayahnya, 

melainkan seluruh keluarganya meskipun mereka tidak terlibat. Sistem 

penghukuman sosial seperti itu masih terjadi sampai saat ini. Joki menjadi 

korban sistem penghukuman seperti itu. Saat merantau ke Jakarta dan 

tinggal di rumah pamannya, Tulang Sahala, yang memiliki status sosial 

ekonomi yang baik, Joki tetap mengalami nasib buruk. Ia diberhentikan 

dari pekerjaan sebagai wartawan, diusir dari rumah Tulangnya karena 

latar belakang ayahnya sebagai bekas tahanan politik. Hal itu pula yang 

membuatnya kehilangan kepercayaan diri.  

“Bukan seperti aku, seorang penganggur yang dipecat dari 
pekerjaannya. Seorang muda yang ayahnya di BT-kan dari 
Angkatan Darat karena dituduh sebagai PKI sekaligus koruptor. 
Bayangkan, betapa buruknya aku. Ayahku PKI sekaligus Koruptor. 
Bayangkan!” (hlm.103) 
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 Pasca kekalahan PKI ternyata membawa perubahan besar pada 

mereka yang dianggap sebagai anggota dan antek-anteknya. Perubahan 

besar itu tidak hanya berhubungan dengan kedudukan sosial, tetapi juga 

berhubungan dengan ekonomi. Orangtua Joki jatuh miskin karena semua 

hartanya yang dianggap sebagai hasil korupsi disita.  

 Melalui tokoh utama Joki, Terminal Cinta Terakhir juga 

mengambarkan pemberontakan anak muda terhadap paham-paham 

materialisme yang menggejala pada masa itu. Walaupun anak seorang 

pengusaha kaya, kehidupan mengajarkan Joki arti kemanusiaan yang 

sebenarnya. Walaupun Ayah Joki telah dikeluarkan dari RTM, semua 

harta keluarga mereka dikembalikan, dan nama ayahnya telah 

direhabilitasi, Joki tidak tergiur dengan kekayaan orang tuanya. 

Joki tetap acuh. Entah kenapa, tak sekelumit pun rasa senang 
melintas di hatinya. Tak tahu kenapa, ibunya sama sekali tidak 
mendatangkan kegirangan. Cuma kaget, itu saja. 
 
“Biar harga cengkeh naik, peduli apa? Biar saham di perkebunan 
kelapa sawit sekarang bernilai tinggi, peduli apa? Toh semua itu 
hasil korupsi! Toh karena kemualanku pada setiap tindakan 
penyelewengan ynag menyebabkan aku bersemangat menulis 
berita-berita demonstrasi mahasiswa.” (hlm.128) 

  

Kerasnya kehidupan mengajari Joki arti kemandirian. Kekayaan 

melimpah yang dimiliki orang tuanya tidak menyilaukan mata Joki karena 

semuanya diperoleh dengan jalan yang tidak benar. Ia justru memandang 

segala hal yang berkaitan dengan kehidupan orangtuanya yang kaya  

justru sebagai bentuk kemiskinan yang sesungguhnya. Bagi Joki, 

kekayaan materi yang didapat dari jalan yang salah – dengan melakukan 
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korupsi - adalah hal yang harus ditentang. Jika saat ini KPK (Komisi 

Pemberantasan Korupsi) adalah yang lembaga yang sangat diharapkan 

masyarakat agar dapat memberantas secara tuntas korupsi yang ada di 

Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena ternyata korupsi sudah 

menggejala di kalangan pejabat di Indonesia sejak tahun 70-an seperti 

yang tergambar pada novel ini.  

“Aku hanya akan menghormati orang yang jujur. Bukan koruptor 
seperti Papa. Bukan guru yang bisa disuap agar aku bisa naik 
kelas. Atau bukan tulang yang hanya bisa mengumpulkan harta 
sebanyak-banyaknya itu.”(hlm.130) 
 

 Dalam novel ini, secara tidak langsung digambarkan sikap tokoh 

terhadap nilai-nilai lama yang dianut orangtuanya. Hal paling substansial 

yang digugat oleh tokoh utama adalah mulai runtuhnya nilai-nilai moral 

yang perlahan-lahan mulai digeser dengan nilai-nilai materialisme dan 

pragmatisme. Joki dianggap sebagai representasi pemberontakan kaum 

muda terhadap nilai-nilai kaum tua yang mulai mapan.  

 

4.1.3 Gema Sebuah Hati Karya Marga T. 

 Gejolak pada masa Partai Komunis Indonesia (PKI) berkuasa 

sekitar tahun 1960 hingga runtuhnya PKI di tahun 1965—peralihan 

kekuasaan rezim Soekarno ke masa Soeharto— menjadi setting cerita 

yang diangkat Marga T. dalam novel Gema Sebuah Hati ini. Kondisi 

bangsa yang tengah mengalami perebutan kekuasaan tersebut 

berpengaruh hingga pada sendi-sendi masyarakat termasuk ke dalam 

kehidupan mahasiswa lingkungan Universitas Res Publica yang menjadi 
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latar kampus tempat tokoh cerita mengenyam pendidikan di Fakultas 

Kedokteran. 

 Mahasiswa Universitas yang kini bernama Trisakti itu digambarkan 

terbagi menjadi dua golongan, golongan “merah” dan golongan 

“nonmerah”. “Merah” adalah simbol bagi mahasiswa yang prokomunis, 

mendukung revolusi dan tergabung dalam kelompok CGMI Sementara itu, 

golongan “nonmerah” adalah golongan yang dianggap kontrakomunis. 

Dalam novel ini mereka anti revolusi dan tergabung dalam PMKRI.  

Pada masa kepemimpinan Soekarno dengan sistem Demokrasi 

Terpimpin, suatu yang sangat lumrah ketika para mahasiwa terlibat dalam 

organisasi-organisasi mahasiswa. Karena itu organisasi mahasiswa 

tumbuh subur. Selain CGMI dan PMKRI, ada beberapa organisasi 

mahasiswa yang dikenal, di antaranya HMI dan GMNI. Menurut Magenda, 

pada masa itu terjadi peningkatan besar-besaran dalam jumlah anggota 

organisasi-organisasi mahasiswa (1995: 139). 

Di dalam novel ini, mahasiswa yang digambarkan tergabung ke 

dalam CGMI  di antaranya adalah Sui Chen dan Liu. Kata lain yang sering 

dilekatkan pada kedua kelompok ini adalah kelompok proletar dan 

kelompok borjuis. Kelompok merah identik dengan kelompok proletar, 

sedangkan kelompok “nonmerah” diidentikkan sebagai kelompok borjuis. 

Kelompok yang disebut terakhir terdiri dari Jerry, Polok, Markus, Monik, 

Steve dan Martin. Novel yang bertema cinta segitiga antara Monik, Steve 
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dan Martin ini mengedepankan tokoh utama sebagai golongan 

kontrakomunisme. 

 Konflik yang terjadi antarkelompok mahasiswa ini sangat ideologis. 

Menurut Magenda (1995:140), hal ini disebabkan sosialisasi yang politik 

terhadap mahasiswa yang juga bersifat sangat ideologis. Bentuk-bentuk 

indoktrinasi dan pelatihan-pelatihan kader membentuk mahasiwa yang 

sangat politis cara berpikirnya. Hal itu terjadi baik pada kalangan ahama, 

nasionalis, dan komunis. Ketiga ideologi yang disatukan Presiden 

Soekarno ke dalam jargon Nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) 

ternyata tidak selalu beriringan jalan. Pada novel ini konflik terjadi antara 

kalangan agama (PMKRI) dan komunis (CGMI).  

Konflik ideologi antarkelompok mahasiswa ini dimulai ketika 

kelompok mahasiswa prokomunis memimpin keadaan dengan menguasai 

situasi senat kampus. Di masa itu mahasiswa diharuskan mengikuti 

berbagai upacara seperti upacara Hari Pendidikan Nasional yang 

kemudian menjadi absensi kuliah. Kelompok yang menguasai senat inilah 

yang kemudian menjadi penanggung jawab dalam setiap mobilisasi 

massa mahasiswa.  

“Setelah kuliah diberitahukan sekali lagi tentang apel lusa. 
Berangkat dari kampus tepat jam tujuh pagi. Pakaian putih-putih. 
Pakai peci. Boleh bawa minum. Dan ditambahi ada embel-embel: 
ada absensi, siapa yang tidak datang, tidak diperbolehkan ikut ujian 
bedah.” (hlm.21) 
 

 Perebutan kekuasaan dalam politik Indonesia pada masa itu 

menimbulkan ketegangan bagi masyarakat. Memihak satu golongan: 
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dapat berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Kekuasaan kelompok merah 

memuncak pada saat beberapa mahasiswa yang dianggap kontrakomunis 

diskors dari kampus. 

“Sekarang betul-betul mereka menyebut nama-nama dengan jelas. 
Dari tingkat empat: Steve, Markus, Polok, Jerry......Tidak ada 
tuduhan yang dilancarkan secara terang-terangan. Cuma desas-
desus. Mereka begini. Mereka begitu. Mereka akan dikeluarkan. 
Mereka akan diskors.”(hlm.89) 

  

Diskorsnya keempat mahasiswa tersebut merupakan ancaman bagi 

kaum borjuis yang nonmerah. Jika dianggap kontrarevolusi, mahasiswa 

akan langsung mendapat skors atau bahkan dikeluarkan dari kampus. 

Ketegangan mahasiswa juga terlihat saat Tina bercakap-cakap dengan 

seorang mahasiswa kutu buku yang menganggapnya borjuis. 

“Kalau begitu, aku harap jangan persoalan ini dijadikan alasan 
untuk menuduh aku kontra-revolusi , misalnya atau apa kek! – Lalu 
melihat mulut yang menganga itu, disambungnya: -Ya, siapa tahu, 
kelak engkau mendapat ilham untuk menuduh aku tentang sesuatu 
yang kau ciptakan sendiri.” (hlm.96) 
 

 Ketegangan perebutan kekuasaan akhirnya bermuara pada 

kekalahan PKI yang ditandai dengan kematian tujuh Jendral Revolusi. 

Cita-cita Bung Karno mendirikan Nasakom runtuh. Ketujuh Jendral 

Revolusi tersebut mati dan terkumpul dalam Lubang Buaya. 

“Sebuah tempat yang tidak terkenal, tiba-tiba muncul: Lubang 
Buaya. Nama yang aneh. Tujuh orang jendral terbunuh dengan 
cara yang amat mengerikan. Disayat-sayat. Ditelanjangi. Diejek. 
Penghinaan yang bukan main.”(hlm. 162) 
 
Pada novel ini juga banyak digambarkan pengaruh konflik politik 

kekuasaan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Barang-barang 
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pangan menjadi langka dan mahal. Kutipan di bawah ini menegaskan hal 

itu. 

Ini…. Hari ini kau terpaksa minum teh tanpa gula. Di pasar tidak 
ada. Juga pisang tanduknya terpaksa direbus saja. Tidak ada 
terigu. Dan tante rasa, sebaiknya Monik memilih salah satu saja: 
susu atau telur. Tidak mungkin keduanya. Tadi tukang susu sudah 
mengatakan, mulai depan naik sepuluh rupiah seliter. Dan Iyem 
bilang, telur ayam sudah mulai susah di pasar-  
 
Tente kost menggeleng-geleng. Menghela nafas. Monik terdiam 
bengong. 
 
Tante juga bingung, Monik. Oom cuma pegawai negeri. Anak-anak 
masih perlu banyak makanan. Beras tidak vitaminnya lagi 
sekarang. Kuning, kotor. Tante bingung. Bingung betul. 
Bagaimana, Monik? (hlm. 37) 
 

 Kutipan di atas adalah percakapan Monik dan ibu kosnya, yang 

memberikan gambaran keadaan ekonomi masyarakat pada masa itu. 

Peralihan kekuasaan rezim orde lama menuju orde baru juga terangkum 

dalam novel ini. Kedudukan Soekarno yang digantikan Soeharto 

merupakan masa transisi bersejarah yang mewarnai latar sosial politik. 

“Rezim orla harus turun juga. Terlalu banyak surat-surat kiriman 
pada koran-koran menyuruh mereka bubar. Presiden Soekarno 
digantikan dengan Pejabat Presiden Soeharto yang berkedudukan 
di jalan Cendana. ...... Bekas Presiden Soekarno mengasingkan diri 
ke Wisma Yasso di jalan Gatot Subroto, kemudian ke Batu Tulis di 
Bogor, di mana terdapat rumah pribadi.” (Hlm.226) 
 

 Novel dengan realitas sosial politik ini memuat nilai sejarah yang 

tinggi, terutama yang berkaitan dengan masa perebutan pengaruh dan 

pergantian rezim Orde Lama (Orla) ke rezim Orde Baru (Orba).  
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 Meskipun novel ini bercerita tentang cinta segitiga antara Monik, 

Martin, dan Steve, ketegangan ideologis yang diangkat Marga T. dalam 

Gema sebuah Hati ternyata cukup kompleks.  

“-Ingatlah! Negara ini pasti menjadi komunis. Tidak ada lagi 
kebebasan pribadi. Aku tahu itu dari surat-surat pamanku yang 
diselundupkan dari Shanghai. Kita harus menyingkir. Sekarang: 
Steve, Polok, Jerry, Markus. Mengapa esok lusa tidak mungkin: 
kita? Hidup dalam ketakutan. Satu-satunya harapan kita: koran-
koran. Tapi kita semua tahu apa yang terjadi: pers sudah menjadi 
alat pemerintah. Atau ngecap atau diberangus! Alternatif lain tidak 
ada. Ingatlah itu, Monik.” (hlm.98) 
 

 Yang menarik untuk dikaji adalah bahwa sebagai sebuah novel 

populer, simbol-simbol politik dituliskan sangat kuat dalam novel ini. Salah 

satunya adalah komunis(me). Komunis(me) menjadi kata yang sangat 

akrab pada masa itu dan itu mengalir deras dalam novel ini. Hal ini 

menandakan bahwa anak muda pada masa itu sangat lekat dengan 

simbol-simbol politik seperti komunis(me), kelompok merah dan 

nonmerah, serta kelompok borjuis dan kelompok proletar. 

Tampaknya ini  terutama dikaitkan dengan semboyan Presiden 

Soekarno yang dihubungkannya dengan Gerakan Nasakom (Nasionalis, 

agama, dan komunis). Komunis atau partai komunis adalah sebuah 

gerakan yang berusaha menciptakan kekuasaan diktator proletariat. 

Menurut Notosutanto dkk. (1993: 387), garis politik Partai Komunis 

Indonesia sudah sangat jelas, terutama terekam dalam pemberontakan 

PKI di Madiun tahun 1948 sampai dengan meletusnya Gerakan 30 

September yang dilakukan PKI pada tahun 1965.  
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Jika apa yang disampaikan tokoh cerita di atas adalah cara 

pandang pengarang, pada kutipan di atas tampak ketidaksetujuan 

pengarang terhadap paham komunis. Komunisme dalam pandangan 

pengarang adalah sebuah paham yang membelenggu kebebasan pribadi. 

Tidak ada lagi kebebasan. Semuanya diatur oleh negara.  Bahkan, surat 

kabar yang menjadi simbol kebebasan, simbol menyuarakan pendapat, 

juga telah menjadi alat pemerintah. Surat kabar yang tetap akan 

menyuarakan idelisme kemungkinan besar akan dibredel.  

Paham komunis memiliki tujuan menyamaratakan posisi manusia 

dengan hilangnya sistem kelas. Namun, dalam kenyataannya paham ini 

justru dianggap memperkeruh keadaan. Hal ini diungkapkan oleh tokoh 

seperti di bawah ini.  

“.....Aku muak tahu. Muak dengan keadaan sekarang! Muak 
dengan Senat, dengan sekolah, dengan masyarakat! Mau ke mana 
kita? Ini susah, itu susah. Perlu textbook tidak ada yang jual. Mau 
beli ikakain, toko kosong. Bahkan beras dan minyak, tidak ada di 
pasar. Enakkah hidup begitu? 
 
-Saaabaaaar...... engkau mesti sabar. Sebentar lagi, tentu keadaan 
akan berubah. Kita akan menjadi Negara makmur, bila semua 
kapitalis itu sudah kita usir dari sini. Sebab mereka itulah yang 
merongrong kita, mengisap darah kita, sehingga Negara kita 
menjadi miskin.- 
 
- Huh! Janji kosong! Kita selalu hidup dalam ketakutan. Tidak tahu 
manipol, dicurigai antek-antek imperialis.....” (hlm.46) 
 

 Dari kutipan percakapan di atas, tergambar secara jelas 

ketidaksetujuan tokoh terhadap paham komunisme.   

 Novel ini cukup kental memotret realitas sosial politik pada masa 

itu. Karena itu, novel ini tidak jatuh hanya sebatas novel percintaan 
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semata. Konflik ideologi juga memperjelas sikap tokoh. Sikap tokoh Monik 

dapat disimpulkan sebagai refleksi sikap pengarang terhadap realitas 

politik pada masa itu.  

 

4. 2 Karya-Karya Awal Tahun 1980-an  

4. 2.1 Merpati Tak Pernah Ingkar Janji Karya Mira W. 

 Novel bernuansa religius ini mengangkat tokoh Maria, seorang 

anak yang dipingit ayahnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai 

biarawati. Maria harus menuruti semua perintah ayahnya dalam berbagai 

hal terutama yang berkaitan dengan agama. Maria disekolahkan di rumah 

hingga SMP tanpa mengenal pergaulan seperti layaknya anak sekolahan 

yang lain. Saat pertama kali memasuki dunia SMA, Maria banyak dikerjai 

oleh teman-temannya. Dunia baru yang sama sekali belum pernah ia 

kenal menjadi momok yang menakutkan bagi Maria. 

“Ketika Maria menyendok lebih dalam lagi untuk mengangkat bakso 
besar itu ke permukaan, mukanya langsung memucat. Dia 
memekik ngeri. Dan terkulai lemas sebelum teman-temannya yang 
lain menyadari apa yang terjadi. 
 
‘Mar! Mar! Ada apa?’ Buru-buru Elita merangkul temannya. Tapi 
gadis itu keburu pingsan. Nurul-lah yang mengangkat tikus-tikusan 
karet itu dari tanah. Mangkuk dan bakso-bksonya bergelimpangan 
di dekatnya.” (hlm. 30) 

  

Demi memenuhi idealisme ayahnya, Maria dididik dengan cara 

yang keras. Kekangan demi kekangan diterima Maria dan ia selalu 

merasa ketakutan. Bahkan ayahnya kerap memukul Maria jika ia 

melakukan kesalahan. 
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“Seperti alap-alap terluka, Pak Handoyo menyambar bikini itu. 
Mengoyak-ngoyaknya dengan geram. Dan belum puas 
melampiaskan amarahnya, diseretnya Maria ke tempat tidur. 
Ditamparnya pipinya berulang-ulang.  
 
Seakan-akan belum puas juga, Pak Handoyo menyuluti bikini itu 
dengan korek apinya. Mengambil sebatang sapu. Dan memukuli 
pantat Maria. Gadis itu cuma dapat merintih sambil menangis di 
tempat tidur.” (hlm. 99) 

  

Dari suster Cecilia, terungkap bahwa Ayah Maria ternyata mantan 

seorang pastor yang menikahi biarawati, didikan ayahnya selama ini 

merupakan bentuk penyilihan dosa dan pengabdian kepada Tuhan.  

 “Seminggu sekali kami para calon biarawati di biara ini diberi 
kesempatan menerima pelajaaran bahasa Latin dari ayhmu. Entah 
bagaimana permulaanya, tiba-tiba saja salah seorang di antara 
kami mengundurkan diri. Calon biarawati itu akhirnya menikah 
dengan ayahmu. Dan dia adalah ibumu. ..... Mereka menikah dan 
pindah ke Banyumas. Ketika melahirkan, ibumu meninggal. 
Ayahmu merasa sangat berdosa. Dan dia telah bersumpah untuk 
menyilih dosanya dengan mempersembahkan bayinya kepada 
Tuhan. Kamulah bayi itu, Maria.” 

  

Realitas yang diangkat novel ini pada intinya menyangkut dengan 

komitmen yang berkaitan dengan keimanan. Di akhir cerita, Maria menjadi 

seorang suster bijaksana yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada 

Tuhan untuk melayani umat di sebuah pondok kecil di pedesaan. 

 Awalnya, Maria merasa ayahnya sangat jahat. Ia tak tahu mengapa 

Ayah memperlakukannya dengan sangat kasar. Namun karena takut, 

Maria selalu menuruti kata-kata ayahnya. Ia pun bertanya mengapa 

ayahnya begitu kasar dan tidak pernah ramah. 
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“Ayah selalu taat pada perintah-perintah Allah. Rajin berdoa. Patuh 
mengikuti ajaran-ajaran Kitab Suci. Tapi ayah tidak pernah bersikap 
ramah. 
 
Ayah penuh dengan larangan dan ancaman. Tidak ada kedamaian 
dalam dirinya. Padahal bukankah Raja Damai yang setiap hari 
disembahnya?” (hlm. 11) 

  

Kehidupan remaja yang berbeda dari kehidupan yang dijalaninya 

selama ini dinikmatinya sebagai bentuk pemberontakan terhadap nilai-nilai 

yang diterapkan oleh ayahnya. Ia mulai mengenal cinta – sesuatu yang 

dinilai ayahnya sebagai sebuah dosa, mengenal lelaki bernama Guntur, 

seorang pemuda play boy yang mengenalkannya pada dunia remaja yang 

penuh dengan bunga-bunga dan mimpi. Inilah yang membawa Maria 

tergoda untuk meninggalkan dunia ayahnya, dan memasuki dunia remaja 

yang selama ini tidak pernah disentuhnya.  

Walaupun mempertanyakan sikap ayahnya, setelah sejarah 

terungkap dari Suster Cecilia bahwa ia telah dipersembahkan kepada 

Tuhan sebagai biarawati, hal itu menyadarkan Maria akan kecintaanya 

kepada Ayah dan Tuhannya.  

 Walaupun dipenuhi dengan lika-liku cerita, novel ini berakhir 

bahagia. Maria menemukan jati dirinya untuk menjadi suster yang 

menolong sesama manusia. Di akhir cerita tergambar bahwa tokoh 

berdamai dengan semuanya. Ia berdamai dengan ayahnya, ia berdamai 

dengan pilihan ayahnya, dan berdamai dengan perasaan cintanya 

terhadap Guntur. Semuanya kemudian mendapatkan kebahagiaan 

dengan cara-caranya masing. Dalam novel ini dapat disimpulkan bahwa 
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pengarang mencoba mengambil jalan tengah atas konflik-konflik yang 

terjadi pada tokoh-tokohnya.  

  

4.2.2 Tiga Orang Perempuan karya Maria A. Sardjono 

 Di abad sekarang ini, perbedaan gender telah memunculkan 

berbagai pendekatan kritis terhadap realitas tersebut. Para penulis wanita 

banyak mengangkat hal tersebut dalam karya mereka. Sikap kritis pada 

budaya patriarkis tersebut sudah dimulai sejak era N.H. Dini. Pada era 

kepengarangan N.H. Dini, pendobrakan terhadap budaya patriarki mulai 

mendapatkan gaungnya. Hampir secara keseluruhan karya N.H. Dini 

menjadikan perempuan sebagai tokoh utama. Dalam karya-karya 

tersebut, N.H. Dini  juga mulai berani menyuarakan suara dan hasrat 

perempuan dalam karyanya. Dua karya N.H. Dini yang bisa dijadikan 

representasi adalah Pada Sebuah Kapal dan Namaku Hiroko. Tokoh Sri 

dalam Pada  Sebuah Kapal dan Hiroko dalam Namaku Hiroko 

menunjukkan bagaimana perempuan menunjukkan keinginannya dengan 

mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perempuan tidak 

lagi menjadi sosok yang pasif, menunggu, dan menjadi objek dari tindakan 

aktif dari laki-laki, seperti yang dibentuk oleh sistem patriarki. Tapi tokoh 

Sri dan Hiroko menjelma menjadi perempuan yang aktif dan berani 

menyuarakan serta melakukan keinginannya. 

Pada novel yang berjudul Tiga Orang Perempuan, Maria A. 

Sardjono memandang budaya patriarkis dari tiga sudut pandang yang 
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berbeda. Tidak hanya sistem patriarkis, posisi wanita dalam kedudukan 

sosial juga dikritisi sebagai budaya yang telah melekat dalam pola pikir 

masyarakat. 

 Wanita dari generasi pertama diwakili Eyang Putri, perempuan 

Jawa yang memiliki latar belakang bangsawan Surakarta ini, dibesarkan 

dalam adat Jawa ningrat yang kental. 

 “....nenekku dulu termasuk perempuan rupawan dan menjadi salah 
satu bunga di kampungnya. Ayahnya adalah salah seorang 
bangsawan tinggi keraton Solo. Ibunya. Anak saudagar batik yang 
kaya dari keluarga bukan bangsawan. Dan oleh suatu alasan tak 
jelas yang kurang dipahami oleh ibuku maupun oleh saudara-
saudara ibuku, nenekku tidak dibesarkan di lingkungan keraton 
meskipun beliau lahir di sana. Namun demikian, setiap hari selalu 
ada orang dari keraton yang datang ganti berganti untuk 
mengajarinya pelbagai macam hal.” (hlm. 22) 

 
 Karena dibesarkan dalam tradisi budaya keraton, Eyang Putri 

menginternalisasi nilai-nilai patriarkis tersebut secara mendalam. Budaya 

patriarki itu melibatkan juga pengagungan nilai-nilai hierarkis di dalam 

struktur masyarakat Jawa. Karena pengagungan budaya seperti itu, 

Eyang Putri sangat mengagungkan darah kebangsawanan. Eyang 

Kakung, suami Eyang Putri, adalah seorang bangsawan Solo yang 

dianggap bibit, bebet, dan bobotnya setara dengan Eyang Putri. 

“Di masa remaja nenekku, hampir setiap keluarga yang mempunyai 
anak gadis, apalagi yang parasnya rupawan, ingin mendapat 
menantu berdarah ningrat. Semakin tinggi tingkat kebangsawanan 
seseorang, semakin tinggi pula ‘pasarannya’...... Sudah tertanam 
dalam tata nilai diri mereka bahwa para bangsawan adalah orang-
orang yang dikasihi Tuhan. Maka menikahkan anak gadis dengan 
seorang bangsawan dianggap sebagai salah satu cara termanjur 
untuk menaikkan derajat bagi keluarga besar mereka. Bahkan 
seluruh kampung tempat gadis berasal, akan naik juga pamornya 
Sedemikian besar pengultusan mereka terhadap segala hal yang 
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berbau keraton, sehingga walaupun anak gadis mereka nahya 
menjadi seorang selir saja pun sudah merupakan suatu 
keberuntungan.” (hlm. 23) 

  

Budaya Jawa yang menganut sistem patriarkis telah melekat kuat 

diri Eyang Putri. Sistem yang menempatkan kaum wanita di bawah kaum 

lelaki ini, membentuk tatanan masyarakat Jawa yang mengiringi 

perjalanan hidup Eyang Putri selama berpuluh-puluh tahun. Dalam sistem 

masyarakat Jawa, Suatu hal yang wajar jika seorang lelaki bangsawan 

memiliki istri dan selir lebih dari satu. 

“Sebelum Eyang Kakung memperistri beliau, sudah ada beberapa 
selir yang tinggal di bagian belakang rumahnya. Namun pada masa 
itu, seorang lelaki beristri banyak bukanlah suatu masalah. Berbagi 
kasih dan perhatian suami dengan wanita lain adalah sesutau yang 
biasa terjadi.” (hlm. 26) 

  

Meskipun dalam hubungannya dengan laki-laki, perempuan 

ditempatkan dalam posisi subordinat, Eyang Putri berusaha mengamini 

kedudukannya tersebut sebagai hal yang menjadi garis takdir. Karena itu, 

ia menjalani kehidupannya tersebut dengan penerimaan yang luar biasa. 

Eyang Putri bersikap kompromistis terhadap realitas yang harus 

dihadapi. Ia menahan rasa cinta kepada Eyang Kakung agar tidak 

menenggelamkannya pada perasaan sakit hati karena menyadari dirinya 

bukanlah satu-satunya wanita yang ada dalam hati suaminya. Dengan 

kesabaran yang penuh, Eyang Putri dapat menghindari konflik dan hidup 

dengan hati yang damai. 

“Namun yang jelas, beliau tidak ingin terlalu merasakan bagaimana 
sakitnya melihat sang suami pergi menggiliri perempuan lain 
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dengan cara bersekutu dengan realitas yang dihadapinya. Maka 
tidak pula beliau harus mengusap air mata ketika mengetahui 
suaminya sedang berkasih-mesra dengan seorang penari tayup 
yang baru dikenalnya, dan menyisipkan uang di belahan dadanya 
yang montok.” (hlm. 35) 

  

Demikian, untuk mencapai kebahagiaan sesuai dengan pandangan 

Eyang Putri, ia bersabar dalam menerima berbagai hal yang harus 

dihadapinya, termasuk dalam menyikapi hubungan rumah tangga. 

“Perempuan juga harus berani memiliki sikap untuk “nrimo ing 
pandum” dan menerima dengan rela “jatah” yang diberikan 
kepadanya sebagai suatu ketentuan yang sudah digariskan oleh 
Yang Mahakuasa. Sebab menurut ajaran yang diterimanya, 
perempuan sejati atau perempuan utama harus memiliki sikap 
pasrah dan ............ Bercerai dengan suami, apalagi dipulangkan ke 
rumah orangtuanya, merupakan aib besar yang bukan hanya di 
sandang oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh keluarga besranya.” 
(hlm. 27) 
 

Ratih, anak Eyang Putri dan sekaligus ibu Gading, yang setiap hari 

menyaksikan kehidupan berumah tangga kedua orang tuanya pun hidup 

dalam tatanan masyarakat sama yang menjunjung tinggi kedudukan laki-

laki. Namun, Ratih berbeda pandangan dengan Eyang Putri. Apa yang 

dijalani oleh Eyang Putri sebagai sebuah bentuk keikhlasan perumpuan 

tidak bisa masuk dalam logika berpikir Ratih. Ia menjadi kecewa dengan 

Eyang Putri. 

“... Namun justru karena sudah tidak banyak itulah Ibu merasa 
kecewa kenapa kehidupan seperti itu yang harus ibu alami. Setiap 
hari Ibu harus menyaksikan segala hal yang menyangkut 
kehidupan berpoligami itu.” (hlm. 127) 
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Perasaan kecewa terhadap kehidupan yang dijalani oleh Eyang 

Putri membawa Ratih memberontak pada sistem yang ada. Ia telah 

melihat kehidupan rumah tangga orang tuanya, dan dengan jelas menolak 

hal tersebut. Karena itu, perempuan generasi kedua ini memilih untuk 

menjadi wanita karier yang mendominasi kehidupan rumah tangga.  

“Ibuku melakukan protesnya dengan menjadi dosen di sebuah 
perguruan tinggi dan pada kemampuannya mengatur seluruh 
urusan rumah tangga. Seolah, profesi dosen merupakan cara 
bagaimana dia memperlihatkan otoritas yang dimilikinya.” (hlm. 
122) 

  

Ratih juga memberontak nilai yang telah melekat dalam masyarakat 

tentang pekerjaan rumah tangga yang harus dikerjakan oleh perempuan. 

“’Kalau memang mau membantu, apa saja kan bisa Bapak 
kerjakan, wong pekerjaannya bertumpuk dan belum sempat 
kupegang semua. Kamar-kamar belum sempat dibersihkan dan 
cucian perabotan masih bertumpuk di dapur. Belum lagi masak 
untuk makan siang kita nanti!’ (hlm. 154) 
 

Kehidupan kedua wanita di atas berbeda dengan Gading. Wanita 

generasi ketiga ini hidup dan besar di kota Metropolitan Jakarta yang sarat 

dengan berbagai realitas kehidupan sehingga dibutuhkan pola pikir kritis 

untuk menanggapi nilai-nilai yang terdapat dalam tatanan masyarakat.  

“Begitulah ajaran Eyang yang menurun kepada Ibu. Suatu ajaran 
yang aku tahu pasti itu diterima oleh eyangku dari orang tuanya 
melalui generasi yang satu ke generasi yang lain. Sementara di 
dalam generasiku ada banyak ajaran lain yang datang bertubi-tubi 
dan bahkan gencarnya seperti air bah dari pelbagai penjuru dunia 
melalui media cetak, radio, televisi, Internet dan melalui pelbagai 
macam hal di era globalisme ini.” (hlm. 40) 
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Gading, yang telah hidup dalam era yang lebih modern, menolak 

ajaran Eyangnya yang berkaItan dengan kedudukan wanita dan pria. 

“Sebab juga ada banyak ajaran dan pengetahuan dari pendidikan 
formal yang ku terima sejak SD hingga aku menyelesaikan kuliahku 
yang asal-muasalnya dari dunia Barat, dengan pelbagai ragam 
budaya mereka yang mewarnai pengetahuan yang kupelajari dan 
mempengaruhi pola pikirku. Terutama sesuatu yang menyangkut 
hak individu sebagai makhluk bermartabat, sama seperti yang 
dimiliki oleh laki-laki.” (hlm. 49) 
 

 Budaya Jawa yang telah melekat kuat dalam diri Eyang Putri dan 

Ibunya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, membuat Gading 

belajar dari keadaan. 

“Maka sebagai kompensasinya, Eyang memperlihatkan sikap 
menghamba dan melayani suaminya, sedangkan ibu menunjukan 
sikap otoriter dan otonomi dirinya secara berlebihan terhadap 
bapak...... dua orang perempuan yang bersikap agak ekstrim dalam 
menjalani kehidupan dalam masyarakat yang bertolok ukur 
patriarkat, menyelesaikan konflik batin mereka dengan dengan 
ending yang berbeda. 
 
Tetapi aku sebagai cucu Eyang dan putrid Ibu mempunyai cara 
pandang tersendiri dalam menghadapi masalah serupa itu.” (hlm. 
328) 

  

Gading memilih jalan tengah untuk merealisasikan keinginannya 

dalam kehidupan rumah tangga.  

“Di satu sisi, aku merasa ingin menghadirkan, merealisasikan, diri 
dan potensiku di dunia ini demi hasratku untuk menjangkau dunia 
yang lebih luas dari tembok rumahku. Tetapi di pihak lain aku sadar 
bahwa keberadaanku sebagai perempuan yang bisa melahirkan 
dan menyusiui, menuntut pemenuhan diriku untuk menjadi ibu dan 
anak-anaku dari suami yang kucintai....” (hlm. 329) 
 

 Novel ini mengisahkan kehidupan tiga orang perempuan berbeda 

generasi beserta pandangan-pandangannya terhadap realitas sosial yang 
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dihadapi. Pengarang berusaha berlaku objektif dengan menampilkan tiga 

Tokoh yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Akan 

tetapi, simpulan dapat kita ambil dari tokoh Gading yang 

merepresentasikan wanita masa kini. Dalam pandangan Gading, ia 

mencoba berdialektika dari kedua jalan yang dipilih oleh kedua 

pendahulunya sebelumnya. Proses dialektika yang dilakukan Gading 

melahirkan sintesa bahwa wanita memiliki hak untuk beraktivitas di luar 

dunia domestik, seperti yang dilakukan kaum laki-laki, tetapi ia menyadari 

kodrat biologisnya sebagai wanita yang berbeda dari laki-laki. Jalan 

tengah ini dapat disimpulkan sebagai sikap yang dipilih oleh pengarang 

dalam menyikapi kedudukan perempuan dalam realitas sosial.  

 

4.3 Karya-Karya Akhir Tahun 1980-an  

4.3.1 Lupus “Makhluk Manis Dalam Bis” Karya Hilman 

Mengangkat kehidupan anak SMA di Ibukota Jakarta, Lupus 

berada dalam realitas ekonomi menengah yang selalu ceria, indah dan 

menyenangkan. Kisah-kisah humoris dengan bahasa gaul anak remaja, 

menggambarkan kehidupan anak SMA yang ringan—tanpa beban.  

Keluarga Lupus termasuk ke dalam kelas menengah. Ibunya 

memiliki usaha katering untuk menghidupi keluarga setelah ayah Lupus 

meninggal. Namun, lingkungan sekolah Lupus menyuguhkan realitas 

ekonomi yang beragam, dari  kelas menengah ke bawah sampai 

menengah ke atas. Realitas tersebut menjadikan kehidupan sosial Lupus 

dan teman-temannya menjadi lebih beragam. Lupus, Boim, Gito dan 
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Gusur termasuk ke dalam golongan keluarga yang biasa-biasa saja. 

Setiap berangkat sekolah, mereka menggunakan fasilitas bis umum. 

Tetapi ada juga temanya seperti Vera, yang selalu diantar-jemput sopir, 

atau Fifi Alone, yang hampir setiap hari mentraktir teman-temannya.  

 Lupus memang digambarkan seperti tak pernah mengalami 

kesulitan. Hidupnya selalu bahagia: hal itulah yang membuat serial Lupus 

digandrungi pembaca. Berbagai kejadian yang menimpa Lupus selalu 

terkesan lucu dan mengundang tawa.  

 Kehidupan yang selalu dianggap ringan dan menyenangkan 

membuat Lupus menjadi remaja yang selalu dalam perasaan senang. 

Lupus selalu bahagia menjalankan kehidupannya. Hal tersebut menjadi 

komedi yang menghibur pembaca. 

Dalam novel serial ini, Lupus digambarkan sebagai pemuda yang 

biasa-biasa saja. Ia tidak digambarkan tampan, kaya, ataupun cerdas. 

Bahkan, kadang-kadang Lupus sering berbuat norak. Sehari-hari sikapnya 

yang santai tersebut didukung oleh gayanya yang juga santai. 

… sampai dari jauh muncul bayangan Lupus.Yang berjalan seperti 
biasa. Cuwek. Dengan tas kanvas yang talinya dia bikin 
panjaaaang sekali, sampai dia harus menggantungkannya di 
kepala, agar tidak terseret-seret ke tanah. Tasnya pun dibiarkan 
bergelantungan… Sementara mulutnya tetap komat-kamit 
mengunyah permen karet. (hlm. 28) 
 
Banyak remaja di sekolahnya yang lebih baik Lupus, baik dari segi 

intelektual, status ekonomi, maupun status sosial. Namun, dengan 

kesederhanaannya itu, Lupus menjadi idola di sekolahnya. Ia selalu 
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membuat kreativitas yang baru meskipun kreativitas yang dibuatnya 

kadang-kadang bukanlah sesuatu yang luar biasa.  

Namun, ciri khas yang paling menonjol pada diri Lupus adalah 

sikap hidupnya yang selalu memandang sesuatu secara positif. Kejadian 

negatif apapun yang dialaminya selalu dilihatnya dari kaca mata positif. 

Itulah yang membuat Lupus selalu ceria dan tanpa beban. Kutipan di 

bawah ini mengeaskan hal itu. 

“Saya dengar kamu dapat ranking paling tinggi ya, waktu 
pembagian rapot bayangan minggu lalu? Salut berat deh!” kata 
Lupus sambil menjabat tangan Anto. 
“Ah,, gitu-gitu aja kok. Kamu sendiri gimana?” 
“Jangan khawatir, masih seperti biasa kok. Tewas dengan sukses. 
Hahahaha….” 
Anto ikut tertawa.  
Dan kini dia menemukan satu hal lagi yang paling penting  dan 
patut ditiru  dari Lupus. Yang selalu mengganggap hidup ini begitu 
indah… (hlm. 38) 

  

Namun, sikap hidup positif, ceria, dan tanpa beban itu memiliki 

implikasi yang lain. Lupus menjadi kurang peka terhadap fenomena sosial 

yang terjadi di lingkungannya. Persoalan-persoalan yang berhubungan 

dengan realitas sosial di lingkungannya disikapi Lupus tidak dengan cara 

kritis. Contohnya ada;ah saat banjir melanda kampungnya seperti yang 

dikutip berikut ini. 

“Daerah tempat Lupus tinggal termasuk daerah yang cukup aneh 
juga. Suka kebanjiran. Nggak peduli hujan lebat atau sekadar rintik-
rintik, ya tetap kebanjiran. Kalau sudah begitu, daerah sekelilingnya 
nggak ketulungan beceknya. Kayak kandang bebek. Namun Lupus 
toh tidak pernah sombong meski tinggal di daerah elit macam 
begitu. Biasa-biasa aja.” (hlm.77) 
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Realitas sosial maupun ekonomi yang menimpa Lupus selalu dapat 

disikapi Lupus dengan ringan. Banjir sekalipun tak pernah membuat 

Lupus bersedih atau mengeluh. Fenomena banjir tersebut sebenarnya 

dapat disikapi dengan cara yang lebih kritis. Akan tetapi, Lupus lebih 

memilih menyikapinya dengan cara santai.  

 “Jadi ya suka-suka aja banjirnya. Nggak bisa dipaksa. Kata orang 
sih itu banjir kiriman dari Bogor. Tapi Lupus nggak percaya. 
Masalahnya, apa orang-orang Bogor segitu kurang kerjaannya 
sampai sempat-sempatnya ngirim banjir segala ke rumah Lupus? 
Lagian, memaketkan air sebanyak itu rada sulit juga, lho! Belum 
lagi ongkos kirimnya. Jadi jelas bo’ong.” (hlm.77) 

  

Pada Lupus, masalah sosial tersebut bukanlah sesuatu yang perlu 

dipermasalahkan secara serius. Dalam hal ini, masalah sosial tersebut 

oleh Lupus dapat dibolak-balik sehingga sesuatu yang suatu masalah 

besar menjadi sesuatu yang ringan. Padahal, fenomena banjir kiriman dari 

Bogor ini merupakan masalah yang besar. Widya Siska dalam artikelnya 

“Jika Hujan Bukan Lagi Rahmat” mengutip Direktur Wahana Lingkungan 

Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Slamet Daroyni yang menilai banjir yang 

sering terjadi disebabkan sistem drainase yang ada di DKI Jakarta sangat 

buruk sehingga terjadi kemandekan air di berbagai titik. Penyebab lainnya 

adalah pemberian izin pembangunan gedung yang berjalan sporadis 

sehingga merusak hutan kota. Di sisi lain, Tingginya curah hujan di Bogor 

ditambah merebaknya pembangunan area perumahan di daerah Puncak 

membuat air hujan mengalir ke Jakarta. Pada titik inilah sungai-sungai di 

Jakarta tak mampu menampung air hujan, karena sudah dangkal dan 
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penuh sampah. Sampai saat ini, Pemerintah DKI dan Bogor belum dapat 

menuntaskan masalah yang berlarut-larut ini. Ada persoalan utama pada 

kebijakan pemerintah daerah yang perlu dikritisi oleh masyarakat. Akan 

tetapi, di tangan Lupus, masalah tersebut menjadi sebuah masalah yang 

ringan, bahkan cenderung lucu.  

Inilah sosok Lupus, representasi remaja yang menjalani 

kehidupannya dengan ringan, santai, dan tanpa beban. Karena itu, 

kehidupan Lupus sebenarnya cenderung lepas dari konflik karena dia 

menyikapi fenomena di dalam lingkungannya tanpa pretensi apa-apa. 

Persaingan yang dilakukan di antara dia dan teman-temannya – dalam hal 

menggaet cewek atau saling berebur pengaruh dalam prestasi di 

lingkungan sekolah – cenderung cair sehingga tidak pernah terjadi konflik 

yang signifikan. 

Pada satu sisi, hal ini mengungkapkan serta menawarkan 

keceriaan masa remaja. Akan tetapi, di sisi lain sosok Lupus dapat 

memberi pengaruh pada pembaca untuk menjadi tidak kritis terhadap 

realitas sosial yang terjadi di masyarakat.  

 

4.3.2 Balada Si Roy: Joe  Karya Gola Gong 

Tokoh  Lupus dalam serial Lupus dan dan Roy dalam serial Balada 

Si Roy terbit hampir bersamaan. Kedua novel tersebut diterbitkan oleh 

Gramedia Pustaka. Karena itu, Roy dan Lupus disimpulkan sebagai sosok 

representasi remaja pada masa itu. 
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Balada Si Roy mengetengahkan realita sosial ekonomi menengah 

ke bawah di pinggiran Kota Jakarta, tepatnya di daerah Banten. Latar 

belakang keluarga Roy hampir sama dengan latar belakang kehidupan 

Lupus. Ayah Roy telah meninggal sehingga untuk menghidupi keluarga 

Ibunya bekerja menjahit pakaian. 

Setelah papanya meninggal, Mama menghidupi mereka dengan 
keahliannya sebagai perancang mode. Keahliannya memang 
hanya dikenal dari mulut ke mulut saja. Mamanya membatasi pada 
lima potong pakaian dalam sebulannya. Mama dulu pernah 
memenangkan salah satu nomor kontes perancang mode di 
Bandung. (hlm.13) 
 
 
“Bunyi mesin jahit di ruang tengah berirama menyentuh 
perasaanya. Roy melihat mamanya begitu asyik dengan 
pekerjaanya.” (hlm. 51) 
 
Jika dunia lupus digambarkan penuh dengan gelak tawa, dunia Roy 

adalah dunia yang kelam. Jika dunia remaja Lupus digambarkan penuh 

keceriaan, dunia remaja Roy digambarkan penuh liku dan intrik-intrik dan 

persaingan. Dapat dikatakan, Roy adalah sosok alter ego Lupus. Pada 

Balada Si Roy, sosok Roy digambarkan sebagai sosok yang keras 

dengan lingkungan keras. Karena itu, sejak awal sudah tergambar bentuk-

bentuk persaingan yang mengarah pada konflik terbuka. Sosok Roy 

digambarkan secara sadar memilih untuk terlibat dalam konflik-konflik 

tersebut. Hal itu tampak pada kutipan di bawah ini. 

Dia menyimpan sepeda balapnya. Ada empat koboi sombong 
dengan angkuh sedang nangkring dengan Hardtop-nya. Di bodi 
mobil itu tertulis sembilan huruf besar-besar. 
 
Borsalino, bisik Roy mengeja huruf-huruf itu. Sorot mata mereka 
sinis dan tidak bersahabat. Dia mesti hati-hati dengan kelompok itu. 
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Persaingan sudah dimulai saat itu juga. Itulah remaja. Dunia lelaki. 
Keras dan kadang kala tidak bertanggung jawab. Dia menyadari 
dan berani menghadapi risikonya. (hlm. 4) 

 
Jika Lupus cenderung lebih santai dalam menanggapi realitas 

sosial yang ada, Roy justru digambarkan penuh dengan sikap protes. 

Bandingkan sikap santai Lupus menghadapi banjir yang menimpa 

rumahnya dengan sikap marah Roy yang harus kehilangan Joe, anjing 

herder kesayangannya.  

Rasa kehilangan  itu untuk kedua kalinya menyergapnya. 
Melemparkannya ke sudut-sudut keputusasaan. Sesuatu yang 
pernah lama digenggamnya kini terlepas jauh.  Segalanya jadi sia-
sia.  
Setelah mamanya dan Joe, dia memang tidak pernah merasa 
memiliki siapa-siapa lagi yang tersisa di bumi ini. O, Gusti, lantas 
setelah ini aku mau ke mana?  
Tidak, tidaak, tidaaak! 
 
Kutipan di atas memberikan gambaran sosok Roy. Dibandingkan 

dengan Lupus, Roy justru cenderung tidak terlalu menyukai interaksi 

sosial yang lebih luas. Karena itu, keterikatan emosi terhadap lingkungan 

terdekat lebih kuat.  

Perekonomian keluarga Roy yang cukup sulit, membuatnya banyak 

merenungi hidup. Pembaca dapat mengambil pelajaran dari kisah hidup 

Roy yang menemui banyak rintangan. Balada Si Roy tidak menyuguhkan 

fenomena kalangan atas yang masih mengawang di negeri ini. Balada Si 

Roy mengangkat realitas kehidupan masyarakat menengah ke bawah 

yang nyata banyak terdapat di Indonesia dengan segala problematika 

hidupnya.  
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 “Hidup Andi memang terdiri dari banyak kisah. Sejak dia 
menghirup udara bumi dan belum sempat menikmati susu ibunya, 
dia sudah dititipkan ke neneknya di sini. Kedua orang tuanya 
bercerai dan tertelan belantara Jakarta. Setiap lebaran, ibunya, 
wanita 35-an yang mahir memanfaatkan kemolekan tubuhnya, 
selalu menengoknya ke sini dengan setumpuk oleh-oleh.” (hlm.57) 
 

 Kutipan di atas adalah realitas kehidupan Andi, sahabat satu gang-

nya. Andi mengalami kehidupan yang sulit. Kedua orang tua Andi tak jelas 

bagaimana kehidupannya. Andi hanya tahu bahwa Ibunya bekerja, dan 

ayahnya dipenjara. 

“’Nenekku dapat surat dari Jakarta,’ pelan suaranya. 
‘Kabar buruk?’ Toni mematikan tape. 
‘Bapakku mati.’ 
Roy  terhentak mendengarnya. 
‘Bapakku kabur dari penjara. Polisi menembaknya. Bapakku 
melawan.’ 
Kedua kawannya mendengarkan saja. 
‘Bapakku penjahat. Tukang rampok.’ 
Hening. 
‘Tapi dia tetap bapakmu,’ kata Roy hati-hati. 
‘Ya, dia tetap bapakku.” (hlm. 58) 

  

 Melalui tokoh Roy, diungkap berbagai rintangan dan cobaan yang 

menerpa hidupnya. Dalam menyikapi hal tersebut, Roy adalah sosok lelaki 

yang berjuang menghadapi kehidupan. Pahit getir kehidupan telah banyak 

menorehnya. Hal itu membuatnya menjadi lebih tahan terhadap berbagai 

ujian hidup.  

 “Kebahagiaan itu harus diperjuangkan, bukan dengan cara 
mengemis minta belas kasihan, rendah diri, dan pasrah nasib! 
Begitu nasihat mamanya. Roy memeluk mamanya. Mencium 
keningnya.” (hlm. 53) 
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Hidup mengajari Roy untuk menjadi lelaki yang keras. Bukan berarti 

keras hati atau menyukai kekerasan, tapi menurutnya, seorang lelaki 

harus keras menghadapi hidup yang serba susah ini. 

“Tidak ada yang jagoan di bumi ini, sekalipun dia seorang Bruce 
Lee atau Old shatterhand. Lelaki memang harus keras, tapi bukan 
berarti suka kekerasan. Keras dalam arti menghadapi hidup dan 
menggeluti hidup yang serba susah ini. 
Lelaki memang harus begitu.” (hlm.39) 
 

 Roy adalah seorang remaja laki-laki yang dipaksa untuk 

menghadapi kehidupan yang berat dan penuh rintangan. Inilah yang 

membuat tokoh Roy menjadi representasi remaja laki yang sedang 

berusaha menemukan identititas diri mereka. Roy dianggap mewakili 

dunia remaja laki-laki yang dianggap lebih keras daripada dunia remaja 

perempuan. Dalam novel ini sudah dicitrakan dunia yang seharusnya 

dihadapi oleh remaja laki-laki. Bukan dunia yang penuh keceriaan seperti 

pada Lupus, tetapi dunia yang penuh persaingan dan perseteruan. Novel 

ini dianggap benar-benar merepresentasikan dunia remaja laki-laki 

sekaligus juga memproduksi citra dunia yang layak untuk dimasuki oleh 

remaja laki-laki. 

 
4.3.3 Jejak-Jejak Jejaka Karya Zara Zettira 

 Novel Jejak-Jejak Jejaka mengetengahkan tokoh utama wanita 

dengan kehidupan ekonomi yang sulit. Tiwi harus merelakan pendidikan 

kuliahnya sampai pada semester dua karena tak dapat membayar  biaya 

registrasi di kampusnya. Padahal ia dikenal seorang gadis cerdas yang 

tekun.  
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Novel ini mengambil latar kehidupan di Kota Jakarta. Kerasnya 

kehidupan Kota Jakarta, yang kian hari kian sulit bernapas, dikisahkan 

dalam realita kehidupan Tiwi yang mengalami kesulitan ekonomi. 

Gambaran realitas  ekonomi saat itu terlihat dari percakapan Jaka dan 

Tiwi tentang Polan teman mereka, seperti berikut ini. 

“Masih menumpang juga orang itu?” 
“Ya. Katanya cari kerja di Jakarta semakin sulit.” 
“Padahal di sarjana... Sayang...,” desah Tiwi. Seakan ditujukan bagi 
dirinya sendiri yang tak mampu menyelesaikan studi hanya lantaran 
masalah biaya. (hlm. 7) 
 
Namun, selebihnya latar tempat ini lebih banyak  menggambarkan 

perpustakaan kampus tempat Tiwi bekerja. Tidak diberikan penjelasan di 

mana letak kampus tersebut, selain kampusnya yang bernama Universitas 

Garuda.  

Gambaran tokoh Tiwi hampir sama dengan gambaran tokoh Lupus 

dan Roy. Ayah Tiwi meninggal dan ia hanya tinggal bersama ibu dan 

adiknya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Ibunya bekerja sebagai 

tukang jahit, sedangkan Tiwi harus bekerja sebagai pegawai 

perpustakaan di kampusnya dulu.  

“kesulitan semakin nyata akhir-akhir ini. Gajinya sebagai pegawai 
perpustakaan kampus dan pendapatan Ibunya dari menjahit 
ternyata belum cukup untuk membiayai sebuah rumah tangga kecil 
yang kehilangan kepala keluarganya tiga tahun lalu. Bahkan kini, 
setelah tiada lagi dering telepon, untuk seberkas cahaya neon pun 
mereka harus berjuang melunasi tunggakan iuran listrik.” (hlm. 16) 

  

Kehidupan yang sulit, kadang membuat Tiwi prihatin, namun ia 

selalu berusaha tersenyum di hadapan Ibu dan adiknya karena dengan 
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begitu, penderitaan terasa lebih ringan. Tiwi memiliki Ibu yang tegar dan 

selalu menguatkan Tiwi dalam menghadapi kenyataan. Mereka adalah 

sebuah keluarga kecil yang mensyukuri pemberian Tuhan.  

“Kok tidak langsung masuk? Tidak kangen sama Ibu?’ tanya Ibu 
sambil tersenyum. Namun goresan di dahinya dan kerut di matanya 
tak dapat menyembunyikan kesusahan hatinya. Tak dapat 
menyembunyikan beban yang dipikulnya, yang kian hari kian berat 
dan harus dipikulnya sendiri, tanpa Ayah, tanpa kawan seiring 
sejalan. (hlm.17) 

  

Kenyataan hidup Tiwi semakin pahit saat mengetahui Ibunya 

mengidap penyakit lever. Penyakit hati yang ternyata selama ini 

merongrong tubuh tua ibu kesayangannya. 

Ibu kumat lagi. 
Berita itu kedengaran bagai petir di telinganya. Bagaimana 
mungkin? Selama ini ia telah merawat Ibu dengan sangat baik dan 
telaten. Membelikan obat, menyuapi makanan, mengawasi 
kegiatan Ibu dan memaksa Ibu agar banyak istirahat. (hlm. 140) 

  

Walaupun kehidupan Tiwi cukup memprihatinkan, namun ia tak 

pernah mau berhutang budi pada siapapun. Tiwi adalah tipe seorang 

gadis mandiri yang tak pernah mau dikasihani. 

“Sebetulnya bukan tidak sedikit yang menawarkan bantuan biaya 
untuknya. Hanya saja ia yang terlampau tinggi menempatkan harga 
dirinya. Ia ingin mandiri, ia tak ingin dikasihani, apalagi dibiayai 
kuliahnya. Ia selalu inmgat pesan terakhir ayah untuk tidak 
bergantung pada budi baik orang lain, sebab membalas budi lebih 
sulit daripada membanting tulang membiayai hidup keluarga. Dan 
adalah suatu kebanggaan dalam dirinya, bahwa sekalipun ia 
miskin, ia masih punya harga diri yang mungkin lebih tinggi nilainya 
dari apa pun di muka bumi ini.” (hlm. 33) 
 
Kalau dia mau, sudah sejak dulu-dulu diterimanya tawaran Galoh, 
dari Oom Darmo, dari… dari puluhan laki-laki yang ingin 
menolongnya dengan imbalan kasih sayang dan cinta. 
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Tapi ia tidak mau. Ia mencoba menempuh jalannya sendiri. Karena 
ia ingin dihargai. Apakah penderitaannya selama ini belum cukup 
untuk membuktikan pada orang bahwa ia adalah wanita yangn 
kuat? Yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri? (hlm. 43) 
 

Dari kutipan di atas didapatkan gambaran bahwa Tiwi adalah 

representasi wanita muda yang berusaha hidup mandiri, menjauhi jalan-

jalan yang mudah yang membuat hilang kemandiriannya. Tiwi tetap 

bersabar menghadapi berbagai kenyataan yang menimpanya dan 

keluarganya.  

Namun, setelah surat-surat cinta dari lelaki misterius itu datang, 

Tiwi merasa menjadi orang lain. Hidupnya kini dipenuhi prasangka dan 

harapan akan pengirim surat cinta itu. Ia sering kali mengalami 

kekecewaan karena harapan demi harapannya tentang someone who 

knows pupus. 

“Ia benci pada dirinya sendiri, pada surat itu, dan pada si penulis 
surat misterius yang telah mengacaukan hari-harinya. Yang telah 
membuat sikapnya berubah menjadi tak ramah, menjadi begitu 
kecewa melihat orang-orang yang dekat dengannya ternyata akan 
menjadi milik orang lain. Padahal perasaan seperti itu dulu tak 
pernah ada.” (hlm. 90) 
 

 Cerita sederhana ini mengandung nilai-nilai kesabaran dalam 

menghadapi realita hidup yang kadang senang namun kadang pula 

melalui banyak rintangan. 

 Dibandingkan dua novel sebelumnya, Jejak-Jejak Jejaka lebih 

terfokus pada persoalan cinta antara Tiwi dan tokoh misterius. Hal ini 

mungkin disebabkan novel Lupus dan Si Roy yang berbentuk serial 

sehingga penggarapan temanya lebih luas, dari persoalan cinta sampai 
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persahabatan. Sementara itu, Jejak-Jejak Jejaka bukan merupakan serial 

sehingga temanya lebih ketat dan lebih terfokus pada tema utama saja.  

Perbedaan lainnya adalah pada kedua novel sebelumnya ada 

kecenderungan pada remaja untuk berkelompok atau membentuk 

komunitas yang selanjutnya disebut gank. Pada Jejak-Jejak Jejaka, tokoh 

Tiwi digambarkan tidak memiliki komunitas teman sebaya. Tiwi 

digambarkan lebih banyak sendiri, selain interaksinya dengan Jaka, teman 

sekerjanya di perpustakaan kampus. Hal ini bisa disebabkan kebutuhan 

pencarian identitas diri pada laki-laki dan perempuan berbeda. Selain itu, 

kematangan yang lebih cepat pada diri Tiwi –harus bekerja untuk 

membantu ibunya – membuatnya berbeda dengan remaja seusianya.  

 

4.4 Karya Tahun 2000-an 

4.4.1 Ms. B: “Will U Marry Me?”  Karya Fira Basuki 

 Novel ini mengisahkan tokoh utama bernama Beauty Ayu yang 

kerap dipanggil B—seorang gadis metropolis dengan gaya hidup mewah 

yang telah menyelesaikan pendidikan di Amerika. 

 Ms. B: “Will U Marry me?” mengedepankan realitas masyarakat 

kelas atas di Jakarta. B digambarkan hidup dalam lingkungan keluarga 

kaya raya. Kedua orang tua B bermukim di sebuah kompleks perumahan 

elite di Pondok Indah, sedangkan B memilih tinggal di apartemen 

walaupun masih dalam satu kota yang sama. Pondok Indah dan 

apartemen adalah penanda sebuah kelas menengah ke atas. Pondok 
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Indah adalah nama sebuah kawasan perumahan elit di wilayah Jakarta 

Selatan, sedangkan apartemen adalah jenis hunian elit yang biasanya 

dihuni oleh orang-orang dengan tingkat ekonomi yang mapan.  

 Kehidupan kelas atas tersebut selain terlihat dari fasilitas hidup—

seperti apartemen dan mobil pribadi—, juga tampak dari simbol-simbol 

gaya hidup lainnya.  

“Aku mencoba beberapa jam tangan Fossil warna-warni, lalu urung 
membeli karena ingat betapa populernya jam tangan merk itu di 
Amerika untuk anak kuliahan. Lalu aku mencoba merk D&G, 
Diesel, sampai akhirnya mataku menangkap jam tangan bergaya 
‘macho’, berukuran besar tergeletak di atas kaca etalase.” (hlm.34) 
 
Merek-merek produk gaya hidup seperti Fossil, D&G, dan Diesel, 

adalah merek-merek yang berharga dan bercita rasa mahal. Selain itu, 

nama-nama tempat di Jakarta yang digambarkan pada novel ini adalah 

nama-nama tempat yang berkonotasi sebagai tempat gaya hidup mewah, 

misalnya  Pondok Indah Mall dan Plaza Senayan.   

 B digambarkan sebagai seorang wanita muda yang sangat 

mengikuti fashion. Ia memiliki karier sebagai managing editor di sebuah 

majalah Fashion ‘Bold’, dan mendapat fasilitas hidup yang lengkap. Tak 

heran jika demi menunjang penampilan, B memiliki budget membeli 

barang-barang bermerek yang cukup mahal. B juga memiliki komitmen 

tersendiri dalam memiliki barang bermerek skala internasional yang asli.  

“’B! Sialan benar lu emang! Gue seneng banget! Sial lu, B! Berapa 
nih?’ 
‘Tiga ratus lima puluh ribu!’ 
‘Siaaaal! Palsu kali? DKNY-DKNY-an ya?’ 
‘Nggak lah Fin. Kayaknya asli.’ 
‘Lho kok gak yakin gitu?’ 
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‘Asli wong di mal Fin. Asli deh, ada sertifikatnya.’ 
‘Hahaha. Keluaran Hong Kong, Korea, atau mana gitu kali B. Masa 
murah banget?’ 
‘Lagi sale.’ 
‘Sale?’ 
‘Iya.’ 
‘Memang aslinya berapa duit?’ 
‘Hampir sejuta, Fin.’ 
‘Duh bener DKNY kalau gitu ya, B? Gue jadi nggak tahu harga 
semenjak jatuh cinta ama Mangga Dua.” (hlm. 38-39) 
 

 Di lingkungan tempat B bekerja, teman-teman satu kantornya pun 

bergaya serupa. B memiliki seorang teman bernama Merry yang 

dikisahkan selalu iri hati padanya. Persaingan mereka selain dalam 

pekerjaan, juga dalam hal bergaya. 

“...Aku sudah tidak sabar untuk sampai di kantor. Aku ingin melihat 
reaksi Merry, yang kutahu setiap aku memakai barang baru, ia 
akan berkomentar panjang lebar yang intinya iri........ Jam tanganku 
sukses membawa sensasi karena Bunny dengan lantang memberi 
pengumuman, ‘Jam tangan Mbak B baru! Keren Banget!’ 
‘Roger Dubuis, bukan?’ tanya Merry. 
‘Bukan, tapi DK...” 
‘yah, aku kirain jam tangan Roger Dubuis yang super mahal tapi 
keren itu” sahut Merry. Ia pura-pura kehilangan antisiasme dan 
kembali mengetik. 
Aku tidak peduli karena yang lain suka jam tangan baruku.” (hlm. 
39-40) 
 

Percakapan di atas memberikan gambaran bahwa cita rasa 

seseorang terhadap produk gaya hidup dapat menjadi pemicu 

perseteruan. Hal itu disebabkan produk gaya hidup -  terutama di kota-

kota besar - dianggap pengukuh eksistensi diri seseorang. Karena itu, jika 

produk gaya hidup yang dipakai oleh seseorang dianggap lebih rendah 

dibandingkan dengan yang dipakai oleh orang lain, eksistensi dirinya 



 

 143

dengan sendirinya akan tergoyahkan. Di sinilah pemicu persaingan 

tersebut yang dapat berakhir pada perseteruan.  

 Gambaran kehidupan di sebuah kantor majalah fashion di Jakarta 

terlihat dari kehidupan sehari-hari B dan teman-teman disekitarnya. Gaya 

hidup perempuan lajang menjadi kisah menarik tersendiri, 

Seperti telah dipaparkan, kehidupan mewah telah menjadi gaya 

hidup B di tengah kota metropolitan Jakarta yang sebenarnya memiliki 

ironi, terutama jika dibandingkan mayoritas masyarakat lainnya. 

Persaingan gaya hidup, dipandang B sebagai hal yang biasa terjadi. 

Kehidupan mewah adalah hal lazim yang terdapat dalam realitas 

masyarakat kelas atas Jakarta—walaupun di bawah gedung apartemen 

yang menjulang, terdapat banyak perumahan kumuh di Jakarta—.  Merek 

terkenal berskala internasional menjadi salah satu ukuran bagi B dan 

teman-teman dalam memilih gaya hidup. 

 B menyikapi realitas sosial-ekonomi di kantornya sebagai sebuah 

hal yang wajar. Kehidupan yang serba memadai, membuat B bergaya 

hidup kelas atas dan tak mendapat kesulitan finansial. Karena hidup di 

dalam lingkungan atas, B tidak terlalu peka terhadap realitas sosial. Dalam 

pikiran B, yang ada hanya produk-produk bermerek dan gaya hidup 

mewah lainnya. Dalam novel ini, cukup sulit melihat bagaimana 

penyikapan tokoh terhadap realitas karena justru tokoh sangat menikmati 

kehidupan yang serba mewah dan bergaya itu. Pengarang dalam hal ini 

seperti mengukuhkan kembali realitas kehidupan masyarakat kelas atas 
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Kota Jakarta yang penuh dengan pencitraan dan simbol-simbol gaya 

hidup.  

 

4.4.2 Peluang Kedua Karya Agnes Jessica 

 Peluang kedua menyuguhkan kisah usaha perbaikan diri tokoh 

utama wanita bernama Inez Amrez yang awalnya menganut hedonisme 

kehidupan glamour artis Ibu Kota. Kehidupan artis—seperti yang banyak 

diberitakan beberapa acara di stasiun televisi swasta—memiliki berbagai 

daya tarik bagi masyarakat. Seperti ketika seorang penyanyi muda 

terkenal menyetir dalam keadaan mabuk ditemukan tewas dalam mobil 

setelah menabrak sebuah pilar jalan. Kematian artis itu rupanya 

mengilhami Agnes Jessica untuk menulis Peluang Kedua.  

 Novel ini menggunakan sebagian besar latar tempat di Kota Jakarta 

dan sebagian kecil di pinggiran Kota Bandung. Beberapa tempat di 

Jakarta yang digunakan sebagai latar tempat tidak diberikan gambaran 

secara definitif, misalnya penggambaran sebuah kelab malam, kecuali 

nama tempat Pondok Indah sebagai tempat tinggal orang tua Inez Amrez 

dan nama studio musik tempat Inez melakukan rekaman, yaitu Gemilang 

Record.  

Novel ini mengisahkan kehidupan Inez Amrez, seorang penyanyi 

terkenal yang masih sangat belia. Ia digambarkan meraih kesuksesan 

dalam dunia menyanyi dalam waktu yang relatif singkat. 

Inez adalah penyanyi remaja yang sedang naik daun di kancah 
musik Indonesia. Dalam waktu tiga tahun ia sudah menyelesaikan 



 

 145

lima album. Yang terakhir langsung meledak dan terjual tiga ratus 
ribu keeping hanya dalam waktu tiga bulan. Akibatnya, 
ketenarannya meroket, seiring dengan uang yang diperolehnya, 
dan itu menyebabkannya terlibat pergaulan kelas atas. (hlm. 8) 
 

 Hal itu menjadi salah satu realitas ekonomi yang menyebabkan 

tokoh terjerumus ke dalam pergaulan kelas atas. Disebut pergaulan kelas 

atas, karena biaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kaum 

hedonis seperti dugem, seks bebas dan drugs tidaklah murah. 

 Gambaran tokoh Inez dapat disimpulkan sebagai representasi 

dunia hiburan saat ini. Persaingan yang ketat untuk menjadi bintang 

hiburan menjadikan setiap orang bisa melakukan berbagai macam cara 

untuk berkeinginan mewujudkan keinginannya. Karena itu, cara-cara tidak 

lazim menjadi sesuatu yang wajar, misalnya dengan mencurangi 

pesaingnya. Pada tokoh Inez, itu terjadi ketika produsernya membajak 

lagu-lagu yang seharusnya dinyanyikan oleh Hanida lalu dinyanyikan oleh 

Inez – meskipun Inez tidak tahu hal itu. Balas dendam yang dilakukan 

Hanida dengan merencanakan pembunuhan terhadap Inez menjadi 

simbolisasi bahwa cara apapun menjadi suatu yang lumrah dalam usaha 

mereka untuk meniti karier hiburannya samapi ke tingkat yang diinginkan.  

 Representasi yang lain adalah bintang hiburan lekat dengan 

gemerlapnya dunia hiburan itu sendiri beserta segala ekses-ekses negatif, 

misalnya penggunaan obat-obat terlarang. Menurut Eko Haryanto, 

Kriminilog UI (Suara Pembaharuan.com, diakses 7 September 2008), 

memang dunia hiburan cenderung menjadi wahana subur untuk para 

pengedar obat-obatan terlarang atau narkoba. Penyalahgunaan narkoba 
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di kalangan Artis Indonesia, diperkirakan Haryanto, terjadi karena tuntutan 

pekerjaan yang seringkali membuat artis membutuhkan dopping. Hal itu 

ditambah dengan kebiasaan mereka menghabiskan waktu di kelab malam 

hingga akhirnya menjadi pecandu. 

 Deskripsi Haryanto mengenai dunia artis seperti yang dijelaskan di 

atas tergambar dalam kutipan di bawah ini.  

Di luar panggung Inez memang tak sealim kelihatannya. Ia punya 
kekasih, tapi bebas tidur dengan siapa saja setiap malam. 
Pasangannya bisa ditemukannya di kelab ini atau di tempat 
lainnya. Ia juga menggunakan shabu-shabu, ketika inex* sudah tak 
lagi memuaskan kebutuhan darahnya. Ia juga peminum berat, 
mungkin sudah termasuk kategori alkoholik.” (hlm. 9) (Kata inex 
diberi keterangan sebagai ekstasi.) 
 
Inez harus mengakhiri masa emasnya ketika ia tewas sepulang dari 

kelab malam. Kisah selanjutnya, Inez mendapat peluang kedua untuk 

hidup kembali memperbaiki diri. Dalam kehidupan keduanya, Inez menjadi 

Anis, seorang pembantu rumah tangga yang bekerja pada majikan 

bernama Alex. Anis tinggal di pinggiran Kota Bandung. Keadaan ekonomi 

Anis sangat memprihatinkan. Namun, daerah pinggiran Kota Bandung itu 

tidak tergambarkan dengan jelas sehingga tidak dapat digambarkan 

kondisi daerah tersebut. Begitu pula dengan deskripsi keluarga Anis yang 

miskin tidak tergambar secara detail. Kemiskinan keluarga Anis hanya 

tergambar melalui makanan pokok yang dimakan sehari-hari. 

 
“.....Ibunya hanya membantu-bantu tetangga dengan imbalan 
makanan sehari-hari saja. 
 
Kehidupan mereka sehari-hari sangat memprihatinkan. Inez bisa 
melihatnya dari lauk mereka sehari-hari. Beras yang mereka pakai 
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sebagai bahan baku nasi sangat buruk, bahkan lebih buruk 
daripada beras yang dimakan pembantu di rumahnya. Tempe saja 
harus dijatah karena mahal....”(hlm. 23) 

  

konflik yang diangkat tidak begitu mendetail. Dalam menjalankan 

kehidupan kedua, Inez—pada tubuh Anis—tidak benar-benar berjuang. 

Inez tidak pernah benar-benar menjadi pembantu yang bekerja keras dan 

hidup susah. Walaupun tubuh Anis gemuk dan memiliki penyakit kudis, 

namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan mudah.  

“Inez mematut dirinya di kaca. Penampilannya tidak begitu buruk. 
Panunya sudah menghilang karena ia memakai ramuan laos yang 
dibuatkan Nur. Rasanya agak perih, tapi ternyata mujarab juga. 
Ia sudah susut dua kilogram beberapa hari ini. Hanya perlu sedikit 
polesan menutupi jerawatnya, menghilangkan gingsul pada giginya, 
dan memasang scot lipatan mata.”(hlm. 40) 

  

Konflik yang sangat mudah diatasi mengesankan alur yang datar. 

Banyak kebetulan-kebetulan yang terjadi dalam usaha Inez untuk 

memperbaiki diri menjadi lebih baik. Usaha perbaikan diri Inez kemudian 

melenceng. Dalam kehidupan keduanya, Inez tidak benar-benar 

memperbaiki kelakuan dirinya. Di sebuah penginapan, Inez kembali 

meminum bir an berciuman dengan Alex, majikannya. Kutipan di bawah ini 

menguatkan hal tersebut.  

Inez mengeluarkan uang dari celananya dan membayar minuman 
itu. Ia lalu duduk di sebuah meja dan mulai minum sendiri. Bir 
rasanya tidak enak, pahit dan tidak sesuai seleranya, tapi bir 
mengandung alcohol. Sedikit alkohol mudah-mudahan dapat 
memuaskan keinginannya, pikirnya. (hlm.51) 
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Alur cerita berubah menjadi keinginan Inez untuk kembali menjadi 

artis seperti sedia kala melalui tubuh Anis. Misalnya saja, Inez melalui 

tubuh Anis bertemu dengan Alex, majikannya, yang kemudian mengajak 

Inez ke Jakarta untuk membantunya di sana.  Setelah itu, Inez 

dipekerjakan di kantor studio rekaman musik Gemilang Record yang 

dimiliki Alex – dengan tugas menyelidiki kecurangan-kecurangan yang 

dilakukan bawahan Alex di kanotr itu - yang ternyata itu adalah studio 

rekaman yang telah menjadikan Inez penyanyi terkenal. Secara kebetulan 

pula, saat itu Gemilang Record sedang mengadakan audisi penyanyi 

untuk dibentuk sebuah kelompok vokal yang baru. Secara kebetulan pula 

Inez – yang menggunakan suara Anis yang belum terolah - dinyatakan 

lolos tiga besar dan dapat kembali menjadi penyanyi. Di sinilah konflik 

berakhir. Inez dapat membalaskan dendamnya kepada Hanida dan 

kecurangan-kecurangan yang terjadi di kantor itu dapat dibongkar, 

sementara Inez kembali menjadi penyanyi dan dapat berkumpul kembali 

bersama orangtuanya, serta menikah dengan Alex.  

Tantangan yang terkesan mudah dihadapi dengan penyelesaian 

yang juga mudah membawa pembaca pada konflik yang tidak begitu 

berarti. Sehingga tidak ada “pendidikan” untuk benar-benar menghargai 

proses perjuangan hidup itu sendiri. 

Melalui tokoh Inez, pengarang mengukuhkan paradigma hidup 

serba instan yang berkembang saat ini ketika semuanya dapat diperoleh 

dengan mudah tanpa harus melalui kerja keras.  Budaya instan dapat 
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dilihat pada fenomena dunia hiburan di Indonesia saat ini. Banyak acara-

acara televisi yang menyuguhkan proses yang instan untuk menjadi 

penyanyi. Di  beberada stasiun televisi dikenal beberapa acara seperti  

Akademi Fantasi Indonesia (pernah disiarkan Indosiar dalam beberapa 

episode),  Kontes Dangdut Indonesia (TPI), Indonesian Idol (RCTI), AFI 

Yunior (pernah disiarkan Indosiar dalam beberapa episode), dan Idola 

Cilik (RCTI). Menurut  Hindarto, dampak acara-acara tersebut kemudian 

menciptakan generasi instan. Menjadi bintang tak perlu bertahun-tahun 

(belajar dari pengalaman, membaca buku pengetahuan), cukup lewat 

acara-acara seperti itu. Kondisi ini tentu saja akan membuat para remaja 

untuk berlomba-lomba menjadi orang terkenal, bukan lewat kecerdasan 

tapi cukup bisa menyanyi, dan punya penampilan yang lumayan. 

 Bagi Hindarto, dampak terhadap masyarakat sangat besar. 

Masyarakat akan terbawa pada budaya instan akibat tayangan di televisi. 

Masyarakat tak diarahkan untuk berpikir kritis. Pada novel ini, pembaca 

juga tidak diajak pengarang untuk berpikir secara kritis, tetapi dijejali cara 

pandang bahwa segala sesuatu dapat diperoleh dengan cara mudah, 

dengan berbagai kebetulan yang ada.  

Novel ini mungkin sebuah refleksi kehidupan yang menggejala di 

Indonesia pada saat ini. Akan tetapi, dalam alur cerita, tidak ada 

penyampaian sikap kritis tokoh terhadap realitas tersebut – bahkan tokoh 

menjadi produk budaya saat itu -  sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dalam novel ini pengarang telah mengukuhkan budaya instan yang 
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menggejala dalam realitas sosial di Indonesia saat ini. Pengukuhan 

tersebut tampak dari kembalinya tokoh Inez ke kehidupan sebelumnya. 

Padahal, di awal cerita, Inez dihidupkan kembali karena dia diberi 

kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Akan tetapi, tidak ada 

perubahan yang signifikan dari diri Inez ketika ia menjalani kehidupan 

keduanya. Pembaca hanya dihanyutkan oleh alur cerita yang membawa 

Inez kembali mendapatkan kehidupannya semula (menjadi artis) dan 

meraih kebahagiaan dengan menikah dengan Alex. Tidak ada sikap kritis 

terhadap pola hidupnya yang tidak berubah, juga terhadap proses Inez 

yang mendapatkan kembali semuanya dengan mudah. Pengarang dalam 

hal ini semakin mengukuhkan nilai-nilai pragmatisme dan budaya instan, 

serta gaya hidup hedonisme di dalam karyanya.  

  

4.4.3 Istana Kedua Karya Asma Nadia 

 Istana Kedua memiliki nilai-nilai aspek kehidupan yang kompleks. 

Mulai dari realita kehidupan rumah tangga, posisi wanita dalam 

masyarakat, nilai-nilai agama Islam, dan nilai-nilai budaya Jawa. Namun 

tema yang paling dominan yang terdapat dalam novel ini adalah poligami. 

 Istana kedua juga menyoroti perbedaan gender dalam kehidupan 

rumah tangga dan realitas yang terjadi di masyarakat. Perbedaan gender 

tersebut dilihat dari tiga sisi, yaitu posisi wanita dalam adat Jawa, posisi 

wanita di masyarakat, dan posisi wanita berkaitan dengan Islam dan 

hukum agama. 
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 Adat Jawa, menggambarkan kesabaran istri dalam menghadapi 

suami. Wanita Jawa yang sabar dan memiliki penguasaan diri yang baik 

diwakili oleh Ibunya Arini. Dari Ibunyalah, Arini belajar kesabaran 

menghadapi persoalan rumah tangga. 

“Dan sejak kecil Arini melihat betapa hormatnya Ibu kepada bapak. 
Ibu tak pernah merengut, marah, apalagi berkata kasar terhadap 
Bapak. Dan sikap itu diakui Arini sangat memengaruhi cara 
pandang dia dan abangnya terhadap lelaki yang menjadi tulang 
punggung keluarga mereka. 
 
Ibu hidup dalam tradisi kental perempuan Jawa. Memang, dalam 
keseharian bahasa kromo inggil jarang terdengan dalam 
percakapan karena keluarga mereka sudah lama tinggal di Jakarta, 
tapi tradisi bukan hanya bahasa. Tradisi tempat asal mereka telah 
lekat dalam pola pikir dan sikap Ibu.” (hlm. 98) 
 
Pada kutipan di atas tergambar penghormatan istri yang sangat 

besar terhadap suami. Penghormatan itu tidak pernah berhenti meskipun 

suaminya melakukan hal-hal yang menyakiti hati ibunya sebagai seorang 

istri. Pada puncaknya, ibu Arini merasakan sakit hati yang mencapai titik 

klimaks ketika tanpa sepengetahuannya suaminya telah menikah lagi. 

Tapi, di sini konsep wanita Jawa yang harus nrimo berhasil dijalaninya. 

Ibunya akhirnya menerima dengan ikhlas perlakuan suaminya itu.  Hal itu 

juga terjadi pada ibu Pras, juga seorang wanita Jawa. Sama seperti Ibu 

Arini, Ibu Pras berhasil menjalani sikap nrimo ketika suaminya pada suatu 

hari membawa anak dari hasil pernikahan dengan wanita lain.  

Novel ini bukan sekadar wujud kritik terhadap marjinalisasi wanita 

dalam wacana poligami, tapi juga mengetengahkan realitas yang memang 

terjadi pada masyarakat. Pandangan masyarakat yang kerap kali 
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memosisikan wanita dalam anggapan negatif saat suami berpoligami 

dipaparkan dalam kutipan berikut ini. 

Dan bisik-bisik tetangga melulu menyalahkan perempuan. 
Yadi tidak mungkin nikah lagi kalau si Pur bisa merawat diri! 
 
Ahh, si Ina itu pasti servisnya nggak oke, makanya suaminya 
mencari yang lain! 
 
Salahnya si Indri yang tidak bisa masak dari dulu. Cinta zaman 
sekarang kan dari mata turun ke perut! 
 
Semua salah perempuan. Tidak ada yang memasalahkan keadilan 
yang telah dipermainkan dan diletakkan di bawah nafsu laki-laki.” 
(hlm. 104) 

  

Pada kutipan di atas tergambar jelas sikap tokoh. Tokoh mengkritik 

cara pandang masyarakat yang selalu memosisikan wanita sebagai objek. 

Dalam posisinya sebagai objek, wanita selalu disalahkan. Akan tetapi, 

perilaku laki-laki akan selalu mendapat permakluman karena kesalahan itu 

sudah dilimpahkan terlebih dahulu kepada wanita.   

Poin penting yang juga diangkat adalah kaitan poligami dengan 

hukum Allah. Disini dipaparkan aturan Allah yang esensinya telah 

bergeser, poligami dianggap sebagai sunah Rasul yang wajar dilakukan 

agar tak jatuh pada perzinahan. Hal itu tampak pada kritik yang 

disampaikan Arini seperti dikutip di bawah ini. 

“Begitu banyak cara untuk menolong seorang perempuan. 
Memberinya sejumlah uang atau pekerjaan misalnya, 
menyekolahkan anak-anaknya, jika dia seorang janda. Kenapa 
harus dinikahi? 
 
Laki-laki yang jatuh cinta melakukan itu karena dengan begitu 
mereka menolong dirinya sendiri agar tak jatuh pada perzinahan. 
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Kecuali di zaman Rasul, Arini nyaris sulit melihat bagaimana laki-
laki yang berpoligini sekarang mampu bersikap adil.”(hlm. 103-104) 

  

Padahal, bersikap adil adalah prasyarat yang harus dipenuhi suami 

jika ia berpoligami. Sedangkan pada kenyataannya, seringkali keadilan 

tidak terealisasi dalam kehidupan rumah tangga yang berpoligami. 

“...Kenyataannya, keadilan yang seharusnya menjadi prasyarat 
bagi lelaki untuk mengambil istri lagi, nyaris keluar dari agenda 
mereka. Arini punya banyak contoh tentang itu. 
 
Madunya Mbak Pur, tetangga mereka, menolak duduk di kursi 
mobil belakang setiap kali mereka semua jalan-jalan. Dengan 
congkak perempuan itu minta duduk di depan, di samping 
suaminya, atau tidak sama sekali. Dan Mas Yadi, yang tak ingin 
ribut, selalu meminta istri pertamanya untuk mengalah dan pindah 
ke belakang.” (hlm. 103) 

  

Poligami yang ada dalam Islam sebenarnya memiliki konsekuensi 

yang tidak mudah dan menitikberatkan ibadah sebagai inti. Namun, pada 

zaman sekarang ini poligami sering kali disalahgunakan. 

“Arini melihat sendiri betapa aturan Allah telah menjadi 
pembenaran bagi banyak laki-laki untuk semena-mena menuruti 
nafsu mereka. Menikah berkali-kali daripada berzinah. Menikah 
karena tak bisa menjaga mata dan hasrat mereka.” (hlm. 102) 
 
Refleksi yang paling dasar mengenai poligami disampaikan oleh 

Pras, tokoh laki-laki dalam cerita ini.  

“Menolong perempuan dengan menikahi, seakan-akan itu satu-
satunya jalan. 
 
Pras menggeleng. 
 
Dalam nurani sekalut apapun, dia bisa melihat alasan sebenarnya 
sebagian besar lelaki itu: Mereka jatuh cinta lagi, dan kehilangan 
kontrol diri. 
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Cuma itu.” (hlm. 209) 
 

Di sinilah bentuk kritik terhadap pandangan poligami yang berlaku 

selama ini. Poligami didesakralisasi menjadi sebuah bentuk perilaku biasa 

yang bisa dilakukan oleh setiap laki-laki. Namun, perilaku itu kemudian 

diembel-embeli atas nama kewajiban agama. Padahal, di dalam teks Al 

Quran, ada syarat-syarat tertentu yang harus bisa dilakukan oleh laki-laki 

ketika melakukan praktik poligami. pada titik ini pula, posisi wanita menjadi 

goyah. Ketika si suami melakukan poligami, seringkali istri pertama 

sebagai objek yang disalahkan seperti yang sudah dikutip di penjelasan 

sebelumnya. Begitu juga ketika si istri merasa tidak bisa menerima praktik 

tersebut, ia dianggap seorang istri yang tidak taat terhadap suami. Bentuk 

marjinalisasi terhadap seorang istri dalam wacana poligami inilah yang 

menjadi kritik utama dalam novel ini. Jadi, jika saat ini anggapan terhadap 

poligami ialah memarjinalkan wanita, sesungguhnya kenyataan di 

masyarakatlah yang menjadikan wanita termarjinalisasi. 

 “Pemikiran itu lambat laun membantu Arini bangkit. Dia tidak 
menolak ketentuan Allah, tapi menuntut keadilan, dan menolak 
kesalahan melulu dituduhkan kepada perempuan.” (hlm. 105) 

 
 Kritik pengarang terhadap wacana poligami sebenarnya tidaklah 

frontal. Ia masih tetap meyakini bahwa hal tersebut masih dalam garis 

yang diatur dalam agama Islam.  Akan tetapi, ia berusaha membuka 

selubung ideologi laki-laki yang menikah lagi dengan alasan menerapkan 

aturan agama. Bagi pengarang, pembukaan selubung itu menjadi penting 
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karena dengan cara itulah wanita tidak selalu dimarjinalisasi dan 

diobjektivikasi.    

Kenyataan bahwa pengarang tidak berhadap-hadapan secara 

frontal terhadap poligami tergambar dalam ending cerita. Pada akhirnya 

Arini memang tidak bercerai dengan Pras. Ia mengikhlaskan dirinya tetap 

menjadi istri Pras. Akan tetapi, meskipun pada akhirnya Arini menerima 

poligami yang dilakukan oleh suaminya, itu adalah pilihan sadar Arini, 

bukan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh Arini. Artinya, wanita di 

sini tidak selalu harus menjadi objek, ia boleh memilih dalam bersikap. 

Pilihan yang dilakukan Arini semata-mata karena ia ingin anak-anaknya 

tetap berbahagia dengan masih memiliki orangtua yang lengkap. 

 “Dia masih perempuan yang sama yang terluka dan kecewa. 
Bedanya, kini dia memutuskan untuk bangkit dari kepasrahan. 
Untuk anak-anak, untuk kebahagiaan mereka, ia akan berjuang.” 
(hlm.215) 
 

 “Arini berhenti berlari. Tak lagi berusaha menghindar dari luka. 
Sebaliknya, seperti busa, tubuh Arini perlahan mengisap anak-anak 
panah yang menyimpan perih itu semakin dalam, hingga menyatu 
dalam diri.” (hlm. 243) 
 

 Novel ini berhasil memberikan gambaran poligami di dalam 

masyarakat Indonesia. Pengarang juga berhasil menyampaikan kritik yang 

tajam terhadap wacana tersebut tanpa harus melakukan perlawanan yang 

frontal, dengan cara keluar dari nilai-nilai agama. 
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4.4.4. Ayat Ayat Cinta Karya Habiburahman El Shirazy 

 Novel Ayat Ayat Cinta yang sarat dengan wawasan keagamaan ini, 

mengetengahkan tema keindahan cinta di bawah halalnya pernikahan. 

Jika dikaji lebih dalam, Ayat Ayat Cinta memiliki keragaman sisi budaya, 

sejarah Islam, politik, dan dakwah yang diramu dengan fiksi cinta tokoh 

utama bernama Fahri. Novel ini bukan hanya berisi cerita fiksi, tetapi juga 

wawasan keagamaan yang kental. Hal ini didukung oleh kefasihan 

pengarang dalam ilmu-ilmu keislaman. 

 Tokoh Fahri digambarkan dalam novel ini sebagai tokoh yang 

cerdas, memiliki pengetahuan agama yang luas, memiliki perilaku yang 

baik, dan pandai bergaul dalam interaksi dengan lingkungan sosial Kairo. 

Karena itu, ia sangat disenangi oleh lingkungan terdekatnya dan karena 

kecerdasannya ia dikagumi oleh orang-orang yang mengenalnya. 

Kefasihan Fahri dalam pengetahuan keagamaan tergambar dari 

kemampuannya dalam menjawab persoalan-persoalan yang pelik, 

misalnya kedudukan wanita di dalam Islam.  

Satu contoh adalah seperti penulis kutip di bawah ini antara 

percakapan Alici dan Fahri.  

“Begini Fahri, di Barat ada sebuah opini bahwa Islam menyuruh 
seorang suami memukul istrinya. Katanya suruhan itu terdapat 
dalam Al-Quran. Ini jelas tindakan yang jauh dari beradab, Sangat 
menghina martabat kaum wanita. Apakah kau bisa menjelaskan 
masalah ini yang sesungguhnya? Benarkah opini itu, atau 
bagaimana?” (hlm. 86) 
 

  “Tidak benar ajaran Islam menyuruh melakukan tindakan tidak 
beradab itu. Rasulullah Saw. dalam sebuah hadisnya bersabda, 
‘Latadhribu imaallah! Maknanya ‘Janganlah kalian pukul kaum 
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perempuan!’ Dalam hadis yang lain, beliau menjelaskan bahwa 
sebaik-baik lelaki atau suami adalah yang berbuat baik pada 
isterinya...” (hlm. 87) 
 

Fahri juga digambarkan sebagai seorang santri yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama. Latar belakang lingkungan pesantren dan 

pendidikan agama yang diterimanya tercermin dari sikap dan perilaku 

Fahri yang religius. 

“Adakah rizki yang lebih agung dari seorang gadis salehah yang 
jika dipandang menyejukkan jiwa bagi seorang pemuda? Aku 
belum bisa mempercayai apa yang aku alami hari ini. Baru saja 
target dan peta hidup dibuat, tawaran untuk menikah datang 
sedemikian cepat. Siap. Atau tidak. Aku harus minta penerang dari 
Allah.” (hlm.199) 

  

Sikap religius Fahri juga tecermin dari perilakunya yang selalu 

mendasarkan pada aturan-aturan agama setiap kali akan berbuat. Hal itu 

tergambar pada kutipan di bawah ini.  

“Maksudmu menyuap mereka?” 
‘Dengan sangat terpaksa. Bukan untuk membebaskan orang salah 
tapi untuk membebaskan orang tidak bersalah!’ 
‘Lebih baik aku mati daripada kau melakukan itu!” (hlm. 360) 
 

Secara keseluruhan, novel ini menggunakan Mesir sebagai setting 

cerita. Namun, karena tokoh utama dalam novel ini adalah orang 

Indonesia, secera tidak langsung latar budaya Jawa, tempat tokoh lahir 

dan dibesarkan, cukup tergambarkan. Walaupun budaya masyarakat 

Jawa tidak diangkat sedetail budaya Mesir, namun beberapa 

penggambaran cukup menggambarkan latar belakang budaya tokoh 

utama. 
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 “Sebelum kenal Cairo, aku adalah orang desa yang tidak kenal 
yang namanya kado. Di desa hadiah adalah membagi rizki pada 
tetangga agar semua mencicipi suatu nikmat anugerah gusti Allah. 
Jika ada yang panen mangga ya semua tetangga dikasih biar ikut 
merasakan. Ulang tahun tidak pernah diingat-ingat oleh orang 
desa. Yang diingat adalah neptu, atau hari lahir menurut hitungan 
orang Jawa, misalnya Kamis pon, Jumat wage, Sabtu Legi, Minggu 
pahing, Selasa Kliwon dan seterusnya. Pada hari itu, seperti yang 
ku ingat waktu kecil dulu, ibu akan membuat bubur merah atau 
makanan lengkap dengan lauk-pauknya di atas tampah yang telah 
dialasi dengan daun pisang.” (hlm. 107) 

 
Kebersamaan Fahri dengan sesama teman satu flat di Mesir 

merupakan bentuk budaya pesantren yang selalu mengutamakan 

kebersamaan. Hal tersebut terlihat saat Fahri mengadakan syukuran 

kelulusan proposal tesis dengan mengadakan makan bersama teman satu 

flatnya.  

Syukuran bersama mencerminkan budaya pesantren yang 

komunal. Budaya pesentren memang dikenal sebagai budaya komunal. 

Setiap aktivitas biasanya dilakukan secara bersama-sama, seperti solat 

berjamaah, mengaji bersama-sama, termasuk makan dengan cara 

bersama-sama. Nilai budaya ini masih terbawa oleh Fahri dan teman-

temannya ketika mereka sudah berada di Mesir. 

Budaya Jawa yang masih menganut hierarkisitas, dikemukakan 

Fahri dalam kutipan berikut. 

“Aku ini siapa? Nurul sungguh terlalu. Apakah dia bukan orang 
Jawa? Aku ini orang Jawa. Di Jawa, seorang khadim kiai dan batur 
santri, anak petani kere, mana mungkin berani mendongakkan 
kepala apalagi mengutarakan cinta pada seorang puteri kiai. “ (hlm. 
231) 
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Kutipan di atas menggambarkan bahwa budaya Jawa mengenal 

hierarki. Dalam penggunaan bahasa pun dikenal adanya hierarki, yaitu 

ada bahasa Jawa ngoko dan bahasa Jawa kromo inggil. Penggunaan 

kedua bahasa ini sangat bergantung siapa lawan bicara yang dihadapi. Ini 

menggambarkan adanya hierarkisitas budaya Jawa.  Hierarkisitas dalam 

budaya Jawa itu tampaknya tecermin pula dalam budaya pesantren. 

Maka, seorang santri biasa dianggap tidak sederajat dengan anak kiai dan 

karena itu Fahri merasa tidak mempunyai hak untuk menikah dengan 

Nurul yang merupakan putri seorang kiai. 

Budaya Jawa yang telah melekat dalam diri Fahri tidak 

membuatnya memberontak pada sistem hierarkis yang ada. Posisi Fahri 

yang hanya sebagai khadim kiai dan batur santri diterimanya tanpa 

memprotes terhadap realitas tersebut. 

“Dia sungguh terlalu menunggu hal itu terjadi padaku. Semestinya 
dialah yang harus mengulurkan tangannya. Dia sungguh terlalu 
berulang kali ketemu tidak sekalipun mengungkapkan perasaannya 
yang mungkin hanya membutuhkan waktu satu menit.” (hlm. 231) 

  

 Kutipan di atas memberikan gambaran yang jelas tentang diri Fahri. 

Sikap nrimo terhadap sistem hierarki dalam budaya Jawa membuatnya 

tidak memiliki inisiatif yang cukup besar.  Termasuk ketika ia sadar bahwa 

di dalam hatinya ie mencintai Nurul. Fahri tidak berani membuat 

keputusan atau melakukan inisiatif. Ia justru menunggu pernyataan rasa 

itu dari Nurul, suatu hal yang dalam konvensi sosial masyarakat Indonesia 
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justru menjadi aneh. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan sistem hierarki 

dalam budaya Jawa, hal itu mungkin dapat dimaklumi.  

Realitas menarik lain yang disuguhkan Ayat Ayat Cinta adalah 

hubungan perempuan dan laki-laki yang sangat memerhatikan hukum 

Islam. Fahri benar-benar menjaga pandangan, demikian pula wanita 

muslimah yang berada di sekelilingnya. Seperti tertulis di bagian sampul 

belakang novel, Ahmad Tohari menyebutkan bahwa kisah novel ini berisi 

“keindahan cinta di bangun di bawah terang cahaya petunjuk”. Novel ini 

memang menawarkan keindahan cinta setelah menikah. 

“Kutarik tubuh Aisya rebahan di dadaku. Aku bebas membela-belai 
rambutnya atau memeluknya. Di langit sana bintang-bintang kedap 
kedip seperti mata para bidadari yang mngerling cemburu kepada 
kami. Hati terasa sejuk dan bahagia. Inilah yang membedakan yang 
halal dan yang haram. Bermesraan dengan perempuan yang halal, 
istri yang sah, adalah ibadah yang dipuji Tuhan. Sedangkan 
bermesraan denga perempuan yang tidak halal adalah dosa yang 
dilaknat Tuhan.” (hlm. 253) 

  

Ini adalah satu cara pandang tokoh, yang memandang bahwa 

hubungan cinta antara laki-laki dan wanita lebih bernilai setelah dilegalkan 

dalam pernikahan. Keindahan cinta itu baru terasa ketika laki-laki dan 

wanita itu menjadi pasangan suami-istri. Di sanalah arti kekasih yang 

sesungguhnya. 

Novel ini juga berisi wacana poligami. Akan tetapi, sikap tokoh 

sendiri dalam menyikapi poligami cenderung kabur. Dalam novel ini, 

poligami terjadi karena realitas yang mensyaratkan hal tersebut, bukan 

atas dasar keinginan Fahri. Karena itu, tidak diketahui jelas bagaimana 
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sikap Fahri sendiri terhadap poligami. Sebagai laki-laki yang memahami 

Islam dengan baik, Fahri mengakui bahwa wacana poligami ada di dalam 

Islam. Akan tetapi, Fahri sendiri tidak menunjukkan sikap yang jelas 

terhadap wacana tersebut. Hal itu tampak dari alur cerita yang 

mengondisikan Fahri dalam posisi tidak dapat memilih. Ia harus menikahi 

Maria atas permintaan orangtua Maria untuk membuatnya tersadar dari 

sakitnya, sekaligus agar dapat menjadi saksi atas pengadilan terhadap 

Fahri. Pada posisi ini, Maria juga menjadi penyelamat kehidupan Fahri, 

sekaligus penyelamat kehidupan Aisha karena tidak akan kehilangan 

Fahri yang hampir dihukum oleh pengadilan Mesir. Kekaburan sikap 

pengarang terhadap poligami tampak dari meninggalnya sosok Maria 

setelah mengucapkan syahadat. Artinya, Maria hanya menjadi istri Fahri 

dalam waktu yang sesaat sehingga tidak pernah mengalami kehidupan 

rumah tangga bersama Fahri dan Aisha. Artinya, problematika kehidupan 

rumah tangga bertiga tidak akan pernah terjadi tidak pernah terjadi dalam 

kehidupan mereka. Simpulan yang lain, pengarang hanya menjadikan 

poligami hanya sebagai bunga-bunga cerita sehingga membuat membuat 

cerita yang tema dasarnya adalah kehidupan percintaan ini menjadi lebih 

dramatis.  
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BAB V 

SIMPULAN 

 

Pada setiap zamannya, novel populer memiliki kecenderungan 

tema dan muatan nilai yang berbeda. perbedaan tema dan muatan nilai ini 

akan berpengaruh pada cara ungkap pengarang dalam novel tersebut. 

Kecenderungan yang berbeda ini juga sangat dipengaruhi realitas 

sosiologis pada masa itu. 

Perbedaan yang paling menarik adalah novel tahun 1970-an 

dengan novel populer tahun 1980-an akhir. Pada novel tahun 1970-an, 

latar tempat sangat real. Selain disebutkan  nama Kota Jakarta, tempat-

tempat di seputar Kota Jakarta tempat tokoh dalam cerita menjalani 

kehidupannya disebutkan secara konkret. Hal ini membuat penulis tidak 

terlalu kesulitan untuk menelusuri tempat-tempat tersebut yang dianggap 

sebagai tempat representasi remaja pada masa itu.  

Akan tetapi, pada novel-novel tahun 1980-an awal dan 1980-an 

akhir, tidak terlalu banyak latar tempat yang disebutkan selain nama 

tempat yang lebih luas ruang lingkupnya seperti Kota Jakarta, Solo, 

Bandung, atau Banten. Hal ini membuat penelusuran menjadi sulit 

terhadap realitas sosiologis menjadi agak sulit.  

Jika dikaitkan dengan situasi politik pada masa itu, realitas sosial 

politik tahun 1970-an juga sedikit berbeda dengan realitas politik pada 

tahun 1980-an akhir. Pada masa itu, iklim politik yang dibawa Presiden 
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Soekarno masih terasa sehingga nuansa realitas politik pada kehidupan 

remaja pada masa itu cukup terasa. Sementara itu, iklim politik tahun 

1980-an akhir sudah berlangsung stabil, dalam arti politik menjadi sesuatu 

barang langka dibicarakan. Peristiwa-peristiwa politik yang terjadi jarang 

menjadi sebuah bola panas yang dapat menggiring masyarakat terjun ke 

dalam iklim tersebut. Karena itu, realitas sosial politik Indonesia masa itu 

cenderung diabaikan oleh  novel-novel populer masa 1980-an. Novel-

novel tahun 1980-an akhir adalah suatu representasi Rezim Orde Baru 

yang telah matang dalam mengucilkan masyarakat dalam realitas politik. 

Karena itu, pada novel-novel populer tahun 1980-an akhir, wacana politik 

seakan-akan menjadi tabu untuk diperbincangkan. Pada 1980-an awal, 

kecenderungan untuk memperbincangkan wacana yang cukup sensitif 

masih ditampakkan. Hal itu terlihat dari novel Tiga Orang Perempuan 

karya Maria A. Sardjono yang mengangkat isu cukup sensitif, yaitu 

mengenai hierarkisitas budaya Jawa dan kedudukan wanita dalam budaya 

Jawa. Mungkin karena isu yang cukup sensitif ini pula yang membuat 

karya yang dibuat tahun 1980-an ini baru diterbitkan pada tahun 2000-an. 

Sementara itu, pada novel populer tahun 2000-an, ada dua 

kecenderungan yang berbeda yang tumbuh dan menjadi kekuatan dan 

saling berebut pengaruh terhadap pembaca. Kelompok pertama diwakili 

oleh karya Agnes Jessica dan Fira Basuki, sedangkan yang kedua diwakili 

oleh karya Asmanadia dan Habiburrahman El Syirazi. Karya Agnes 

Jessica dan Fira Basuki mengambil posisi sebagai novel populer umum. 
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Karena itu, kedua karya ini merupakan representasi dunia yang populer, 

penuh dengan simbol-simbol gaya hidup modern. Sementara itu, 

Asmanadia dan Habiburrahman mengangkat kehidupan masa kini dalam 

bingkai agama. Tema cerita, setting, serta idiom-idiom yang digunakan 

sangat kental dengan nuansa Islam. Karya Habiburrahman sangat kaya 

akan khasanah keilmuan dan kental dengan nilai-nilai Islam. Hal itu 

tampak dari sikap tokoh dalam memandang hubungan antara laki-laki dan 

perempuan. Contoh sederhananya adalah jika dalam novel-novel novel 

populer yang umum seorang laki-laki dan perempuan digambarkan 

sebagai sepasang kekasih yang boleh mempunyai hubungan yang lebih 

intens, dalam Ayat-ayat Cinta, hubungan laki-laki dan perempuan dijaga 

dengan nilai-nilai Islam. Maka, di sini pembaca akan diperkenalkan 

dengan istilah-istilah seperti mahram-bukan mahram,  menundukkan 

pandang, dan istilah-istilah yang lain yang sangat kental dengan nilai-nilai 

keislaman.  

Hal ini tampaknya sangat berkaitan dengan latar belakang 

kehidupan Habiburrahman yang dibesarkan dalam lingkungan pesantren. 

Ia meneruskan kuliahnya di Universitas Al Azhar, persis seperti tokoh 

Fahri yang juga berkuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir. Selain itu, 

Habiburrahman juga dikenal sebagai ustadz atau pendakwah. Begitu juga 

dengan Asmanadia, yang dibesarkan dalam tradisi kepenulisan komunitas 

Forum Linkar Pena yang sejak awal dipenuhi dengan semangat 
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berdakwah. Sementara itu, Fira Basuki dan Agnes Jessica memiliki latar 

belakang kehidupan modern kota masa kini.  

Dapat disimpulkan bahwa latar belakang pengarang memang 

cukup memberikan pengaruh terhadap pengambilan tema dan muatan 

nilai. Teguh Esha dan Ashadi Siregar banyak mengangkat kehidupan 

remaja beserta lika-likunya secara detail. Hal ini disebabkan latar 

belakanng jurnalistik yang mereka miliki. Itu juga tecermin pada karya 

Hilman Hariwijaya. Marga T banyak mengambil setting dunia kedokteran 

karena latar belakang keilmuan dan profesinya memang berada di dunia 

kedokteran. Gola Gong banyak mengupas kehidupan remaja Roy dalam 

dunia petualangan. Ini tampaknya sangat berhubungan erat dengan 

realitas kehidupan masa mudanya yang sangat kental dengan 

petualangan.  Jadi, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pengarang 

sangat mempengaruhi dalam penciptaan karyanya. 

Pada novel-novel populer, ada kecenderungan untuk 

merepresentasikan diri ke dalam tokoh. Simpulan ini didapat dari paparan 

di atas ketika dunia pengarang mempunyai korelasi dengan dunia tokoh 

cerita. Latar belakang pengarang memiliki kesesuaian dengan tokoh cerita 

dalam novel. 

Korelasi yang lain adalah bahwa jenis kelamin pengarang memiliki 

kesesuaian dengan jenis kelamin tokoh. Pada Istana Kedua, tokoh utama 

digambarkan bernama Arini, seorang perempuan salehah. Pada Peluang 

Kedua, tokoh utama adalah bernama Inez, seorang perempuan muda 
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yang yang berprofesi sebagai artis yang diberi kesempatan kedua untuk 

hidup kembali ke dunia. Pada Ms. B:” Will You Marry Me?”, tokoh utama 

juga perempuan, bernama B yang bekerja di majalah fashion - sejalan 

dengan profesi Fira Basuki yang pemimpin redaksi sebuah majalan wanita 

masa kini.  Pada Merpati Tak Pernah Ingkar Janji karya Mira W.,  tokoh 

utama adalah seorang perempuan yang bernama Maria yang dibesarkan 

oleh orangtua tunggal, seorang ayah yang sangat ketat mengatur 

kehidupan Maria. Pada Tiga Orang Perempuan, tokoh utama perempuan 

sudah tampak pada judul novel tersebut. Pada Gema Sebuah Hati karya 

Marga T., tokoh utama juga seorang perempuan, bernama Monik. Pada 

Jejak Jejaka juga dapat kita temui tokoh utama perempuan yang bernama 

Tiwi. 

Begitu juga dengan pengarang yang berjenis kelamin laki-laki, 

semua karya-karya yang dihasilkan - yang termasuk ke dalam penelitian   

ini - semua menggunakan tokoh laki-laki sebagai tokoh utama. Pada novel 

Ali Topan Anak Jalanan, tokoh utama novel tersebut adalah pemuda yang 

bernama Ali Topan. Pada Terminal Cinta Terakhir yang ditulis Ashadi 

Siregar, tokoh utamanya adalah Joki, pemuda yang berasal dari Sumatra 

Utara. Pada Balada Si Roy karya Gola Gong, tokoh utama adalah Roy. 

Pada Lupus karya Hilman, tokoh  utama adalah remaja laki-laki yang 

bernama Lupus, sedangkan pada Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman 

El Syirazi, tokoh utama adalah laki-laki bernama Fahri. 
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Dapat disimpulkan pula bahwa tokoh-tokoh utama dalam novel 

populer merupakan representasi pengarang. Dengan cara 

merepresentasikan dirinya ke dalam tokoh, pengarang lebih mudah 

menyampaikan pesannya kepada pembaca.  Pesan tersebut bisa dalam 

bentuk mengukuhkan atau mengkritisi realitas sosial yang dituangkannya 

ke dalam cerita. 
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