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ABSTRAK 
 

Indrawaty Dewi Rachmy, 2021. Kajian Ekologi Sastra dalam Kumpulan 
Cerpen Pilihan Kompas 2019 Berjudul Mereka Mengeja Larangan 
Mengemis. Dibimbing oleh H. Andi Sukri Syamsuri sebagai Pembimbing I 
dan H. Darwis Muhdina sebagai Pembimbing II. 
 

Karya sastra yang bertemakan lingkungan alam terlahir dari adanya 
keterkaitan atau hubungan yang erat antara manusia dan lingkungan 
alamnya. Selain menjadi sebuah latar cerita-cerita fiksional, lingkungan 
juga kerap menjadi tema utama dalam sebuah karya sastra. Hal inilah yang 
mendasari kajian ekologi dalam karya sastra.  

Peneliti mengkaji wujud ekologi yang terdapat di dalam Kumpulan 
Cerpen Pilihan Kompas 2019 Berjudul Mereka Mengeja Larangan 
Mengemis. Penelitian ini mengkaji wujud ekologi dalam karya sastra , yaitu 
ekologi alam berupa (1) hubungan sastra dengan upaya pelestarian alam, 
serta (2) hubungan sastra dengan alam sebagai sumber kehidupan 
manusia, dan wujud ekologi budaya yang berupa (1) hubungan sastra 
dengan adat  istiadat, serta (2) hubungan sastra dengan 
kepercayaan/mitos. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan wujud ekologi dalam 
Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2019 Berjudul Mereka Mengeja 
Larangan Mengemis berdasarkan ekologi alam dan ekologi budaya. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
teori ekokritik. Objek penelitian berupa data dan sumber data dalam 
Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2019 berjudul Mereka Mengeja 
Larangan Mengemis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi, 
mengklasifikasi, dan mendeskripsikan data berupa wujud ekologi di 
masing-masing cerpen, lalu menganalisis wujud ekologi alam dan budaya 
tersebut dan membuat simpulannya.  

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa terdapat wujud ekologi 
alam berupa hubungan sastra dengan pelestarian alam dan hubungan 
sastra dengan alam sebagai sumber kehidupan, serta wujud ekologi 
budaya berupa hubungan sastra dengan pelestarian adat istiadat dalam 
ritual budaya dan hubungan sastra dengan kepercayaan/mitos.  

 
 
Kata kunci: ekologi, ekologi alam, ekologi budaya, pelestarian alam, adat 
istiadat, mitos. 
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BAB I 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 
 

Manusia tidak dapat terlepas dari sebuah lingkungan dalam setiap 

aktivitasnya sebagai makhluk hidup sebab manusia memiliki kedudukan, 

peranan, dan fungsi yang berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, dalam 

peranannya sebagai makhluk sosial, manusia ditakdirkan untuk saling 

membutuhkan, bukan hanya dengan sesama manusia, namun juga dengan 

lingkungan. Alam tempat manusia berada bukan hanya merupakan tempat 

tinggal, namun juga dapat memengaruhi dan membentuk karakter 

manusia. Keselarasan alam dengan manusia sudah terajut sejak dahulu 

kala semenjak manusia merasa tidak berdaya pada kekuatan alam 

sekaligus terpesona pada keindahan dan kebergantungannya pada alam. 

Dalam surah Al Baqarah 2: 29, Allah berfirman: 

Terjemahaannya  

―Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 
kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya 
tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.‖  

 

Ayat ini menjelaskan peranan alam semesta sebagai sumber daya 

untuk mendukung keberhasilan kekhalifahan manusia. Manusia sebagai 



 
 
 

makhluk Allah Swt seharusnya menjaga kelestarian alam karena bumi dan 

seluruh yang ada di alam semesta adalah ciptaan dan karunia-Nya. 

Kajian ilmu yang mempelajari keterkaitan lingkungan dengan makhluk 

hidup atau manusia disebut dengan kajian ilmu ekologi. Istilah ekologi 

berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu aikos yang berarti rumah atau 

tempat hidup dan logos yang bermakna ilmu. Dengan demikian, Supardi 

(2003: 8) berpendapat bahwa ekologi merupakan ilmu yang mempelajari 

hubungan antarmakhluk hidup dengan lingkungannya, juga tentang struktur 

dan fungsi alam. Karya sastra yang bertemakan lingkungan alam terlahir 

dari adanya keterkaitan atau hubungan yang erat antara manusia dan 

lingkungan alamnya. Selain menjadi sebuah latar cerita-cerita fiksional, 

lingkungan juga kerap menjadi tema utama dalam sebuah karya sastra. 

Dalam kaitannya dengan kajian sastra, Sumardjo (2007: 9) berpendapat 

bahwa istilah ekologi digunakan dalam tafsiran yang bermacam-macam. 

Namun, ekologi yang digunakan dalam kajian sastra dibatasi hanya dalam 

konteks ekologi alam. 

Fenomena karya sastra sebagai produk budaya mempunyai 

keterkaitan yang kuat dengan fenomena kehidupan manusia. Hal tersebut 

dikarenakan oleh karya sastra yang memang pada dasarnya bersumber 

dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu, penciptaan karya sastra memiliki 

relasi dengan pandangan dunia pengarang yang dibentuk oleh berbagai 

pengalaman hidup. Dalam hal ini, kajian ekologi dikenal dalam dua jenis, 

yaitu (1) kajian ekologi yang menekankan aspek alam sebagai inspirasi 

karya sastra dan (2) kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau 



 
 
 

advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan 

manusia (Endraswara, 2016: 13). 

Ilmu ekologi menjadi luas cakupannya karena adanya pendekatan 

holistik. Menurut Croall dan Rankin (dalam Harsono, 2008: 35), ekologi 

mencakup rangkaian ilmu alam, ilmu sosial, filsafat, dan pengetahuan 

menyeluruh. Pokok utama yang dibahas dan menjadi fokus adalah 

kesalingketergantungan semua makhluk hidup. Ekologi dapat digunakan 

untuk melindungi atau mengeksploitasi alam untuk menentukan apa yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan jika jaringan hidup ingin tetap dijaga utuh 

atau untuk membenarkan rasisme atau mengacaukan isu serta 

memunculkan kesenjangan. Atau dapat pula digunakan untuk mengkritik 

masyarakat secara radikal (Buell, 1995). Sebab teori ekologi dapat 

digunakan sebagai alat kritik, maka perjumpaannya dengan teori sastralah 

yang melahirkan ekokritik. 

Ekologi sastra mempertanyakan dan mempersoalkan lebih jauh 

mengenai interaksi manusia dengan alam, seperti punahnya makhluk hidup 

spesies tertentu akibat rusaknya ekosistem, polusi laut dan udara, 

penggundulan hutan, identifikasi kerusakan lingkungan dan mengabadikan 

objetifikasi lingkungan alam. Widarmanto dalam Cendananews.com (2018) 

menyatakan bahwa objektifikasi tersebut berfungsi sebagai pembenaran 

untuk eksploitasi dan degradasi yang menyebabkan krisis lingkungan 

global. Ekologi sastra menantang hierarki yang telah terpolarisasi manusia. 

Ekologi sastra memandang bahwa kebutuhan dan keinginan manusia 

yang kerap tak terbatas berpengaruh pada lingkungan. Pemeliharaan 



 
 
 

lingkungan, perawatan alam, dan pengendalian lingkungan tidak secepat 

populasi manusia yang diikuti oleh laju industrialisasi yang mengeksploitasi 

alam. Ekologi sastra dengan prinsip-prinsip dasarnya dapat ikut berperan 

serta dalam memperbaiki segala kerusakan alam yang telah terjadi dan 

mencegah berulangnya eksploitasi alam. Ekologi sastra mengedepankan 

kesadaran akan prinsip keseimbangan seluruh komponen alam 

(Widarmanto, 2018). 

Kata „alam  seakar dengan kata „ilm (pengetahuan) dan „alamah 

(tanda) sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Persinggungan kata alam 

dengan „ilm (pengetahuan) ini menjelaskan bahwa kemanfaatan yang 

terkandung dalam alam baru bisa diperoleh bila manusia mempunyai ilmu 

dan teknologi. Kata alam dengan „alamah (tanda) yang menekankan bahwa 

alam semesta menjadi ayat-ayat (tanda-tanda) sumber pelajaran dan 

ajaran bagi manusia. Maka siapa yang dengan bersungguh-sungguh 

melakukan penelitian terhadap alam dengan sikap apresiasi terhadap alam 

itu sendiri akan mengantarkannya kepada kenyataan bahwa alam sebagai 

tanda-tanda adanya Allah Swt. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt 

dalam Al Imran 3:190 yang berbunyi: 

Terjemahaannya 

―Sesungguhnya dalam penciptaan seluruh langit dan bumi (jagad 
raya) pastilah terdapat ayat-ayat bagi mereka yang berakal budi‖. 

 
Para sastrawan dari seluruh belahan dunia telah lama sering 

memperingatkan pentingnya persahabatan dengan alam atau kembali ke 



 
 
 

alam (Nur Seha dalam Setijowati, 2010: 45). Relasi dan harmonisasi antara 

manusia dan alam ini banyak tergambar dalam berbagai karya sastra yang 

merupakan salah satu produk budaya. Barker (2003) menyatakan bahwa 

representasi antara alam dan manusia pun secara luas digunakan dalam 

bidang kajian sastra yang menitikberatkan pada perhatian perilaku manusia 

dalam menjaga lingkungannya yang terwujudkan dalam bentuk mitos, 

gagasan, konsep, atau citra yang telah dinarasikan. Dengan demikian, 

sebuah teks sastra harus merefleksikan semangat zaman secara hipotetik 

dalam mempresentasikan nilai kearifan untuk menjaga keseimbangan 

ekosistem. Manusia sebagai bagian dari alam harus memandang dirinya 

sebagai entitas yang sejajar dengan alam, bukan menguasai atau bahkan 

mengeksploitasinya. 

Selain ekologi alam, ekologi budaya juga merupakan salah satu hal 

yang sering diangkat dalam berbagai karya sastra. Pesan-pesan yang sarat 

akan nilai-nilai budaya tersampaikan melalui lingkungan budaya dalam 

sastra yang memberikan sumbangan terhadap kepekaan dalam merespons 

budaya yang ada dalam masyarakat. Melalui proses dan kegiatan 

membaca karya sastra, pembaca secara tidak sadar akan merekonstruksi 

kepribadian dan sikapnya. Penanaman nilai-nilai karakter akan 

menumbuhkan Imajinasi pembaca dalam berpikir kritis melalui karya 

sastra. Peristiwa yang melibatkan lingkungan sebagai objek kajian dapat 

terungkap melalui ekologi budaya.  

Telah banyak sastrawan yang menyinggung ekologi sastra dalam 

karya-karyanya. Sebutlah maha karya Dewi Lestari yang menulis sebuah 



 
 
 

heksologi Supernova. Selain itu, Ahmad Tohari dalam Ronggeng Dukuh 

Paruk dan Bekisar Merah juga menggunakan objek alam sebagai media 

bahasannya. Sementara itu, Wisran Hadi menelurkan novel berjudul 

Persiden, Generasi Ketujuh yang merepresentasikan ekologi budaya. 

Kajian ekologi telah jamak digunakan sebagai pisau bedah dalam 

berbagai penelitian, yaitu antara lain jurnal yang ditulis pada tahun 2017 

oleh Ande Wina Widianti berjudul Kajian Ekologi Sastra dalam Kumpulan 

Cerpen Kompas 2014 “Di Tubuh Tarra dalam Rahim Pohon”. Selain itu, 

ada pula jurnal yang ditulis oleh Ragil Susilo yang berjudul Kajian Ekologi 

Sastra “Cinta Semanis Racun 99 Cerita dari 9 Penjuru Dunia” Terjemahan 

Anton Kurnia pada tahun 2017. Jurnal lainnya ditulis juga pada tahun 2017 

oleh Devi Nur Farida yang berjudul Kritik Ekologi Sastra Puisi “Perempuan 

Lereng Gunung” Karya Ika Permata Hati dalam Antologi Puisi “Perempuan 

di Ujung Senja” Melalui Ekofeminisme Susan Griffin. 

 Alasan yang mendasari pemilihan judul dan topik pembahasan pada 

penelitian ini adalah: (a) ulah manusia yang menimbulkan masalah 

lingkungan masih banyak terjadi di berbagai belahan penjuru dunia dan 

memengaruhi berbagai jenis budaya; (b) peranan karya sastra dalam 

menumbuhkembangkan tradisi bangsa kepada masyarakat sezamannya 

perlu dilestarikan; (c) Masalah alam dan lingkungan memerlukan sebuah 

analisis budaya secara ilmiah karena persoalan tersebut merupakan buah 

interaksi antara pengetahuan ekologi dan perubahan budaya; (d) peneliti 

masih belum menemukan satupun tesis yang menjadikan Kumpulan 

Cerpen Pilihan Kompas 2019 berjudul Mereka Mengeja Larangan 



 
 
 

Mengemis sebagai objek penelitiannya, apalagi yang berkaitan dengan 

kajian ekologi sastra, baik ekologi alam maupun ekologi budaya.  

 Berdasarkan gambaran tersebut, topik yang dibahas dalam tesis ini 

adalah ―Kajian Ekologi Sastra dalam Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 

2019 berjudul Mereka Mengeja Larangan Mengemis‖. 

 
 

B. Rumusan Masalah 
 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah wujud ekologi alam yang terkandung dalam Kumpulan 

Cerpen Pilihan Kompas 2019 berjudul Mereka Mengeja Larangan 

Mengemis? 

2. Bagaimanakah wujud ekologi budaya yang terkandung dalam 

Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2019 berjudul Mereka Mengeja 

Larangan Mengemis? 

C. Tujuan Penelitian 
 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  wujud ekologi sastra 

yang berupa :  

1. Wujud ekologi alam budaya pada Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 

2019 berjudul Mereka Mengeja Larangan Mengemis . 

2. Wujud ekologi budaya pada Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2019 

berjudul Mereka Mengeja Larangan Mengemis. 

 
 



 
 
 

D. Manfaat Penelitian 
 
 

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoretis dan praktik. 
 
1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu mempersembahkan 

kontribusi ilmiah berupa kajian ekologi dalam karya sastra, khususnya 

pada cerpen sebagai salah satu prosa epic yangmenampilkan fakta 

sebagai suatu dokumen sosial yang berasal dari masyarakat. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghadirkan sudut pandang 

yang berbeda dalam kajian ekologi sastra pada cerpen. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai alat untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembaca 

dan penikmat sastra tentang kaitan lingkungan, makhluk hidup, dan 

budaya sebagaimana yang dipaparkan dalam Kumpulan Cerpen 

Pilihan Kompas 2019 berjudul Mereka Mengeja Larangan Mengemis 

yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. 

  



 
 
 

BAB II 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

A. Tinjauan Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti-

peneliti yang mengangkat pembahasan tentang kajian ekologi pada karya 

sastra antara lain yaitu, pertama, Ande Wina Widianti (2017) dengan judul 

Kajian Ekologi Sastra dalam Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2014 Di 

Tubuh Tarra dalam Rahim Pohon. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji 

ekologi dalam cerpen sebagai bahan materi sastra cerpen bagi siswa 

jenjang SMP. Tingkat pemahaman peserta didik jenjang SMP yang masih 

rendah mendorong peneliti ini untuk memperdalam kemampuan literasi 

demi pemahaman yang jauh lebih baik. Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analisis yaitu 

desain yang menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian 

tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Fokus 

kajian adalah analisis ekologi sastra dalam kumpulan cerpen pilihan 

Kompas 2014 Di Tubuh Tarra Dalam Rahim Pohon.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap analisis kumpulan cerpen 

tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa di dalam cerpen Di Tubuh Tarra 

dalam Rahim Pohon karya Faisal Oddang, Harimau Belang karya Guntur 

Alam, dan Beras Genggam karya Gus TF Sakai, terdapat unsur ekologi 

alam yang mengaitkan sastra sebagai upaya pelestarian dan alam sebagai 

sumber kehidupan. Sementara itu, dalam cerpen Di Tubuh Tarra dalam 



 
 
 

Rahim Pohon karya Faisal Oddang, Harimau Belang karya Guntur Alam, 

Menunda-Nunda Mati karya Gde Aryantha Soethama, Beras Genggam 

karya Gus TF Sakai, dan Bulu Bariyaban karya Zaidinoor, terdapat unsur 

ekologi budaya yang mengaitkan sastra dengan adat istiadat dan 

hubungan sastra dengan kepercayaan/mitos. Hasil penelitian ini 

berimplikasi pada pembelajaran di sekolah yaitu bahwa kumpulan cerpen 

pilihan Kompas 2014 Di Tubuh Tarra Dalam Rahim Pohon dapat dijadikan 

bahan ajar kelas VII semester II yang mengungkapkan tanggapan terhadap 

pembacaan cerpen dan menjelaskan hubungan latar suatu cerpen dengan 

realitas cerpen. Fokus kajian Widianto ini selaras dengan fokus kajian 

penelitian ini yaitu menganalisis ekologi sastra dalam kumpulan cerpen. 

Perbedaannya terletak pada peruntukan penelitian Widianti yang 

dikhususkan sebagai bahan materi sastra cerpen bagi siswa jenjang SMP, 

sedangkan penelitian yang sedang disusun ini tidak menargetkan hasil 

penelitian sebagai bahan pengajaran bagi siswa. 

Kedua, Juanda (2019) yang berjudul Ekokritik Film Avatar Karya 

James Cameron Sarana Pendidikan Lingkungan Siswa. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengungkapkan fenomena konservasi lingkungan yang 

tergambar di dalam film Avatar. Fenomena konservasi lingkungan tersebut 

menyangkut representasi gerakan hijau yang dilakukan oleh suku Navi 

demi menjaga alam Planet Pandora. Peranan lingkungan alam dalam film 

Avatar karya James Cameron merupakan sumber kehidupan Suku Navi 

serta nilai-nilai lingkungan yang tergambar pada kehidupan suku Navi. 

Penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan ekokritik Greg Garrad dipilih 



 
 
 

untuk menganalisis penelitian ini. Sumber data berasal dari teks dalam film 

Avatar yang telah ditranskripsi dari dialog percakapan. Data dianalisis 

dengan menggunakan cara kerja Miles and Hubermen. Temuan penelitian 

ini yaitu bahwa film Avatar mengandung nilai-nilai pendidikan lingkungan 

yang bermanfaat bagi siswa, yaitu gerakan hijau dan mencintai alam, 

sebab alam sangat berpengaruh terhadap keseimbangan hidup seluruh 

makhluk hidup di planet ini. Penelitian ini membuktikan bahwa alam 

merupakan sumber kelangsungan hidup seluruh makhluk, dan bahwa nilai-

nilai yang digambarkan oleh suku Navi yang sesuai dengan kearifan 

ekologis adalah nilai pola laku, pola sikap, dan pola pikir. Suku Navi 

memiliki keyakinan bahwa hidup mereka di dunia ini untuk menjaga amanat 

eiwa, ‗Tuhan‘ yakni menjaga dan melestarikan alam Planet Pandora. Jadi, 

tujuan hidup mereka adalah melestarikan alam dan menjaganya dari 

segala kerusakan, termasuk kerusakan yang dilakukan oleh manusia. 

Penelitian oleh Juanda tersebut memiliki kesamaan konsep ekologi 

dengan penelitian yang sedang disusun ini. Perbedaannya terletak pada 

fokus penelitian. Fokus penelitian Juanda adalah pada ekologi alam dan 

ekokritik terhadap masyarakat melalui objek film serta dikaitkan dengan 

materi pembelajaran di sekolah, sementara fokus penelitian ini membahas 

ekologi alam dan ekologi budaya yang terjadi di dalam masyarakat melalui 

objek tulisan di dalam kumpulan cerita pendek. 

Ketiga, Nurul Asyifa dan Vera Soraya Putri (2018) yang berjudul 

Kajian Ekologi Sastra (Ekokritik) dalam Antologi Puisi Merupa Tanah di 

Ujung Timur Jawa. Penelitian ini difokuskan pada dua judul puisi yang 



 
 
 

terdapat dalam antologi puisi Merupa Tanah di Ujung Timur Jawa, yaitu 

puisi berjudul Hodo dan Dialog Keluarga Petani. Kedua puisi tersebut 

menggambarkan adanya usaha yang dilakukan oleh manusia ketika alam 

atau lingkungan yang menjadi tempat mereka hidup berada dalam kondisi 

yang tidak menguntungkan bagi kelangsungan hidup mereka. Objek 

penelitian merupakan sebuah antologi puisi dengan berfokus pada ekokritik 

pelestarian alam. Hal ini tentu berbeda dengan objek penelitian ini yang 

menggunakan buku kumpulan cerita pendek yang berfokus pada ekologi 

alam dan ekologi budaya. 

Keempat, Ragil Susilo (2017) yang berjudul Kajian Ekologi Sastra 

“Cinta Semanis Racun 99 Cerita dari 9 Penjuru Dunia” Terjemahan Anton 

Kurnia. Ada dua cakupan masalah yang menjadi fokus penelitian tentang 

ekologi sastra pada lima cerpen mancanegara terjemahan Anton Kurina, 

yaitu(1) proses ekokritik sastra yang terkait dengan ontologi, epistemologi, 

dan aksiologi; (2) kajian ekokritik sastra yang berkaitan dengan 

ekofeminisme, ekopolitik, ekososial, ekobudaya, dan ekologi imperialisme. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah lima cerpen dari salah satu 

kumpulan cerpen terbaik di dunia Cinta Semanis Racun 99 Cerita dari 9 

Penjuru Dunia terjemahan Anton Kurnia. Data penelitian ekokritik 

(ecocriticism) berupa teks cerita pendek yang mengandung ungkapan-

ungkapan yang bertemakan lingkungan atau kritik terkait dengan 

lingkungan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data 

kualitatif Miles dan Huberman, yakni dengan langkah-langkah (1) reduksi 



 
 
 

data, (2) pemaparan data, (3) analisis data, dan (4) penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa proses ekokritik 

diperlukan dalam proses pembuatan sastra berbasis lingkungan. Pada 

dasarnya, ketiga unsur tersebut memang berkaitan satu sama lain. Proses 

ekokritik sangat membantu pengarang dalam membuat suatu karya yang 

menarik. 

Melalui penelitian ini, dapat terlihat bahwa ontologi, epistemologi, dan 

aksiologi mampu menghidupkan suatu kisah cerita. Selain itu, penelitian ini 

juga menghasilkan fakta bahwa kajian ekologi memengaruhi letak geografis 

seseorang dalam mengangkat suatu cerita yang berkisar di antara 

ekofeminisme, ekopolitik, ekososial, ekobudaya, dan ekologikal 

imperialisme. Pada implikasi pembelajaran, keempat unsur tersebut sangat 

memudahkan peserta didik dalam membuat atau mengembangkan cerita. 

Oleh karena itu, terdapat temuan strategi pembelajaran terkait sastra 

berbasis lingkunganya. Hal tersebutlah yang di kemudian hari disebut 

dengan ecological existential yang merupakan salah satu strategi baru 

terkait pembelajaran sastra berbasis lingkungan. Persamaan penelitian 

Susilo dengan penelitian ini adalah keduanya sama menggunakan buku 

kumpulan cerita pendek dalam mengupas kajian ekologi. Perbedaannya 

terletak pada fokus, yaitu bahwa Susilo menekankan ekokritik pada ekologi 

alam, sementara penelitian ini mengkaji ekologi alam dan ekologi budaya. 

Kelima, Devi Nur Farida (2017) yang berjudul Kritik Ekologi Sastra 

Puisi Perempuan Lereng Gunung Karya Ika Permata Hati dalam Antologi 

Puisi Perempuan di Ujung Senja Melalui Ekofeminisme Susan Griffin. 



 
 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kritik ekologi sastra pada 

puisi Perempuan Lereng Gunung karya Ika Permata Hati dalam antologi 

puisi Perempuan di Ujung Senja. Teori yang digunakan untuk menganalisis 

puisi tersebut adalah ekofeminisme Susan Griffin. Menurut Susan Griffin, 

ekofeminisme termasuk envoronmentalisme ekologis atau yang 

menekankan pentingnya mempertahankan atau melestarikan lingkungan 

biologis atau fisik, dan lingkungan humanistik menekankan ketidakcocokan 

ilmu modern dan perkembangan teknologis dengan prinsip-prinsip 

kemanusiaan. Metode yang digunakan untuk meneliti adalah metode 

deskriptif kualitatif-interpretatif, yaitu dengan cara mencari data yang 

berhubungan dengan perempuan dan alam kemudian ditafsirkan sesuai 

dengan metode interpretatif yang sesuai dengan konsepnya. Kritik yang 

dicapai yaitu kritik mengenai ekofeminisme (perempuan dan lingkungan 

biologis; dan lingkungan humanitas). Penelitian Farida tersebut terfokus 

pada ekofeminisme yang merupakan salah satu ragam dan ekologi 

budaya. 

 

Melalui penjelasan tersebut, dapat disimpulan bahwa kajian ekologi 

dan ekokritik merupakan fokus utama pembahasan penelitian-penelitian 

tersebut sehingga dianggap relevan dengan penelitian ini. Namun, 

beberapa penelitian tersebut hanya terfokus pada salah satu jenis ekologi, 

baik ekologi alam ataupun ekologi budaya. Selain itu, beberapa penelitian 

tersebut juga mengaitkan hasil penelitiannya dengan materi pembelajaran 

sastra di bangku pendidikan. Hal ini tentu berbeda dengan fokus penelitian 



 
 
 

ini yang mengkaji ekologi baik dari aspek lingkungan (alam) maupun dari 

aspek budaya, serta tidak memfokuskan hasil penelitian sebagai bahan 

pembelajaran di sekolah. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tentunya 

diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi pembelajaran kajian 

ekologi karya sastra pada jenjang pendidikan SMP dan SMA. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dipaparkan tersebut, 

peneliti tertarik untuk menganalisis kajian ekologi dalam kumpulan cerpen 

pilihan Kompas 2019 Mereka Mengeja Larangan Mengemis dengan 

pertimbangan bahwa penelitian yang menggunakan cerpen pilihan Kompas 

2019 Mereka Mengeja Larangan Mengemis, khususnya mengenai kajian 

ekologi, belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian di lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya pada program Magister 

Bahasa dan Sastra Indonesia. 

 

 

B. Tinjauan Teori dan Konsep 

1. Konsep Karya Sastra 

 Sastra merupakan lembaga sosial yang memanfaatkan bahasa 

sebagai medianya. Dalam hal ini, sastra mencakup ekspresi pikiran 

spontan dari perasaan mendalam dari penciptanya. Ekspresi tersebut berisi 

pandangan, ide, perasaan, dan seluruh aktivitas mental manusia yang 

dituangkan dalam bentuk keindahan. Sementara jika ditinjau dari 

potensinya, sastra dibentuk melalui refleksi pengalaman dalam berbagai 



 
 
 

jenis bentuk representasi kehidupan serta merupakan sumber pemahaman 

tentang manusia, peristiwa, dan kehidupan manusia yang beraneka ragam 

(Al-Ma‘ruf, 2017: 3). 

 Sebagai bagian dari kebudayaan, sastra berperan cukup penting 

dalam mengumpulkan segala hal yang terjadi di dalam masyarakat. 

Kesemua peristiwa yang terjadi tersebut menjadikan sastra sebagai bentuk 

kritik, keluhan, sindiran, dan cacian. Pada dasarnya, sastra merupakan 

bentukan bahasa yang bersifat menghibur dan bermanfaat. Memberi 

nikmat dan berguna (dulce et utile) merupakan tujuan penyair menulis 

karya sastra. Sesuatu yang memberi nikmat atau menimbulkan kenikmatan 

merupakan sesuatu yang dapat mengjibur, menyenangkan, 

menenteramkan, dan menyejukkan hati yang susah. Sementara itu, 

sesuatu yang bermanfaat merupakan sesuatu yang dapat memberi 

kegunaan, manfaat, dan kehikmahan (Horatius dalam Teeuw, 1984: 183) 

 Karya sastra merupakan sebuah bentuk seni yang diciptakan oleh 

manusia berdasarkan daya imajinasi, daya berpikir, atau angan-angan. 

Sebuah karya akan dapat dihasilkan dari daya berpikir dengan imajinasi 

tinggi. Keinginan pengarang untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan 

pesan tertentu yang diilhami oleh imajinasi dan realitas sosial budaya 

pengarang dapat melahirkan karya yang indah. Nurgiyantoro (2010: 57) 

menyatakan bahwa karya sastra adalah fenomena sosial budaya yang 

menggunakan kreativitas manusia dan lahir dari pengekspresian endapan 

pengalaman yang terdapat dalam jiwa pengarang melalui proses imajinasi.  



 
 
 

Gagasan tersebut menunjukkan bahwa sastra merupakan 

representasi ungkapan pribadi manusia yang mendokumentasikan 

pengalaman secara empiris. Dengan demikian, sastra tidak bisa hanya 

dianggap sebagai artefak atau benda mati semata. Pendapat tersebut 

sesuai dengan pendapat Saryono (2009: 16–17) bahwa sastra bukan 

hanya sekadar artefak (barang mati), namun juga merupakan sosok yang 

hidup. Sebagai sosok yang hidup, sastra berkembang dengan dinamis 

bersama dengan sosok-sosok lainnya, seperti politik, ekonomi, kesenian, 

dan kebudayaan. Sastra dipandang mampu menjadi penunjuk menuju jalan 

kebenaran apabila ditulis dengan penuh kesungguhan, kejujuran, 

kesungguhan, kearifan, dan keluhuran nurani manusia. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa karya sastra 

adalah pengalaman manusia yang mendeskripsikan realitas sosial 

masyarakat. Media yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan 

gagasan-gagasan dan pengalamannya adalah karya sastra. Sugihastuti 

(2007: 81 – 82) menyatakan bahwa sebagai media, peran karya sastra 

sebagai penghubung pikiran-pikiran pengarang untuk disampaikan kepada 

pembaca. 

Karya sastra dikelompokkan ke dalam tiga genre utama yaitu fiksi, 

puisi, dan drama (Klarer, 2004: 9). Sementara menurut Teew (1984: 109), 

karya sastra dibedakan ragam perwujudannya menjadi epik, lirik, dan 

drama. Epik adalah teks yang sebagian berisi deskripsi (paparan kisah), 

dan sebagian lainnya berisi ujaran tokoh (cakapan). Epik inilah yang 

disebut sebagai prosa, dan salah satu jenis prosa adalah novel. 



 
 
 

 

2. Konsep Cerita Pendek 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima versi daring, 

cerita pendek (cerpen) merupakan kisahan pendek (kurang dari 10.000 

kata) yang memvberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan 

diri pada satu tokoh dalam satu situasi (pada suatu ketika). Selain itu, 

Priyatni (2010: 126) menyatakan bahwa salah satu bentuk karya fiksi 

adalah cerita pendek. Sesuai dengan namanya, cerita pendek 

menunjukkan sifat yang serba pendek, baik dari segi peristiwa yang 

diungkapkan, jumlah pelaku, isi cerita, dan jumlah kata yang digunakan.  

Cerita pendek merupakan cerita yang membatasi diri dalam 

membahas salah satu unsur fiksi dalam aspeknya yang terkecil. 

Kependekan sebuah cerita pendek bukan karena bentuknya yang jauh 

lebih pendek dibandingkan novel, namun karena aspek masalahnya yang 

sangat terbatas Sumardjo (1983: 69). 

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2010) menulis bahwa prosa disebut 

sebagai fiksi (fiction), teks naratif (narrative text), atau wacana naratif 

(narrative discource). Dalam pengertian ini, istilah fiksi merupakan cerita 

rekaan atau cerita khayalan. Hal ini disebabkan oleh fiksi yang merupakan 

karya naratif yang isinya tidak merujuk pada kebenaran sejarah. Fiksi yang 

merujuk pada prosa naratif disebut cerita pendek. 

Cerita pendek adalah cerita atau narasi (bukan analisis argumantatif) 

yang fiktif ( tidak benar- benar terjadi, tetapi dapat terjadi di mana dan 

kapan saja), serta relatif pendek (Aminudin, 2009: 10). Cerita tersebut 



 
 
 

harus dilakukan secara hemat dan ekonomis. Itulah sebabnya dalam 

sebuah cerpen, biasanya hanya ada dua atau tiga tokoh dan mengisahkan 

hanya tentang satu peristiwa. Cerita pendek adalah penyajian suatu 

keadaan tersendiri atau kelompok yang memberikan kesan tunggal kepada 

pembaca. Cerita pendek tersebut harus singkat, padu, dan intensif. 

Edgar Allan Poe dalam Nurgiyantoro (2010: 10) mengemukakan 

bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali 

duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai dua jam. Cerpen 

merupakan cerita rekaan yang pendek, berbentuk prosa, dan berkesan 

fiksi. Paparan tersebut dipertegas oleh Stanton (2012: 76—79) yang 

menulis bahwa cerpen haruslah berbentuk padat, jumlah kata dalam 

cerpen harus lebih sedikit dibandingkan jumlah kata dalam novel, dan 

dapat dibaca hanya dengan sekali duduk sehingga efek kebersatuannya 

akan lebih terasa kepada pembaca. 

Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Umumnya, 

cerita pendek dapat selesai dibaca sekitar sepuluh menit atau setengah 

jam. Ukuran pendeknya cerpen ini didasarkan pada keterbatasan 

pengembangan unsur- unsurnya. Cerita pendek memiliki efek tunggal dan 

tidak kompleks (Jakob Sumardjo dan Saini K.M dalam Riswandi dan 

Kusmini, 2010: 34).  

 
 
3. Ekologi Sastra 

 
 

Wikipedia menuliskan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari 

interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
https://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan


 
 
 

Ekologi berasal dari kata Yunani oikos "habitat" dan logos "ilmu". Dengan 

demikian, ekologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik 

interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan 

lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernst 

Haeckel (1834 – 1914). Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai 

kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. 

Dalam kaitannya dengan kajian sastra, menurut Endraswara (2016: 

5), ekologi sastra merupakan Ilmu ekstrinsik sastra yang mendalami 

masalah hubungan sastra dengan lingkungannya. Mengenai hal ini, ekologi 

digunakan dalam pengertian yang beragam. Pertama, ekologi yang dipakai 

dalam pengertian yang dibatasi dalam konteks ekologi alam. Kajian ekologi 

dalam pengertian pertama ini juga dikenal dalam dua ragam, yaitu kajian 

ekologi dengan menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra 

dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap 

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Kedua, 

ekologi yang dipakai dalam pengertian ekologi budaya yang ditentukan 

oleh pola hidup dan perbedaaan karakteristik wilayah (Endraswara, 2016: 

13). Kajian ekologis sastra dalam pengertian kedua tersebut populer 

sebagai kajian ekokritik (ecocritic) (Glotfelty, 1996; Phillips, 2003; Garrard, 

2004), dan ekologi yang dipakai dalam pengertian ekologi budaya 

(Sudewa, 1992; Sumardjo, 2007; Rasjid, 2010). 

Paradigma ekologi terhadap kajian sastra berarti menerapkan 

pendekatan ekologi untuk mendekati karya sastra. Dalam pandangan 

ekologi, eksistensi organisme dipengaruhi oleh lingkungannya atau ada 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
https://id.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
https://id.wikipedia.org/wiki/1834
https://id.wikipedia.org/wiki/1914


 
 
 

hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antara organisme dengan 

lingkungannya. Lingkungan berarti semua faktor eksternal yang langsung 

memengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi 

organisme. Dalam paradigma ekologis, karya sastra diposisikan sebagai 

suatu species atau komponen dalam sebuah ekosistem (Widianti, 2017: 6). 

Kaswadi (2015: 10) menulis bahwa hidup dan berkembangnya 

sebuah karya sastra adalah akibat aksi dan reaksi ekologis dalam kondisi 

ekosistem tertentu yang kompleks dan kait-mengkait. Aspek-aspek tertentu 

dalam ekologi dapat diteladani dan dimanfaatkan dalam penelitian sastra. 

Hal tersebut memungkinkan karena secara ekologis, ada kesejajaran 

antara fenomena karya sastra dengan fenomena organisme dalam 

lingkungannya. Keduanya sama-sama merupakan suatu komponen dari 

suatu ekosistem tertentu dan tumbuh dan berkembang dalam hubungan 

dengan komponen-komponen ekosistem yang lain. 

McNaughton dan Wolf (1989:13) mengemukakan bahwa ada tiga 

pertanyaan ekologis penting dalam kajian ekologis. Pertama, organisme-

organisme dan faktor-faktor lingkungan apa yang terdapat di suatu wilayah 

tertentu dan berapa jumlahnya? Kedua, bagaimana organisme-organisme 

tersebut beserta faktor-faktor lingkungannya terkait secara fungsional? 

Bagaimanakah hubungan tersebut, sama atau berbeda, di dalam 

ekosistem yang sama ataupun ekosistem yang berbeda? Ketiga, mengapa 

organisme tersebut secara fungsional berhubungan satu sama lain serta 

berhubungan dengan lingkungannya dalam cara-cara tertentu? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam 



 
 
 

kajian ekologis dalam bidang lain dengan memodifikasi sesuai objek kajian. 

Dalam kajian sastra, ketiga pertanyaan tersebut dapat dimodifikasi sebagai 

berikut: pertama, karya-karya sastra dan faktor-faktor lingkungan apa yang 

terdapat di suatu wilayah tertentu dan berapa jumlahnya? Kedua, 

bagaimana karya-karya sastra tersebut beserta faktor-faktor lingkungannya 

terkait secara fungsional dan sama atau berbedakah hubungan tersebut 

pada lingkungan yang sama atau berbeda? Ketiga, mengapa karya sastra 

tertentu secara fungsional berhubungan satu sama lain serta berhubungan 

dengan lingkungannya dalam cara-cara tertentu? 

McNaughton dan Wolf (1989: 2) juga mengemukakan bahwa kajian 

ekologi memiliki tujuan umum mempelajari cara organisme terintegrasi 

dengan lingkungannya, cara organisme mengalami modifikasi oleh 

lingkungannya, dan cara organisme berinteraksi satu sama lain. Rumusan 

tersebut oleh McNaughton dan Wolf dikemukakan dalam batasan ekologi 

sebagai ilmu yang berkaitan dengan biologi dan fisik. Akan tetapi, rumusan 

tujuan tersebut dapat menjadi prinsip umum kajian ekologi yang dapat 

diterapkan untuk kajian ekologi yang nonbiologi dan fisik dengan 

menyesuaikan rumusan tersebut dengan bidang kajian. Dalam kaitan 

dengan kajian ekologi sastra rumusan tersebut dapat dimanfaatkan dan 

dimodifikasi menjadi kajian mempelajari: pertama, cara karya sastra 

terintegrasi dengan lingkungannya; kedua, cara karya sastra mengalami 

modifikasi oleh lingkungannya; dan ketiga, cara karya sastra berinteraksi 

satu dengan lain. 

Kajian ekologi yang menekankan alam sebagai inspirasi mulai marak 



 
 
 

dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh semakin disadarinya kaitan antara 

sastra dan ekologinya. Pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan 

juga membuktikan bahwa ekologi memang memiliki kaitan dengan karya 

sastra, baik pada sastra lama atau modern, sastra lisan atau sastra tulis. 

Hal tersebut misalnya dapat dilihat pada beberapa karya ilmiah yang 

dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Folklor Asia III yang 

kemudian dibukukan oleh Endraswara dkk. (2013). Karya-karya yang 

dimaksud, misalnya, penelitian Misnawati (2013) tentang ekopuitika Hiyang 

Wadian dalam Miya Padu Sapuluh di Kabupaten Barito Timur, penelitian 

Maspaitella (2013) tentang Nyanuk Pupule di masyarakat Olilit Timur 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 

Hiyang Wadian adalah mantera atau cerita yang diucapkan Wadian 

dan mengarah pada suatu tujuan. Wadian adalah orang yang memimpin 

ritual miya, yaitu ritual tradisional kematian tertinggi dalam upacara adat 

Dayak Maanyan Paju Sapuluh di Kabupaten Barito Timur. Upacara 

tersebut dilaksanakan khusus oleh umat Kaharingan dalam rangka 

mengantar roh atau arwah seseorang ke alam peristirahatan terakhir. 

Analisis Misnawati menunjukkan bahwa dalam teks mantra-mantra Hiyang 

Wadian banyak ditemukan pemanfaatan lingkungan alam seperti binatang, 

air, langit, untuk mereprentasikan tingkah laku manusia. Lingkungan alam 

menjadi inspirasi puitika mantra Hiyang wadian. 

Penelitian Maspaitella (2013) juga menunjukkan peran lingkungan 

alam sebagai inspirasi dan pembentuk nyanuk pupule. Nyanuk pupule 

merupakan bentuk foklor lisan yang tergolong dalam ungkapan tradisional, 



 
 
 

sebagai simbol yang digunakan oleh masyarakat Olilit Timur ketika bertutur 

atau menyampaikan pesan. Nyanuk pupule merupakan kata yang 

membungkus kata referensinya sehingga makna yang dimunculkan secara 

referensial berbeda dengan makna maksudnya. Misalnya, ―Seperti laba-

laba sedang membuat sarang‖, ―Kami menyukai kalabasa dan bakul di 

dalam rumah ini‖. 

 

Kajian sastra dengan perspektif ekologi alam yang dikenal dengan 

nama teori ekokritik, telah banyak dilakukan oleh peneliti sastra. Ekokritik 

pertama kali digunakan pada akhir 1980 di Amerika dan di awal 1990 di 

Inggris dengan istilah green studies. Berkembangnya ekokritik di Amerika 

ditandai dengan berdirinya The Association for the Study of Literature and 

Environment (ASLE) pada tahun 1992 yang secara rutin mengadakan 

pertemuan untuk mencari kemungkinan kerja sama antara peneliti sastra 

dengan aktivis gerakan lingkungan (Arimbi, 2010: 127). Pada intinya, 

ekokritik, sebagaimana dikemukakan oleh Glotfety (1996: xix), adalah 

kajian hubungan antara sastra dan lingkungan fisik, kajian sastra yang 

berpusat pada dunia (earth-centered). Kajian yang juga disebut sebagai 

kajian hijau tersebut antara lain memperbincangkan cara alam diwakili 

dalam puisi, cara menjelaskan ciri-ciri genre kesusastraan alam sekitar, 

cara krisis alam sekitar memasuki kesusastraan komtemporer, dan 

sebagainya. Menurut Garrard (2004: 14) pengetahuan ekologi bukan hanya 

untuk melihat harmoni dan stabilatas lingkungan tetapi juga untuk 

mengetahui sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu, menurutnya 



 
 
 

analisis ekokritik bersifat interdisipliner yang merambah disiplin ilmu lain, 

yaitu sastra, budaya, filsafat, sosiologi, psikologi, sejarah lingkungan, politik 

dan ekonomi, dan studi keagamaan. 

Di Barat, teori ekokritik berkembang pesat terbukti dengan terbitnya 

berbagai buku teori ekokritik dan pembahasan karya sastra dengan 

perspektif ekokritik. Beberapa buku yang dimaksud, misalnya, Egan (2006) 

membahas ekopolitik (ecopolitic) karya-karya Shakespeare, Gairn (2008) 

membahas ekologi karya-karya sastra Skotlandia, Estok (2011) membahas 

ekopobia (ecophobia) karya-karya Shakespeare. 

Di Indonesia, ekokritik tersebut akhir-akhir ini juga menarik perhatian 

peneliti sastra. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya tulisan-tulisan 

yang membahas ekokritik dan penerapan ekokritik untuk menelaah karya 

sastra. Kajian ini bahkan telah mengalami perkembangan pesat dengan 

munculnya kajian-kajian interdisipliner seperti ekofeminisme (Putri, 2011) 

dan ekologi imperialisme (Rosyida, 2011). 

Ekokritik memiliki ciri khusus yaitu keberpihakannya pada kerusakan 

atau krisis ekologi. Oleh karena itu, ekokritik sering disebut sebagai 

pendekatan kritis, kritik yang berbasis bumi atau disebut juga green studies 

(Kerrigde dalam Arimbi, 2010: 127). Di samping itu, konsep-konsep yang 

digunakan dalam ekokritik memiliki pengertian yang berbeda dengan kajian 

ekologi lainnya. Misalnya, konsep ekopolitik dalam ekokritik digunakan 

dalam pengertian kebijakan politik yang berkaitan dengan keberadaan 

alam. Keputusan politik mengenai perang dan perlombaan senjata, 

misalnya, akan mengancam masa depan alam (Egan, 2006: 17—50). 



 
 
 

Konsep ekososial dalam ekokritik digunakan dalam pengertian situasi 

sosial yang berpengaruh pada permasalahan ekologi (Garrard, 204: 28). 

Sementara itu, kajian sastra dengan perspektif ekologi budaya 

dilakukan oleh Carey (1986) terhadap naskah-naskah yang berisi Perang 

Dipanagara atau babad Dipanagara. Sesuai dengan karya yang diteliti, 

konteks budaya yang dimaksud adalah budaya Jawa pada awal abad ke-

19. Menurut Carey, sifat-sifat khusus kebudayaan Jawa merupakan 

landasan yang penting bagi pemahaman historis dan pandangan-

pandangan para peneliti ketiga babad tersebut. 

Permasalahan legitimasi dan otoritas kekuasaan selalu menjadi tema 

penting dalam babad tersebut dan permasalahan pamrih merupakan 

pertimbangan sentral di dalam falsafah orang Jawa mengenai kekuasaan. 

Pencarian legitimasi serta pembahasan permasalahan pamrih tersebut 

telah dipostulasikan dalam pandangan dan pengertian kebudayaan dan 

kosmik Jawa yang tradisional. Pada semua babad tersebut gambaran-

gambaran yang diambil dari cerita-cerita wayang, terutama Arjuna Wiwaha 

dan Bratayuda, dipergunakan untuk melukiskan sekali kelompok 

masyarakat keraton, begitu kuat pemahamannya tentang wayang, 

sehingga tidak mustahil mereka menggeneralisasi perang Dipanagara 

sebagaimana perang baratayuda. Ketiga babad tersebut juga 

memperlihatkan peran ramalan Jayabaya pada masyarakat Jawa pada 

permulaaan abad sembilan belas. 

Pemahaman orang Jawa tentang ramalan-ramalan Jayabaya dengan 

didukung oleh kekacauan ekonomi politik sebelum pecah perang, telah 



 
 
 

membentuk harapan akan munculnya Ratu Adil yang juga menjadi motif 

dilangsungkannya perang. Demikian juga, ketiga babad tersebut juga 

membicarakan masalah dunia spiritual Jawa yang mempunyai arti penting 

bagi pemahaman historis konsep-konsep orang Jawa mengenai kekuasaan 

pada waktu itu, termasuk mengenai konsep wahyu, pusaka, tempat suci, 

mimpi, dan lain sebagainya.Oleh karena itu, untuk memahami karya sastra 

yang dimaksud, pemahaman dan kepercayaan orang Jawa awal abad ke-

19, terutama pemahaman dan kepercayaan tentang wayang, mitos Ratu 

Adil seperti dalam ramalan Jayabaya, wahyu, dan pusaka, yang menjadi 

konteks penciptaannya harus diperhitungkan. Dalam penelitian tersebut, 

Carey membuktikan bahwa penelitian naskah-naskah tentang Perang 

Dipanagara itu diilhami oleh cerita Arjuna Wiwaha dan Bratayuda dan juga 

kepercayaan terhadap Ratu Adil dan wahyu keraton. 

Kajian sastra dengan perspektif ekologi budaya juga dilakukan oleh 

Sudewa (1992) dalam membahas pandangan tentang individu dan 

masyarakat dalam Serat Wulangreh (SWR). Kajian yang menggunakan 

sumber sebuah karya sastra yang spesifik tersebut bertujuan agar dapat 

mengungkapkan sosok paham filsafat jawa di dalam menanggapi 

tantangan zaman suatu kurun waktu dan untuk memberi gambaran kepada 

masyarakat luas bahwa paham filsafat jawa bukan paham yang statis, 

melainkan paham yang bergeser dari waktu ke waktu. 

Dalam kajian tersebut, Sudewa mengemukakan ekologi sosial budaya 

pada pergantian abad XVIII—XIX dengan memulai uraiannya mengenai 

perjanjian Giyanti tahun 1756 yang membagi Kerajaan Mataram menjadi 



 
 
 

Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Perjajnjian tersebut 

selain memberi kesempatan pihak VOC untuk mengeksploitasi daerah 

Pesisir Utara Jawa rupa-rupanya juga merupakan pengenalan ilmu 

pengetahuan dan teknologi Barat kepada masyarakat Jawa.Menurut 

Sudewa, data sosio-demoografis yang diungkapkan oleh Ricklefs dan data 

sosio-ekonomis yang diungkapkan oleh Carey pada peargantian abad 

XVIII/XIX ternyata sejajar dengan yang terungkap di dalam karya sastra 

sezaman yang banyak mengungkapkan kecemasan budaya. Ekologi sosial 

budaya yang terjadi pada awal abad XIX tersebut memengaruhi sistem 

makna yang diletakkan oleh sang pujangga dalam SWR. 

Karya-karya sastra yang digolongkan Sudewa masuk dalam ekologi 

sastra SWR ada dua jenis. Pertama, karya-karya yang memberikan 

gambaran manusia deal. Yang termasuk jenis karya ini adalah jenis karya-

karya epik naratif Jawa Kuna yang digubah kembali ke dalam bahasa Jawa 

Baru, yaitu Serat Rama Jarwa, Serat Bratayuda, Serat Lokapala, dan Serat 

Wiwahajarwa. Selain itu, Serat Centhini juga termasuk dalam kategori jenis 

karya sastra yang memberi gambaran manusia ideal. Kedua, karya-karya 

yang meberi gambaran perilaku ideal. Jenis karya-karya yang dimaksud 

adalah jenis karya-karya sastra piwulang, yaitu Serat Nitisruti, Serat 

Nitipraja, Serat Sewaka, Serat Wedatama, dan Serat Panitisastra.Karya-

karya tersebut memberikan dimensi makna pada SWR. 

Kajian sastra dengan perspektif ekologi budaya karya sastra juga 

dilakukan oleh Sumardjo (2007) dalam mengaji sastra lakon Indonesia. 

Kajian tersebut dimaksudkan untuk melihat perkembangan penelitian 



 
 
 

sastra lakon di Indonesia yang dimulai sejak awal abad ke-20. Dalam kajian 

tersebut, Sumardjo menggunakan latar belakang zaman, latar belakang 

teater dan sastra, dan latar belakang peneliti naskah lakon sebagai 

landasan untuk memahami keadaan naskah lakon. Untuk kepentingan 

kajian tersebut, pembicaraan naskah lakon Indonesia dilihat berdasarkan 

pembabakan sejarah politik di Indonesia, yakni sejarah pergantian sistem-

sistem politiknya yang terbagi dalam enam kelompok dan periode: (1) 

lakon-lakon zaman kolonial (1900—1942); (2) lakon-lakon zaman Jepang; 

(3) lakon-lakon zaman revolusi; (4) lakon-lakon zaman demokrasi liberal 

(1950—1959); (5) lakon-lakon zaman demokrasi terpimpin (1959—1966); 

(6) lakon-lakon zaman orde baru (1966—1998). 

Rasjid (2010) membahas segi ekologi sosial desa dan kota terhadap 

sastra Hindia Belanda, sastra Melayu Modern, dan sastra sastra Balai 

Pustaka. Menurut Rasjid, kajian ekologis terhadap karya-karya tersebut 

menunjukkan adanya ragam ekologi yang bergeser dari penguasaan laut, 

penaklukan desa, dan pembangunan kota yang melibatkan kontradiksi 

lembaga militer, agama, instansi pendidikan, dan birokrasi politik. Adanya 

ragam ekologi tersebut dapat dibaca sebagai bagian pembacaan kritis 

terhadap alur perkembangan konteks sosial historis bangsa pada suatu 

masa. Aspek ekologis karya-karya tersebut juga menunjukkan bahwa 

bangsa Indonesia, sebelum dan sesudah merdeka, ternyata belum 

beranjak sebagai bangsa yang menjadi korban eksploitasi dari 

keserakahan, kepentingan-kepentingan kekuasaan yang sering berujung 

pada kekerasan, penderitaan, dan jatuhnya korban. 



 
 
 

 

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan tersebut, penelitian ini 

mengkaji karya sastra berupa kumpulan cerpen yang berfokus pada objek 

kajian ekologi alam berupa (1) hubungan sastra dengan upaya pelestarian 

alam, serta (2) hubungan sastra dengan alam sebagai sumber kehidupan 

manusia, dan wujud ekologi budaya yang berupa (1) hubungan sastra 

dengan adat istiadat, serta (2) hubungan sastra dengan 

kepercayaan/mitos. 

 

C. Kerangka Pikir 
 

 
Berdasarkan uraian pada subbab hasil penelitian yang relevan, maka 

peneliti selanjutnya menguraikan landasan berpikir yang bertujuan untuk 

mengarahkan peneliti dalam menemukan data dan informasi dalam 

penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan. 

Penelitian ini akan dianalisis berdasarkan analisis ekologi alam yang 

berupa (1) hubungan sastra dengan upaya pelestarian alam, serta (2) 

hubungan sastra dengan alam sebagai sumber kehidupan manusia, dan 

wujud ekologi budaya yang berupa (1) hubungan sastra dengan adat 

istiadat, serta (2) hubungan sastra dengan kepercayaan/mitos. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan Kumpulan Cerpen 

Pilihan Kompas 2019 Mereka Mengeja Larangan Mengemis dalam 

menganalisis wujud ekologi alam dan budaya yang terdapat di setiap cerita 

pendek dalam kumpulan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kerangka pikir 

dapat dilihat dalam bagan berikut: 



 
 
 

  



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Kumpulan Cerpen Pilihan 
Kompas 2019 Mereka Mengeja 

Larangan Mengemis 

Kajian Ekologi Sastra 

Analisis 

Kutipan Data 

Cerpen 

Wujud Ekologi Budaya 

 Hubungan sastra 

dengan adat istiadat 

 Hubungan sastra 

dengan 

kepercayaan/mitos 

Wujud Ekologi Alam 

 Hubungan sastra dengan 

upaya pelestarian alam 

 Hubungan sastra dengan 

alam sebagai sumber 

kehidupan manusia 

 

Temuan 



 
 
 

BAB III 
 
 

METODE PENELITIAN 
 
 

A. Jenis dan Desain Penelitian 
 
 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang 

mendeskripsikan, menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap 

kepercayaan, persepsi, serta pemikiran orang secara individu atau 

kelompok. Kajian mengenai ekologi alam dan ekologi budaya yang terdapat 

dalam Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2019 berjudul Mereka Mengeja 

Larangan Mengemis menggunakan teori ekokritik yang merupakan studi 

yang logis dalam menjawab hubungan manusia, sastra, dan lingkungan.  

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan 

mendeskripsikan, gambaran, atau lukisan secara sistematis,. Desain 

metode kualitatif bersifat deskriptif sebab data yang dikumpulkan lebih 

banyak berupa kata-kata atau gambaran dibandingkan angka-angka. 

Desain metode deskripsi kualitatif adalah suatu metode yang menjelaskan 

deskripsi atau gambaran untuk memahami fenomena yang dialami oleh 

subjek misalnya persepsi, perilaku, motivasi tindakan, dan sebagainya. 

Penelitian kualitatif lebih menekankan proses dibanding hasil yang 

diperoleh. Data yang didapatkan dari penelitian yang berupa kata-kata, 

perilaku, dan gambaran tidak ditampilkan dalam bentuk bilangan atau 

angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang bermakna 

lebih mendalam dibandingkan kuantitas atau angka. 



 
 
 

Desain metode deskriptif kualitatif ini mengkaji ekologi dalam cerpen. 

Desain ini dipilih dengan alasan bahwa hasil dan pembahasan penelitian 

akan menggunakan kalimat atau gambaran untuk mengkaji ekologi secara 

detail atau rinci dalam Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2019 berjudul 

Mereka Mengeja Larangan Mengemis. 

 
B. Batasan Istilah 

Pada dasarnya, kajian ekologi sastra , ekologi alam dan ekologi 

budaya merupakan tiga hal yang saling berkaitan. Ketiganya saling 

melengkapi, saling membantu, dan saling memberikan inspirasi dalam 

menciptakan sebuah karya (Endraswara, 2016: 131). Agar terhindar dari 

kesimpangsiuran definisi, penulis merasa perlu mencantumkan istilah-

istilah penting yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Ekologi sastra merupakan Ilmu ekstrinsik sastra yang mendalami 

masalah hubungan sastra dengan lingkungannya. Kajian ekologi 

terhadap kajian sastra berarti menerapkan pendekatan ekologi untuk 

mendekati karya sastra. Dalam pandangan ekologi, eksistensi 

organisme dipengaruhi oleh lingkungannya atau ada hubungan timbal 

balik dan saling keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya. 

2. Ekologi alam yaitu ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk 

hidup dan alam di sekitarnya. Makhluk hidup bisa berupa manusia, 

tumbuhan, maupun hewan. Dalam sastra, ekologi alam dapat 

dimaksudkan sebagai pedoman yang berkaitan dengan menulis dan 



 
 
 

membaca yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi 

makhluk hidup dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. 

3. Ekologi budaya yaitu studi tentang adaptasi manusia terhadap 

lingkungan sosial dan fisik. Adaptasi manusia mengacu pada proses 

biologis dan budaya yang memungkinkan suatu populasi untuk 

bertahan hidup dan berkembang biak dalam lingkungan tertentu atau 

berubah. 

4. Wujud ekologi alam yaitu berupa (a) hubungan sastra dengan upaya 

pelestarian alam, dan (b) hubungan sastra dengan alam sebagai 

sumber kehidupan manusia. 

5. Wujud ekologi budaya yaitu berupa (a) hubungan sastra dengan adat 

istiadat, dan (b) hubungan sastra dengan kepercayaan/mitos. 

 
C. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah setiap cerita pendek yang 

mengandung kutipan yang terkait dengan kajian ekologi, baik berupa kata, 

kalimat, atau ungkapan yang berupa ekologi alam dan ekologi budaya.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah 20 buah cerita pendek 

dalam Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2019 berjudul Mereka Mengeja 

Larangan Mengemis, terbitan tahun 2020, tebal 264 halaman, dan 

diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas PT Kompas Media Nusantara. 

Penentuan buku tersebut sebagai sumber data berdasarkan 

pertimbangan: (1) setiap cerita dalam Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 

2019 berjudul Mereka Mengeja Larangan Mengemis memiliki kekuatan ide, 



 
 
 

keunikan tema, keotentikan cerita dan tokoh-tokoh dalam cerita, teknik 

narasi, dan pengungkapan bahasa yang tidak diragukan lagi.; (2) 

pengarang cerita pendek yang berkontribusi setiap pekan di Kompas 

Minggu bukanlah pengarang sembarangan. Nama-nama pengarang besar 

seperti Putu Wijaya, Seno Gumira Ajidarma, dan Putu Oka Sukanta adalah 

tiga di antara 20 pengarang cerpen yang ada dalam kumpulan cerpen ini; 

(3) peneliti belum menemukan penelitian yang menganalisis kajian ekologi 

yang terdapat dalam Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2019 berjudul 

Mereka Mengeja Larangan Mengemis. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk 

mendokumentasikan dan mengumpulkan data berupa kajian ekologi dalam 

Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2019 berjudul Mereka Mengeja 

Larangan Mengemis, serta untuk menjelaskan satuan data yang berupa 

satuan bahasa yang merujuk pada kajian ekologi. Bentuk satuan bahasa itu 

berupa kalimat atau kumpulan kalimat maupun paragraf atau kumpulan 

paragraf. Dalam teknik dokumentasi, peneliti hanya bertindak sebagai 

peneliti tanpa terlibat dalam cerita novel tersebut. Kajian tersebut 

mencakup ekologi yang berupa ekologi alam dan ekologi budaya. 

 
E. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh lalu dianalisis dengan teknik analisis deskriptif 



 
 
 

kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi data yang termasuk kajian ekologi (ekologi alam dan 

ekologi budaya) di setiap cerita pendek dalam Kumpulan Cerpen 

Pilihan Kompas 2019 berjudul Mereka Mengeja Larangan Mengemis. 

Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi secara cermat sehingga 

data dapat terklasifikasi dengan baik. 

2. Mengklasifikasi atau mengelompokkan data yang termasuk dalam 

kajian ekologi (ekologi alam dan ekologi budaya) di setiap cerita 

pendek dalam Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2019 berjudul 

Mereka Mengeja Larangan Mengemis. 

3. Mendeskripsikan atau menggambarkan setiap data berupa kajian 

ekologi (ekologi alam dan ekologi budaya) di setiap cerita pendek 

dalam Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2019 berjudul Mereka 

Mengeja Larangan Mengemis. 

4. Menganalisis kajian ekologi (ekologi alam dan ekologi budaya) di setiap 

cerita pendek dalam Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2019 berjudul 

Mereka Mengeja Larangan Mengemis.  

5. Membuat simpulan terhadap hasil penelitian yang didapatkan dari 

proses analisis data. 

 

 

  



 
 
 

BAB IV 
 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

A. Hasil Penelitian 

 
 

Bab ini merupakan hasil kajian ekologi sastra yang terdapat dalam 

Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2019 Mereka Mengeja Larangan 

Mengemis. Terdapat 20 cerpen pada kumpulan cerpen ini, yaitu (1) Mereka 

Mengeja Larangan Mengemis karya Ahmad Tohari, (2) Minuman buat Para 

Penyair karya Gunawan Maryanto, (3) Mek Mencoba Menolak Memijit 

karya Rizki Turama, (4) Hyang Ibu karya Made Adnyana Ole, (5) 

Pembunuh Terbaik karya Ahda Imran, (6) Semangkuk Perpisahan di Meja 

Makan karya Miranda Seftiana, (7) Wakyat karya Putu Wijaya, (8) Musim 

Politik karya Seno Gumira Ajidarma, (9) Mbak Mar karya Putu Oka 

Sukanta,                     (10) Bambu-bambu Menghilir karya Raudal Tanjung 

Banua, (11) Di Atas Tanah Retak karya Indra Tranggono, (12) Mati Setelah 

Mati karya Triyanto Triwikromo, (13) Tamu karya  Budi Darma, (14) Tujuh 

Puluhan karya Yanusa Nugroho, (15) Celurit di Atas Kuburan karya Zainul 

Muttaqin,        (16) Mata Dibalas Mata karya Meutia Swarna Maharani, (17) 

Dua Belas Jam di Hari Sabtu karya Novka Kuaranita, (18) Suatu Malam, 

Ketika Puisi Tak Mampu Ia Tulis Lagi karya Sandi Firly, (19) Ramin Tak 

Kunjung Pulang karya Lina PW, dan (20) Kisah Cinta Perempuan Perias 

Mayat karya Agus Noor.  

Kedua puluh cerpen tersebut akan dianalis berturut-turut berdasarkan 



 
 
 

ekologi alam berupa (1) hubungan sastra dengan upaya pelestarian alam, 

serta (2) hubungan sastra dengan alam sebagai sumber kehidupan 

manusia, dan wujud ekologi budaya yang berupa (1) hubungan sastra 

dengan adat istiadat, serta (2) hubungan sastra dengan 

kepercayaan/mitos. Untuk lebih jelasnya, hasil analisis tersebut akan 

diuraikan sebagai berikut. 

 
 
1. Ekologi Alam 

 
 

Kajian ekologi alam dalam karya sastra menunjukkan hubungan 

sastra dengan upaya pelestarian alam dan sebagai sumber kehidupan. 

Kedua hubungan tersebut menggambarkan realita bahwa alam merupakan 

media dalam menggambarkan keadaan lingkungan melalui rangkaian 

cerita karya sastra. Hubungan ini secara tidak langsung menjadikan teks 

sastra sebagai bentuk representasi dalam menginterpretasikan kondisi 

lingkungan. 

 
 

a. Hubungan Sastra dengan Upaya Pelestarian Alam 
 

Cerpen pertama yang mengandung upaya pelestarian alam adalah 

Mek Mencoba Menolak Memijit karya Rizki Turama. Cerpen ini 

mengisahkan tokoh Mek dan suaminya yang bekerja menggarap lahan 

mati Pak Minto sebagai mata pencaharian. Mereka berdua memanfaatkan 

lahan tersebut dengan menanam beberapa tanaman yang hasilnya untuk 

dimakan sekeluarga dan dibawa ke pasar untuk dijual sebagaimana 



 
 
 

nampak pada kutipan berikut: 

 
Dari lahan yang sebenarnya tidak terlalu luas itu, Mek dan suami 
mengerahkan semua kemampuan. Mereka berhasil menanam 
beberapa tanaman. Hasilnya, sebagian dimakan sendiri dan 
sebagian lain bisa dibawa ke pasar untuk dijual. Tentu saja tidak 
banyak, tetapi cukup. Cukup untuk makan mereka dan anak-anak 
yang kemudian lahir tiga kali beruntun. Pendek kata, cukup untuk 
hidup tidak mewah. (Kompas, 2019: 24 – 25) 

  
 

Kutipan tersebut kurang lebih menggambarkan upaya manusia dalam 

melestarikan dan memanfaatkan alam berupa lahan yang sebelumnya 

tidak terurus menjadi lahan yang berdaya guna serta memberikan manfaat 

pangan dan finansial kepada manusia. Manusia, dalam hal ini diwakili oleh 

Mek dan keluarganya, melakukan pelestarian lingkungan dengan 

menanami lahan tidur tersebut dengan berbagai bahan pangan. Lahan tidur 

sering kali hanya berupa lahan yang kritis dan miskin nutrisi sehingga sulit 

untuk ditanami, namun dalam cerpen Mek Mencoba Menolak Memijit karya 

Rizki Turama ini, lahan tidur tersebut diolah sedemikian rupa oleh Mek dan 

keluarganya sehingga mampu menghasilkan bahan pangan. 

Pengolahan lahan tidur nyatanya memang menghadapi berbagai 

kendala. Di antaranya adalah sulitnya pertumbuhan tanaman karena 

struktur tanah yang kurang bernutrisi, atau keterbatasan air sebagai media 

penyubur tanaman. Dalam cerpen Mek Mencoba Menolak Memijit karya 

Rizki Turama, hal-hal tersebut tidak menjadi kendala. Dengan segenap 

kemampuan, keluarga Mek mengolah lahan tidur itu menjadi lahan yang 

berdaya guna. Hal yang menjadi kendala bagi keluarga Mek adalah 

keterbatasan finansial sehingga menggantungkan hidup dan mata 



 
 
 

pencaharian dari lahan milik Pak Minto (si empunya lahan) tersebut. 

Keadaan berubah menjadi suatu mimpi buruk tatkala Pak Minto datang 

mengabarkan bahwa lahan tersebut sudah dijual ke pengusaha yang ingin 

membangun minimarket waralaba. Kabar tersebut datang bersamaan 

dengan impian bahwa panen kali itu akan melimpah hasilnya bagi keluarga 

kecil mereka. Meskipun Pak Minto memberikan sebuah amplop berisi ganti 

rugi tanaman yang telah mereka tanam, tetap saja Mek dan suaminya 

merugi. Perkembangan minimarket waralaba membuat lahan di perkotaan 

maupun di pedesaan semakin menyempit seperti yang tergambar dalam 

kutipan berikut: 

 
Sebenarnya Mek dan suami takjub juga dengan perkembangan 
minimarket waralaba. Bisa-bisanya ia menjangkau titik di kampung 
yang letaknya ratusan kilometer dari kota provinsi. Apalagi, sebulan 
dari sana, dijual pula tanah di samping lahan garapan mereka yang 
selama ini aktif ditanami padi untuk kepentingan pembangunan 
minimarket waralaba pesaing. (Kompas, 2019: 28) 

 

Kutipan tersebut menggambarkan kondisi yang terjadi di sekitar kita 

belakangan ini. Pembangunan minimarket waralaba memang tengah 

berlangsung secara masif di berbagai pelosok kota, bahkan sudah 

menjangkau daerah pedesaan. Banyak lahan, termasuk perkebunan dan 

persawahan, yang beralih fungsi menjadi minimarket-minimarket tersebut 

yang sejatinya melanggar prinsip hormat terhadap alam dan prinsip 

solidaritas kosmis. Prinsip hormat terhadap alam di antaranya meliputi 

menanam pohon/tanaman di lingkungan sekitar dan tidak menebang pohon 

secara sembarangan. Hal inilah yang dilakukan oleh keluarga Mek dalam 

cerpen Mek Mencoba Menolak Memijit karya Rizki Turama. Sementara itu, 



 
 
 

prinsip solidaritas kosmis di antaranya meliputi tidak mengeksploitasi 

sumber daya alam secara berlebihan serta memberikan sanksi tegas 

kepada pelaku yang melakukan perusakan alam. Eksploitasi alam ini 

diwakilkan oleh beberapa pelaku usaha bisnis minimarket waralaba yang  

Cerpen lain yang juga menyinggung pelestarian alam adalah cerpen 

karya Made Adnyana Ole yang berjudul Hyang Ibu. Tokoh Ibu digambarkan 

sebagai seseorang yang sangat penyayang dan penuh welas asih terhadap 

manusia dan lingkungan di sekitarnya. Salah satu bukti kecintaannya pada 

lingkungan dan manusia di sekitarnya adalah dengan menanam berbagai 

jenis pohon pisang yang hasilnya bisa dibagi-bagikannya ke para 

tetangganya, terutama anak-anak, sebagaimana yang nampak pada 

kutipan berikut: 

 
Ia berkisah tentang bagaimana ibu mendirikan pagar dari berbagai 
jensi pohon pisang di tepi-tepi sawah, terutama di pinggir petak 
kecil di sisi jurang, agar tanah tak tergerus saat hujan. Tak ada 
yang bisa paham bagaimana deret pisang itu ditanam dan dirawat 
sehingga setiap hari selalu ada sesisir pisang yang matang di 
pohon dan ibu akan memotongnya setiap sore, hadiah sederhana 
bagi anak-anak desa. (Kompas, 2019: 36) 

 
 

Sikap tokoh ibu terhadap alam menurut kutipan tersebut sudah sesuai 

dengan prinsip sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab 

terhadap alam, dan prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. 

Tokoh ibu menanam pohon pisang agar tidak terjadi longsor saat hujan 

turun, dan membagi-bagikan buah pisangnya kepada masyarakat sekitar, 

terutama anak-anak, merupakan salah satu cerminan sikap ketiga prinsip 

pelestarian alam tersebut. Hal ini sejalan dengan isi surah An-Nisa 4: 114, 



 
 
 

Allah berfirman : 

 
Terjemahaannya  

―Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) 
memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan 
perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat 
demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami 
memberi kepadanya pahala yang besar.‖ 

 
 

Secara tidak langsung, sikap tokoh ibu tersebut sejalan dengan 

perwujudan surah An-Nisa ayat 114 yang menganjurkan manusia untuk 

bersedekah, berbuat kebaikan, dan menciptakan kedamaian 

antarsesamanya. Sikap tersebut, masih menurut surah A-Nisa ayat 114, 

merupakan salah satu sikap terpuji pilihan Allah SWT yang tentu saja akan 

mendapatkan balasan pahala. 

Sikap ibu yang sangat mencintai alam juga tercermin saat tokoh ―aku‖, 

anaknya yang berprofesi sebagai pengembang atau pengusaha properti, 

memintanya untuk tinggal di vila yang telah dibangunnya untuk ibu. Ibu 

menolak sebab ingin setia merawat sawahnya sebagaimana nampak 

dalam kutipan berikut: 

 
Jadilah aku pengembang sejati. Sawah-sawah petani kusulap jadi 
perumahan megah, petani senang, kekayaanku jadi raya. Berkali 
kujemput ibu, kusiapkan satu vila dan kuminta ia tinggal diam saja 
menikmati pemandangan alam, namun ibu selalu menolak. 
―Ibu ingin merawat sawah peninggalan leluhurmu dan akan aku 
garap sampai tak ada tenaga dan jiwa lagi,‖ kata ibu selalu. 
(Kompas, 2019: 40) 

 
 

Tokoh ―aku‖, anak ibu, merupakan seorang pengusaha pengembang 

yang memperoleh kekayaan dari mengubah persawahan menjadi 



 
 
 

perumahan mewah. Hal ini lah yang nampaknya tak disetujui oleh tokoh ibu 

sehingga dia menolak tinggal dengan anaknya tersebut. Dalam diamnya, 

tokoh ibu menolak kenyataannya bahwa anak kesayangannya merusak 

keindahan alam. Hingga akhir hayatnya, ibu tetap tinggal di desanya, 

merawat lingkungan dan berbagi kasih dengan orang-orang di sekitarnya. 

Prinsip hormat terhadap alam merupakan sikap yang dibangun oleh tokoh 

Ibu dalam menghayati keberadaannya sebagai salah satu makhluk ciptaan 

Tuhan di muka bumi. 

 

b. Hubungan Sastra dengan Alam Sebagai Sumber Kehidupan 
 
 

Selain menggambarkan realitas upaya pelestarian alam, cerpen Mek 

Mencoba Menolak Memijit karya Rizki Turama juga menunjukkan 

hubungan sastra dengan alam sebagai sumber kehidupan. Cerpen tersebut 

mengisahkan tokoh Mek dan keluarganya yang menggantungkan hidup 

dengan mengolah lahan yang sebelumnya berupa lahan mati dengan 

rumput ilalang setinggi orang dewasa milik Pak Minto. Mereka 

memanfaatkan lahan tersebut dengan menanaminya berbagai jenis 

tanaman seperti yang tercantum dalam kutipan berikut: 

 
Dari lahan yang sebenarnya tidak terlalu luas itu, Mek dan suami 
mengerahkan semua kemampuan. Mereka berhasil menanam 
beberapa tanaman. Hasilnya, sebagian dimakan sendiri dan 
sebagian lain bisa dibawa ke pasar untuk dijual. Tentu saja tidak 
banyak, tapi cukup. Cukup untuk makan mereka dan anak-anak 
yang kemudian lahir tiga kali beruntun. Pendek kata, cukup untuk 
hidup tidak mewah. (Kompas, 2019: 24 – 25) 

 

Kutipan tersebut menggambarkan bahwa keluarga Mek hanya 



 
 
 

menggantungkan hidup dari sebidang lahan yang dijadikan sumber mata 

pencaharian. Mereka mengolah lahan mati tersebut hingga gembur dan 

menghasilkan berbagai hasil pertanian yang mampu memberi makan 

mereka sekeluarga. Meskipun sering kali tak cukup memenuhi kebutuhan 

perut mereka, namun itu jauh lebih baik dibandingkan tidak berpenghasilan 

sama sekali. Melalui penggambaran kehidupan Mek dan keluarganya, 

dapat disimpulkan bahwa alam lah yang menyediakan sumber penghasilan 

bagi Mek dan keluarganya. Mengenai alam sebagai penyedia sumber 

penghasilan, Alquran juga menguraikannya melalui surah An-Nahl 16: 69 

yang berbunyi: 

 

Terjemahaannya 

―Kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu 
tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).‖ Dari 
perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam 
warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi 
manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir‖. 

 
 

Surah An-Nahl ayat 69 tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT 

menyediakan segala jenis sumber daya alam bagi manusia yang bisa 

dipergunakan semampunya demi penghidupan. Melalui frasa ―jalan 

Tuhanmu‖, Allah SWT mengingatkan agar manusia hendaknya 

memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak dan tidak serakah 



 
 
 

agar semua makhluk di muka bumi saling menciptakan kedamaian dan 

ketentraman. 

Cerpen berikutnya yang juga sedikit memberikan penggambaran 

bahwa alam merupakan sumber kehidupan adalah Musim Politik karya 

Seno Gumira Ajidarma. Meskipun alam dan pelestariannya bukanlah topik 

utama cerpen ini, namun ada beberapa adegan dalam cerpen yang 

berkisah tentang anak-anak lelaki yang mendapatkan ikan dari kali (sungai) 

seperti yang disebutkan dalam kutipan berikut: 

Sepanjang tepi kali dari Sagan ke Bulaksumur, anak-anak lelaki 
yang telah berhasil mendapatkan banyak ikan, melangkah ke utara 
sembari meneriakkan yel. (Kompas, 2019: 77) 

 
 

Dalam kutipan tersebut, terdapat gambaran sekolompok anak lelaki 

yang kerap membantu orang tuanya mencari lauk sembari bersenang-

senang di sungai bersama teman-temannya. Ajidarma menggunakan istilah 

ngirik yang berarti cara mencari ikan menggunakan irik yang bentuknya 

seperti kalo (alat masak untuk menyaring santan). Mencari ikan di sungai 

untuk kebutuhan dapur dapat digolongkan sebagai salah satu cara 

pemanfaatan alam sebagai sumber kehidupan. 

Memanfaatkan sungai sebagai sumber kehidupan dengan mencari 

ikan juga disebutkan dalam cerpen Ramin Tak Kunjung Pulang karya Lina 

PW sebagaimana yang nampak dalam kutipan berikut: 

 
…. Sungai perbatasan itu bukan sungai yang garang, bahkan 
pemurah. Ramin dan rekan kerap memancing ikan di sungai ini 
mendapat banyak ikan untuk makan malam. … (Kompas, 2019: 
204) 

 
 



 
 
 

Pemanfaatan alam sebagai sumber kehidupan juga dapat ditemukan 

dalam cerpen karya Raudal Tanjung Banua yang berjudul Bambu-bambu 

Menghilir. Cerpen ini berkisah tentang para penjual bambu yang salah 

satunya bernama Serel. Paragraf pertama dalam cerpen dimulai dengan 

penggambaran bambu-bambu yang diikat dalam ikatan rotan seperti yang 

tercantum dalam kutipan berikut: 

 
Bambu-bambu menyatu dalam ikatan tali rotan, berderet 
menunggu para penggalah melompat dari tepian. Sambil bercakap, 
mereka melompatlah, lalu dengan galah kayu di tangan, mereka 
bertolak ke tengah sungai, ke arus liar. (Kompas, 2019: 101) 

Kutipan tersebut kurang lebih menggambarkan bahwa bambu yang 

mereka dapatkan berasal dari alam liar harus mereka hanyutkan ke sungai 

agar bisa tiba di tempat berlabuhnya, tempat para pembeli menunggu. 

Sungai dalam cerpen ini bukan saja berperan sebagai penyedia sumber 

makanan, seperti ikan, namun juga berfungsi sebagai media transportasi 

air yang alirannya dapat memindahkan bambu dari hulu ke hilir, atau 

sebaliknya. Bambu-bambu tersebut digunakan penduduk sebagai wadah 

menanak lamang. Hal tersebut terdapat dalam kutipan berikut: 

 
Empat atau lima hari sebelum Lebaran, mereka sudah harus 
berlabuh di bawah kaki jembatan besi Pasar Surantih – bagian 
Jalan Lintas Barat Sumatra. Para pembeli sudah menunggu, dan 
semua rakit dilepas satu per satu. Bambu-bambu jenis buluh itu 
diperlukan penduduk kota kecil Surantih untuk wadah menanak 
lamang, penganan khas saat Lebaran. (Kompas, 2019: 102) 

 

Alam menyediakan banyak sekali sumber daya yang bisa 

dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluannya. Bambu, misalnya, 

memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Selain sebagai rebung yang 



 
 
 

dapat dikonsumsi manusia, bambu juga dapat dimanfaatkan sebagai 

material pembangunan tempat tinggal dan juga sesuai dengan cerpen 

Bambu-bambu Menghilir tersebut, bambu dimanfaatkan sebagai wadah 

menanak lamang. Saat ini, masih banyak kalangan masyarakat tradisional 

yang memang menggunakan bambu sebagai alat masak. 

Sebagaimana cerpen Musim Politik karya Seno Gumira Ajidarma dan 

cerpen Ramin Tak Kunjung Pulang karya Lina PW yang menyebutkan 

pemanfaatan sungai sebagai sumber kehidupan, cerpen Bambu-bamu 

Menghilir juga menyebutkan pemanfaatan sungai ini sebagaimana yang 

tercantum dalam kutipan berikut: 

 
…. Kadang mereka masih sempat memasang bubu sebelum tidur 
untuk lauk makan sahur. (Kompas, 2019: 102) 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi V menulis bahwa bubu berarti 

alat untuk menangkap ikan yang dibuat dari saga atau bambu yang 

dianyam, dipasang dalam air (ikan dapat masuk, tetapi tidak dapat keluar 

lagi), jenisnya bermacam-macam. Indonesia yang merupakan salah satu 

dari 10 negara penghasil ikan terbesar di dunia dilansir dari The Daily 

Record memang merupakan surga bagi banyak sekali nelayan, baik di laut 

maupun di sungai. Masyarakat Indonesia tidak akan kehilangan mata 

pencaharian dari hasil laut dan sungai jika pandai memanfaatkan dan 

melestarikannya dengan bijak dan penuh dengan prinsip tanggung jawab 

terhadap lingkungan. 

Cerpen Di Atas Tanah Retak karya Indra Tranggono memberikan 

perspektif yang berbeda tentang alam yang terkadang tak mampu 



 
 
 

memberikan sumber kehidupan bagi manusia. Sesuai dengan judulnya, 

cerpen Di Atas Tanah Retak ini mengisahkan seorang gadis bernama 

Maruti yang tinggal di desa bertanah gersang. Penggambaran tersebut 

terdapat dalam kutipan berikut: 

 
Orang-orang mengenang Maruti tak lebih dari gadis desa pada 
umumnya. Sejak bocah, ia sehari-hari menapaki tanah-tanah retak 
di perbukitan gersang. Sepulang sekolah, ia harus berjalan berkilo-
kilo meter untuk mencari air. Beberapa telaga yang kering 
membikin ia ternganga. Pedih. Yang ia temui hanya batu-batu dan 
kerikil hitam mengilat disengat sinar matahari. (Kompas, 2019: 114) 

 

Melalui kutipan tersebut, pembaca mampu membayangkan kondisi 

jika alam enggan bersahabat dengan makhluk hidup. Air yang merupakan 

sumber daya alam yang peranannya sangat penting bagi keberlangsungan 

makhluk hidup di muka bumi. Tanah yang retak dalam kutipan cerpen 

tersebut menggambarkan kondisi alam yang sedang dilanda musim 

kemarau berkepanjangan dan membahayakan kehidupan seluruh makhluk 

hidup. 

Cerpen Hyang Ibu karya Made Adnyana Ole juga banyak 

mengisahkan pemanfaatan alam sebagai sumber kehidupan. Tokoh ―ibu‖ 

diceritakan sebagai perempuan yang setia menanam dan merawat 

berbagai jenis bahan pangan yang bisa dinikmatinya sendiri bersama 

masyarakat sekitarnya. kutipan-kutipan berikut dapat memberikan 

gambaran mengenai sikap tokoh ―ibu‖ dalam memanfaatkan alam sebagai 

sumber kehidupan: 

 
…. Tak ada yang bisa paham bagaimana deret pisang itu ditanam 
dan dirawat sehingga setiap hari selalu ada sesisir pisang yang 



 
 
 

matang di pohon dan ibu akan memotongnya setiap sore, hadiah 
sederhana bagi anak-anak desa. (Kompas, 2019: 36) 

 
Seorang perempuan bercerita: ibu adalah pemelihara babi yang 
tekun. Entah apa resepnya, ibu tak pernah gagal. Pernah terjadi 
kiamat babi, semua babi mati, kecuali babi ibu. Dalam setahun 
masa pembesaran., ibu selalu sukses membesarkan lebih banyak 
babi dari ibu-ibu lain. (Kompas, 2019: 41) 

 
…. Maka setiap panen, ibu kemudian menyisihkan berasnya untuk 
para guru desa agar gaji mereka tetap aman jadi tabungan. 
Ibu kadang juga menyelipkan sayur-mayur dan sedikit cabai hasil 
kebun. … (Kompas, 2019: 42) 

 
 

Tiga kutipan tersebut sarat mengandung penggambaran tindak-

tanduk, sikap, dan perilaku tokoh ibu yang sangat peduli terhadap 

lingkungan dan masyarakat di sekelilingnya. Dia memanfaatkan alam untuk 

menanam berbagai jenis tanaman, seperti pisang, sayur-mayur, padi, dan 

cabai, untuk kemudian hasilnya dibagi-bagikan kepada siapapun yang 

membutuhkan. Selain tanaman, ibu juga merawat binatang yang dagingnya 

bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya sebagai bahan pangan. 

Kesemua sumber daya alam tersebut, baik nabati maupun hewani, 

memberikan manfaat yang luar biasa bagi keberlangsungan hidup manusia 

berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian dan pemanfaatan alam. 

 

2. Ekologi Budaya 
 
 

Kebudayaan dan manusia memiliki hubungan yang saling mengalami 

ketergantungan serta dipadukan oleh proses ekologi dan siklus energi 

alami. Banyak pengarang yang menciptakan karya sastra berdasarkan 

kerangka pikir sistem budaya yang sangat dominan. Kekuatan dan relasi 



 
 
 

yang dibangun oleh masing-masing sistem merepresentasikan 

implementasi ekologi budaya dalam sastra. 

 

 
a. Hubungan Sastra dengan Adat Istiadat 

 
 

Adat istiadat sejatinya merupakan sekumpulan nilai, norma, dan 

kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari. Adat istiadat adalah aturan atau tata kelakuan yang dihormati 

dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun temurun. Ketertiban dan 

harmonisasi dalam suatu tatanan masyarakat akan tercipta jika adat 

istiadat tersebut ditegakkan. 

 
1) Adat Istiadat dalam Ritual Budaya 

 
 
Cerpen Hyang Ibu karya Made Adnyana Ole sarat mengandung 

hubungan sastra dengan adat istiadat. Dengan berlatar adat masyarakat 

Bali, penulis cerpen berhasil membawa pembaca untuk menyelami seluk 

beluk kehidupan masyarat dan adat istiadat di Bali. Masyarakat Bali adalah 

cerminan masyarakat adat di Indonesia yang tidak tergerus zaman. Meski 

telah lama menjadi salah satu daerah destinasi wisata kelas dunia, 

masyarakat Bali tidak kehilangan identitas adat dan agamanya, sehinga 

para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara setia mengunjungi 

Bali untuk menikmati keindahan alam serta menyaksikan tradisi budaya 

yang masih kuat dilakonkan oleh masyarakatnya. 

Salah satu ritual yang masih setia dijalankan oleh masyarakat Bali 



 
 
 

yang menganut agama Hindu adalah upacara ngaben yang merupakan 

upacara kematian. Bagi keluarga yang mengadakan ngaben, upacara ini 

merupakan simbolisasi bahwa pihak keluarga telah ikhlas dan merelakan 

kepergian yang bersangkutan. Upacara ngaben inilah yang menjadi latar 

cerpen Hyang Ibu karya Made Adnyana Ole sebagaimana yang tercantum 

dalam kutipan berikut:  

 
Setidaknya sepuluh babi besar harus dipotong, juga ratusan ayam, 
dan puluhan bebek beragam jenis bulu, sebagai pelengkap 
upacara. Belum lagi untuk aneka menu jamuan tamu-tamu penting 
kolegaku dari kota. Apalagi, untuk upacara besar, pamanku yang 
paham soal adat istiadat telah merinci berbagai sarana penting, 
semisal seribu butir kelapa, seratus batang bambu, puluhan ribu 
lembar janur, dan setidaknya sepuluh ton beras. Jika hendak 
membeli perlengkapan upacara yang sempurna, aku diminta 
menyediakan setidaknya Rp 80 juta kontan. (Kompas, 2019: 37 – 
38) 

 
 

Kutipan tersebut membuktikan bahwa adat istiadat dalam masyarakat 

Bali masih terasa sangat kental, terutama dalam pelaksanaan upacara 

ritual yang salah satunya adalah ngaben. Jika disandingkan dengan kondisi 

saat ini, pelaksanaan upacara ngaben sekurang-kurangnya bisa 

menghabiskan sekitar 200 juta rupiah. Selain ngaben, ritual yang juga 

disebutkan di dalam cerpen Hyang Ibu karya Made Adnyana Ole ini adalah 

musim ayu untuk upacara adat. Musim ayu merupakan hari-hari baik untuk 

melaksanakan upacara adat, seperti upacara pernikahan atau menanam 

padi. Dalam upacara ini, keluarga pelaksana juga wajib menyediakan 

hewan sebagai bahan berbagai jenis makanan bagi para tamu yang hadir 

seperti yang terdapat dalam kutipan berikut: 

Begitulah, pada musim ayu untuk upacara adat, banyak warga tak 



 
 
 

punya babi hingga sulit menggelar upacara, maka ibu selalu suka 
cita meminjamkan babinya. Si peminjam bukannya tak mau bayar 
di kemudian hari, tapi segala jenis uang ditolak ibu. Kembalikan 
nanti saja, kata ibu. 
Mungkin karena itulah warga desa tetap setia memelihara babi, 
terutama warga yang berutang babi pada ibu. Jaga-jaga, siapa 
tahu ibu tiba-tiba punya upacara sehingga utang babi bisa dilunasi 
dengan lekas. Dan kini, seakan jadi hari penentuan bayar utang, 
ramai-ramai mereka mengembalikan babi karena mereka pun tak 
sudi jika jenazah ibu diupacarai dengan cara sekadarnya. 
(Kompas, 2019: 41 – 42) 

 
 

Kutipan tersebut memberikan penjelasan bahwa masyarakat Bali 

masih memegang teguh adat istiadat serta nilai-nilai sosial di antara 

mereka. Bagi masyarakat Hindu Bali, babi merupakan hewan yang boleh 

dikonsumsi. Mereka tidak menyembelih dan mengonsumsi sapi karena 

bagi mereka, sapi merupakan hawan suci nan sakral. Selama keberadaan 

masyarakat Bali, daging babi merupakan jenis pangan hewani utama yang 

dihidangkan di samping daging ayam, domba, kerbau, lebah, ikan, dan 

bebek. Selain sebagai bahan pangan yang dapat dikonsumsi, daging babi 

bagi masyarakat Hindu Bali juga merupakan makanan yang wajib 

dihidangkan dalam kegiatan ritual seperti upacara ngaben yang terdapat 

dalam cerpen Hyang Ibu karya Made Adnyana Ole ini. 

Cerminan adat istiadat dalam aspek budaya juga tergambar dalam 

cerpen karya Zainul Muttaqin yang berjudul Celurit di Atas Kuburan. 

Cerpen ini berlatarkan budaya carok yang telah lama mengakar di 

masyarakay Madura. Budaya ini merupakan tindakan pembunuhan untuk 

mempertahankan harga diri dari pelecehan orang lain. Brodin, tokoh dalam 

cerpen ini menantang carok Durakkap hanya karena persoalan sepele. 

Secara tak sengaja, Durakkap berpapasan dengan Marlena, istri Brodin, di 



 
 
 

pasar. Karena kasihan, Durakkap mengantar perempuan itu ke rumahnya 

karena tidak ada ojek yang bisa membawanya pulang. Kebaikan Durakkap 

ini dipandang sebagai pelecehan oleh Brodin. Laki-laki tukang berkelahi itu 

tidak terima istrinya dibonceng oleh Durakkap yang pernah menaruh cinta 

pada Marlena. Brodin menganggap Durakkap melecehkan harga dirinya 

sebagai seorang suami. Meskipun Durakkap telah menjelaskan duduk 

persoalannya, Brodin tetap tidak terima. Ditantangnya Durakkap carok 

sebagaimana terdapat dalam kutipan berikut: 

Sebagai seorang bajing yang disegani, Brodin menantang 
Durakkap carok. Awalnya Durakkap menolak, tapi lama-kelamaan 
mulut Brodin membuat dadanya berlubang. Durakkap diminta 
memotong kelaminnya jika menolak tantangan Brodin. Penolakan 
Durakkap bukan tak beralasan. Ia khawatir dirinya tewas di medan 
carok. Dengan kematian Durakkap, tentu saja akan membuat 
Taneyan sebatang kara. (Kompas, 2019: 164) 

 
 

Durakkap memiliki seorang anak perempuan bernama Taneyan. 

Istrinya meninggal saat melahirkan anak satu-satunya itu. Hal itulah yang 

membuat Durakkap tidak ingin beradu carok dengan Brodin. Namun apa 

boleh buat. Brodin yang terus menantangnya membuat harga dirinya 

sebagai laki-laki dipertaruhkan. Begitulah adat berlaku di kampungnya. 

Anak laki-laki Brodin, Terabung, telah berupaya mencegah ayahnya 

untuk melakukan carok tersebut. Memaafkan baginya jauh lebih mulia 

dibandingkan melakukan carok. Kata-kata itu diucapkannya pada ayahnya 

yang langsung disambar bentakan oleh Brodin sesuai kutipan berikut: 

―Pantang bagi lelaki menjilat ludah kembali,‖ kata Brodin. 
―Ini hanya untuk kebaikan bersama. Jadi berhentilah carok,‖ jawab 
Terabung. 
―Kebaikan apa yang kau maksud? Apa kau akan diam bila harga 
dirimu direndahkan?‖ lanjut Brodin. 



 
 
 

―Masih banyak cara yang lebih baik daripada saling bunuh,‖ tukas 
Tarebung. 
―Kau belum menikah. Jadi tidak tahu rasanya bila istrimu 
digandeng lelaki lain….‖ (Kompas, 2019: 165) 
 

 
Melalui kutipan tersebut, jelas terlihat bahwa bagi kebanyakan lelaki 

Madura, adat carok merupakan satu-satunya cara untuk mempertahankan 

harga diri. Mereka pantang dipermalukan oleh laki-laki lain hingga tidak 

segan-segan bertaruh nyawa demi mempertahan harga diri tersebut. Adat 

istiadat semacam itu seharusnya tidak usah dilanjutkan lagi karena 

lembaga desa dan lembaga hukum dipandang mampu menangani 

persoalan sepele semacam itu. Banyak nyawa telah dan akan terbuang 

percuma jika praktik berlatar budaya semacam ini masih terus ditegakkan 

di dalam masyarakat. 

 
2) Adat Istiadat dalam Aspek Politik 

 
 
Selain dalam aspek ritual budaya, adat istiadat juga ternyata ada 

dalam aspek politik. Selama ini, asumsi yang terbangun mengenai politik 

adalah kecenderungan terhadap hal-hal yang tidak baik. Politik 

dikonotasikan sebagai penipuan, kebohongan, akal-akalan, kecurangan, 

permusuhan, kerusuhan, atau segala hal yang berakibat buruk. Masyarakat 

menganggap bahwa semua pihak yang terlibat dalam dunia politik akan 

menjadi kotor dan jauh dari kebaikan. Nyatanya, dunia politik juga memiliki 

nilai-nilai etika dan budaya yang dipegang teguh oleh beberapa pihak yang 

terlibat di dalamnya. Cerpen Pembunuh Terbaik karya Ahda Imran 

mengungkapkan sisi kotor dari dunia politik tersebut. Tokoh ―aku‖ 



 
 
 

merupakan seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan dan dibayar oleh 

tokoh ―Bapak‖ untuk membunuh lawan-lawan politiknya. Tokoh ―Bapak‖ ini 

merupakan seorang pemimpin partai yang disegani dan dikagumi oleh 

hampir seluruh anggotanya. ―Aku‖ merasa berutang nyawa terhadap 

―Bapak‖ sehingga wajib melaksanakan titahnya tanpa bertanya atau 

memprotes. Kesetiannya terhadap tokoh ―Bapak‖ digambarkan melalui 

kutipan berikut: 

 
Sejak itu, aku berada di tempat gelap dan rahasia. Mengawal dan 
melindungi Bapak, termasuk mengawasi kesetiaan para pembesar 
partai. Itu terjadi lama sebelum Datuk Musa Nan Putih, di negara 
tempat pengasingannya, mati terbunuh setelah menyerukan 
dukungannya pada Bapak untuk melawan kerajaan. (Kompas, 
2019: 49) 

 
 

Tokoh ―Datu Musa Nan Putih‖ dikisahkan merupakan orang tua alim 

yang sangat dihormati dan disegani rakyat. Dia memilih hidup di 

pengasingan sebab merasa hidupnya terancam oleh pemerintah Kerajaan. 

Dukungan Datu Musa Nan Putih terhadap Bapak tentu menguntungkan 

bagi kedudukan dan posisi Bapak. Namun, tepat ketika pendeklarasian 

dukungan tersebut, Bapak memanggil Aku dengan perintah untuk 

membunuh Datu Musa Nan Putih berdasarkan laporan orang-orang 

partainya yang tergambar dalam kutipan berikut: 

 
Selebihnya, pembesar partai yang mendampingi Bapak 
mengatakan, dukungan Datu Musa Nan Putih adalah kebohongan 
dan muslihat yang berbahaya. Laporan dari orang-orang partai 
yang diselundupkan ke dalam lingkaran Datu Musa Nan Putih 
mengisyaratkan bahwa dengan mendukung Bapak sebenarnya 
Datu Musa Nan Putih sedang memberi alasan pada Kerajaan untuk 
menghancurkan Bapak karena telah bersekongkol dengan 
pemberontak. (Kompas, 2019: 49 – 50) 



 
 
 

 
 

Penggambaran bahwa politik itu kejam dan kotor terpampang nyata 

melalui kutipan tersebut. Tindak-tanduk Bapak yang tak beretika dalam 

dunia politik membuat banyak nyawa tercerabut sia-sia tanpa mengotori 

tangannya. Dia hanya perlu memerintahkan Aku untuk melakukan 

pekerjaan kotornya tanpa diketahui oleh siapa pun. Adegan pembunuhan 

terhadap Datu Musa Nan Putih tergambar dalam kutipan berikut: 

 
Tiba-tiba saja kulihat lelaki tua itu menghentikan doanya. Ia 
memandang ke luar seakan ada sesuatu yang berbisik padanya, 
sebelum bangkit dan membuka daun jendela. Di ujung teleskop, 
wajah Datu Musa Nan Putih kutemukan tampak begitu tenang, 
memandang ke arahku, bibirnya tersenyum. Sorot mata dan 
senyum yang membuat perasaanku jadi aneh. Suara lonceng 
gereja. Aku melepas tembakan. (Kompas, 2019: 50 – 51) 

 
 

Kutipan tersebut berisi gambaran proses pembunuhan terhadap Daru 

Musa Nan Putih oleh Aku‖ yang merupakan suruhan Bapak. Dengan 

tewasnya Datu Musa Nan Putih, tentu saja pihak yang mengeruk 

keuntungan politis adalah Bapak. Meski para pembesar Kerajaan 

menyangkal telah membunuhnya, namun suara mereka teredam oleh 

pidato politik Bapak yang berapi-api dan membakar kemarahan rakyat 

terhadap Kerajaan sebagaimana nampak dalam kutipan berikut: 

 
―Seorang alim, seorang pemimpin spiritual bangsa yang dicintai 
rakyat telah dibunuh oleh pemerintah yang zalim, oleh rezim yang 
pengecut dan dungu!‖ Kerumunan rakyat semakin hari semakin 
membesar. Perang suci bukan lagi sekadar bisik-bisik, melainkan 
telah jadi seruan. (Kompas, 2019: 51) 

 
 

Pidato inilah yang kemudian menyadarkan Aku tentang betapa kotor 



 
 
 

dan kejinya permainan politik yang melibatkan dirinya. Bapak yang 

memerintahkan pembunuhan terhadap Datu Musa Nan Putih telah 

melancarkan serangan tuduhan terhadap Kerajaan demi memuaskan 

syahwat politiknya. Keraguan Aku terhadap Bapak tergambar melalui 

kutipan berikut: 

… Kau tahu, entah mengapa, peristiwa sekejap saat aku 
menemukan sorot mata dan senyum Datu Musa Nan Putih di ujung 
teleskop, sebelum menembaknya, membuatku meragukan semua 
yang dikatakan pejabat partai pada hari aku mendapat perintah 
membunuhnya. (Kompas, 2019: 51 – 52) 

 
 

Kutipan tersebut memberikan penjelasan bahwa pekerjaan sebagai 

pembunuh bayaran juga berdampak pada nilai moral seseorang. Bapak 

yang tidak memiliki etika dan budaya politik menghalalkan segala cara 

demi memenuhi segala ambisi politiknya, termasuk dengan membunuh 

orang-orang kepercayaannya sendiri jika dirasanya akan menghancurkan 

karier politiknya. Di akhir cerita, seorang pembunuh bayaran lainnya 

sedang mengintai Aku dan membunuhnya sebagaimana tergambar dalam 

kutipan berikut: 

 
… Dengan nyala sebatang rokok aku berdiri di trotoar 
persimpangan jalan itu. Sebentar ia akan menarik pelatuk 
senjatanya, lalu kepalaku basah dan berlubang. Tubuhku 
tersungkur, berdarah di atas trotoar dan salju…. (Kompas, 2019: 
52) 

 
 

Melalui kutipan tersebut, jelas tersampaikan bahwa Bapak ingin 

membersihkan setiap jejak kotor yang menyertainya. Dia membunuh Aku 

agar terbebas dari kecurigaan Kerajaan sebagai pihak yang membunuh 

Datu Musa Nan Putih. Dengan demikian, dapat disimpulan bahwa tidak ada 



 
 
 

adat istiadat berupa budaya dan etika yang patut dicontoh dari dunia 

perpolitikan keji semacam itu. 

Sepak terjang tokoh Bapak dan tokoh Aku dalam cerpen tersebut 

tidak sejalan dengan QS. Ath-Thalaq 65: 3 yang berbunyi :  

 

Terjemahannya 

 "Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari 
arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang 
bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan 
(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang 
(dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan 
ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.‖  
 

 
Isi ayat ini menganjurkan umatnya untuk mencari nafkah di jalan yang 

halal dan diridai Allah SWT. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa 

Allah akan memberi kemurahan rezeki kepada setiap hambanya apabila ia 

bertakwa. Maka dari itu, kita harus selalu berusaha semaksimal mungkin 

untuk menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-

Nya.  

 
3) Adat Istiadat dalam Keluarga (Rumah Tangga) 

 
 

Adat istiadat berlatar adab dalam rumah tangga tercermin dari cerpen 

Semangkuk Perpisahan di Meja Makan karya Miranda Seftiana. Hubungan 

antara ibu dan anak perempuannya yang berprofesi sebagai dokter ahli 



 
 
 

kandungan dipertegas melalui praktik memasak yang direncanakan oleh 

sang ibu. Si anak yang sibuk dengan pekerjaannya ―terpaksa‖ memenuhi 

panggilan ibunya demi memuaskan hasrat ibunya untuk mengajari anaknya 

memasak. Kemampuan tersebut bukan tidak dimiliki oleh sang anak, hanya 

saja kemampuan memasaknya hanya ada di tataran ―bisa‖, bukan ―mampu 

memasak dengan enak‖ seperti yang tergambar dalam kutipan berikut: 

 
Bukan. Bukan saya tidak pernah memasak sama sekali. Saya 
pernah merebus mie instan, menggoreng telur, atau beberapa hal 
lain untuk bertahan hidup. Lebih-lebih ketika masih mahasiswa 
dulu. Tapi ini berbeda. Memasak yang dimaksudkan ibu saya 
bukan sekadar bisa, melainkan memang lihai sebab akan 
memengaruhi rasa. (Kompas, 2019: 55 – 56) 

 
 

Si anak merupakan cerminan generasi milenial (generasi Y) yang 

hidup pada zaman modern dan serba instan seperti sekarang ini. 

Sementara sang ibu diasumsikan merupakan perwakilan antara generasi 

baby boomers (yang lahir antara tahun 1944 – 1964) atau generasi X (yang 

lahir antara tahun 1965 – 1979). Generasi Y saat ini merupakan generasi 

yang sedang berada di fase dewasa muda dan juga sedang giat-giatnya 

bekerja untuk menambah pengalaman dan penghasilan. Sementara 

sebagian besar generasi X (dan/atau baby boomer) sudah berada di fase 

pelan, beristirahat, menuju pensiun, atau bahkan sudah pensiun. Mereka 

sedang menikmati masa tua dengan banyak melakukan pekerjaan 

domestik yang tidak memerlukan banyak tenaga, berjalan-jalan dengan 

pasangannya, dan kegiatan-kegiatan ringan lainnya. 

Karena kesibukan generasi milenial (generasi Y) menapaki peluang 

karier, sebagian besar dari mereka tidak memiliki cukup waktu untuk 



 
 
 

melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik yang dianggap menyita banyak 

tenaga dan waktu. Memasak, contohnya. Generasi milenial terbiasa 

mengonsumsi berbagai hidangan instan, mulai dari yang sekadar enak 

sampai yang benar-benar menyehatkan. Memasak bagi beberapa generasi 

milenial adalah pekerjaan yang tidak perlu digeluti dengan serius sebab 

makanan dapat diperoleh secara mudah dengan mengandalkan teknologi 

dan tentu saja uang. 

Hal inilah yang menurut peneliti menjadi latar belakang penulisan 

cerpen Semangkuk Perpisahan di Meja Makan. Penulis menggunakan 

kegiatan memasak untuk menjembatani komunikasi antara dua generasi 

yang sedikit banyak berseberangan tersebut sebagaimana yang 

dicantumkan dalam kutipan berikut: 

 
…. Maka, demi memenuhi angan-angan punya anak perempuan 
yang bisa menyajikan penganan enak itu, ibu kemudian mendesak 
saya datang ke rumahnya. (Kompas, 2019: 56) 

 
 

Adat istiadat kemudian digunakan oleh penulis cerpen sebagai tali 

perajut kegiatan memasak ini. Generasi milenial, meskipun saat ini 

digambarkan sebagai generasi yang tengah sibuk menapaki karier, tetap 

memiliki etika saat berhadapan dengan keinginan orang tua. Sang anak 

yang berprofesi sebagai seorang dokter dengan pekerjaan menumpuk dan 

menyita waktu harus rela menukar jadwal demi memenuhi keinginan 

ibunya seperti yang tergambar dalam kutipan berikut: 

 
Setelah berdiskusi dengan suami dan membujuk rekan bertukar 
jaga, di sinilah saya sekarang, rumah ibu yang rindang. Halaman 
rumahnya dihiasi hamparan rumput dengan dinding dirambati 



 
 
 

bunga putih berdaun lebar. Ibu masih senang selera lama. 
Tanamannya adalah bugenvil aneka warna, telinga gajah, dan lidah 
mertua. 
Begitu membuka pintu, ia segera memeluk dengan erat. 
―Saya hanya bisa sampai besok di sini.‖ 
―Tidak bisa diperpanjang?‖ 
Saya menggeleng. Ibu mendesah. Andai ibu tahu untuk dua hari ini 
saja saya harus dinas dari pagi bertemu pagi. Merapel jadwal 
hingga membuat lutut rasanya sulit berdiri. (Kompas, 2019: 57 – 
58) 

 
 

Pada proses memasak pun, etika ketimuran hasil ajaran dan didikan 

orang tua ke anaknya masih tercermin melalui percakapan dan tindakan 

antara tokoh ibu dan anak tersebut. Salah satunya adalah saat ibu meminta 

anaknya mempersiapkan kemiri yang akan dihaluskan sebagai bumbu. 

Anaknya memecah kemiri secara serampangan yang lalu ditegur oleh 

ibunya seperti yang tertera pada kutipan berikut: 

―Memang apa bedanya, Bu? Toh, sama-sama akan dihaluskan 
juga.‖ Saya menyanggah. Ibu menggeleng. 
―Kau tahu setiap manusia ini akhirnya akan mati dan hancur dalam 
tanah, kan?‖ 
Saya mengangguk lantas berucap, ―Lalu, apa hubungannya 
dengan cara memecah kemiri?‖ 
―Kalau sudah tahu akan mati dan hancur, apa sembarangan juga 
perlakuanmu saat mengeluarkan bayi dari perut ibunya?‖ (Kompas, 
2019: 60) 

 
 

Kutipan tersebut mengandung makna filosofis yang sangat dalam 

tentang perlakuan kita terhadap makanan yang akan kita konsumsi. 

Kalimat ibu mengingatkan kita bahwa apapun yang kita kerjakan dalam 

hidup ini haruslah memiliki nilai penghormatan dan penghargaan terhadap 

pekerjaan tersebut, termasuk kegiatan memasak makanan. Inilah yang 

digolongkan sebagai adat istiadat atau etika memasak. Bukan sekadar 

memasak demi memenuhi kebutuhan perut, tapi memasak demi 



 
 
 

menghargai rezeki Tuhan atas bahan makanan yang akan kita konsumsi 

saat itu. 

Adat istiadat juga tercermin dari perilaku atau sikap anak kepada 

ibunya yang tidak membantah atau sok keminter karena menganggap 

dirinya seorang dokter. Alih-alih membantah, si anak justru takjub dengan 

penjelasan-penjelasan ibunya yang bernilai filosofi tersebut sebagaimana 

tergambar melalui kutipan-kutipan berikut: 

 
… Bagai sekolah lagi, saya dituntun melalui satu per satu proses 
memasak sayur ini. Proses mengolah bumbu menjadi terpenting 
menurut ibu, terlihat dari caranya menerangkan satu demi satu. 
(Kompas, 2019: 60 – 61) 

 
Itu sebabnya dulu saya sempat mengira urusan domestik rumah 
tangga tidak lebih sulit daripada mengeluarkan diri dengan kepala 
tegak dari fakultas kedokteran. Tidak lebih sulit dari berjuang lulus 
dari semua ujian dengan nilai memuaskan. Karena dulu teman-
teman saya sering berkata ingin nikah saja jika diterpa ujian 
macam-macam ditambah tugas beragam. Nyatanya tidak 
sepenuhnya betul juga. Banyak hal yang saya tak tahu, termasuk 
urusan bumbu. (Kompas, 2019: 61) 

 
Saya memperhatikan instruksi ibu dengan saksama. Memberi 
catatan kecil di buku yang saya bawa. Sekarang tulisan saya lebih 
parah dari cakar ayam. Ibu banyak memberi instruksi dan cepat 
sekali. Tidak akan ada salinan materi dan file presentasi. Semua 
mesti disimak dan dicatat bersamaan. (Kompas, 2019: 62) 

 
 

Adat istiadat semacam ini masih banyak dilakonkan oleh generasi 

milenial terhadap orang yang lebih tua atau dituakan. Meskipun sudah 

dianggap sukses dalam karier dan kehidupan, sebagian besar generasi 

milenial ini masih menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada 

orang tuanya. Adat istiadat berupa etika semacam ini patut untuk terus 

dilestarikan sesuai dengan budaya ketimuran yang dimiliki. 



 
 
 

Adat istiadat yang menunjukkan penghormatan kepada yang lebih tua 

juga ditunjukkan melalui cerpen Mata Dibalas Mata karya Meutia Swarna 

Maharani. Meskipun sebenarnya tokoh Danum yang merupakan anak 

bungsu di keluarga ini sangat marah dan benci pada tokoh Daim yang 

merupakan anak sulung, namun Danum tetap menunjukkan sopan 

santunnya ketika Daim kembali ke rumah setelah bertahun-tahun pergi. Hal 

tersebut tergambar dalam kutipan berikut: 

 
…. Akhirnya kuputuskan untuk mencium punggung tangannya dan 
sekadar berbasa-basi menanyakan perjalanan di pesawat tadi, 
agar aku tak dilihatnya sebagai Si Bungsu yang tak tahu adab 
sopan santun pada kakak tertua…. (Kompas, 2019: 170) 

Adab yang ditunjukkan oleh tokoh ―Aku‖ dalam kutipan tersebut 

merupakan hasil didikan ketimuran yang jamak ditanamkan kepada anak-

anak sejak dini. Mereka diharuskan menghormati dan menghargai yang 

lebih tua. Dalam konteks cerpen tersebut, penghargaan terhadap yang 

lebih tua (kakak) tersebut mesti dilakukan meskipun sebenarnya jauh di 

dalam hati tokoh ―Aku‖, tersimpan dendam dan kebencian yang sangat 

dalam. 

Cerpen lain yang juga menunjukkan adab penghargaan dan 

penghormatan terhadap yang lebih tua terdapat dalam cerpen karya Sandi 

Firly yang berjudul Suatu Malam, Ketika Puisi Tak Mampu Ia Tulis Lagi. 

Pengarang cerpen menggunakan tokoh-tokoh sastra Indonesia sebagai 

tokoh dalam cerpennya tersebut, yaitu Chairil Anwar, Sapardi Djoko 

Damono, Sutardji Calzoum Bachri, dan Joko Pinurbo (Jokpin). Dua di 

antara sastrawan tersebut diketahui telah menjadi almarhum, sementara 

dua lainnya masih produktif dan aktif menggeluti dunia sastra hingga saat 



 
 
 

ini. 

Dalam cerpen Suatu Malam, Ketika Puisi Tak Mampu Ia Tulis Lagi, 

pengarang menggambarkan suasana di sebuah bar tempat berkumpulnya 

keempat sastrawan hebat kebanggan Indonesia tersebut. Saat mereka 

sedang asyik bercengkrama dan berbincang, masuklah seorang tokoh ―Ia‖ 

ke dalam bar. Dia merasa sangat gugup menyadari kenyataan bahwa 

dirinya dipertemukan oleh nasib dengan keempat tokoh yang sangat 

dikaguminya tersebut. Yang lebih membuatnya tak percaya, keempat 

sastrawan tersebut memintanya mendekat ke meja mereka. Kegugupan 

dan keraguannya tergambar melalui kutipan berikut: 

 
Masih ragu dan tak percaya, ia pun berjalan lamban. Diulurkannya 
tangan dengan sangat sopan dan mencium satu per satu tangan 
mereka. Ini sebuah keberkahan, batinnya. Tak diperhatikannya 
wajah bingung yang mengamatinya lekat-lekat. Ia tetap berdiri 
dengan sedikit membungkuk dan kedua tangan di depan layaknya 
seorang pesuruh menunggu sabda tuannya. (Kompas, 2019: 199) 

 
 

Dalam kutipan tersebut, tergambar jelas bagaimana sikap hormat dan 

segan yang ditunjukkan oleh tokoh ―Ia‖ terhadap orang-orang yang 

dikaguminya tersebut. Kalimat Diulurkannya tangan dengan sangat sopan 

dan mencium satu per satu tangan mereka merupakan salah satu penanda 

adab kesopanan yang masih jamak dilakukan oleh masyarakat kita. Sejak 

duduk di bangku sekolah, anak-anak sudah diajarkan untuk mencium 

tangan orang-orang yang dianggap lebih tua, yang dihargai, dan yang 

disegani. 

Cerpen Mbak Mar karya Putu Oka Sukanta juga menggambarkan 

penghargaan dan penghormatan terhadap yang lebih tua sebagaimana 



 
 
 

yang tertera dalam kutipan berikut: 

 
Mbak Mar, begitulah kami sekeluarga memanggilnya. Saya dan 
istri jauh lebih tua, sedangkan anak-anak jauh lebih muda. Tetapi 
tetap, ―Mbak Mar‖, begitulah kami memanggil Marisantun. Nama 
Marisantun yang diberikan oleh ibu bapaknya, adalah sebuah 
ajakan untuk bersantun terhadap sesama, baik tua maupun muda, 
laki maupun perempuan, ya kaya ya miskin. (Kompas, 2019: 89) 

 
Menurut sejarahnya, sebutan ―Mbak‖ mulanya digunakan oleh suku 

Jawa sebagai tambahan nama yang merujuk kepada kakak perempuan. 

Jika seseorang bersuku Jawa memiliki kakak perempuan bernama Intan, 

maka adik-adiknya akan memanggilnya dengan sebutan Mbak Intan demi 

menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepadanya. Namun, 

penyebutan ―mbak‖ saat ini telah terasa mengalami proses peyorasi 

makna. Sebutan ―mbak‖ sering kali dilayangkan kepada perempuan-

perempuan yang berprofesi sebagai pedagang kecil, pelayan, atau asisten 

rumah tangga. Selain itu, di banyak tempat di Indonesia, panggilan ini 

digunakan untuk menyapa orang asing atau mereka yang tidak dikenal 

akrab. Panggilan ini dianggap lebih netral dan tidak mewakili suku tertentu 

meski kita semua paham bahwa sebutan tersebut berasal dari bahasa 

Jawa. 

Pada konteks penyebutan di cerpen Mbak Mar karya Putu Oka 

Sukanta, kata ―mbak‖ digunakan sebagai penghargaan terhadap seorang 

asisten rumah tangga yang telah lama menetap dan membantu pekerjaan 

domestik keluarga tokoh ―saya‖. Paradoks yang kemudian muncul dari 

penyebutan (yang sebenarnya untuk menunjukkan penghargaan) ini 

kemudian banyak disalahartikan oleh orang-orang yang menganggap 



 
 
 

bahwa asisten rumah tangga diidentikkan dengan sebutan ―mbak‖. 

Dalam cerpen Mbak Mar karya Putu Oka Sukanta ini pula, tercermin 

budaya menepati janji yang saat ini sering kali sulit ditemukan. Janji yang 

dimaksud adalah janji yang diucapkan Mbak Mar saat ingin meminjam 

uang dari majikannya sebagai modal untuk membangun rumah di 

kampung. Mbak Mar berjanji akan mencicil pembayaran utang tersebut tiap 

bulan. Selain ingin meminjam uang, Mbak Mar juga ingin diberi cuti selama 

kurang lebih empat bulan untuk mengawasi pembangunan rumahnya 

tersebut sebagaimana tergambar dalam kutipan berikut: 

 
―Kalau membangun rumah di kampung caranya beda. Kita gotong 
royong. Kita memberi kopi dan makan siang. Tetangga ada juga 
yang meminjamkan bahan bangunan, nanti kalau mereka membuat 
rumah baru saya kembalikan. Jadi saya harus pulang membawa 
uang dan nungguin mereka bekerja. Apa Bapak tidak percaya, 
saya akan kembali bekerja sama Bapak?‖ (Kompas, 2019: 93) 

 
 

Adat istiadat yang tercermin dalam kutipan tersebut adalah 

kesopanan yang ditunjukkan tokoh Mbak Mar saat mengutarakan niatnya 

untuk meminjam uang dari majikannya disertai janji untuk mencicil 

pelunasannya dan kembali bekerja setelah cuti selama empat bulan. Selain 

itu, terdapat adat istiadat lain yang juga disebutkan yaitu adat bertetangga 

dan bermasyarakat dalam lingkungan kampung Mbak Mar. Masyarakat 

masih memegang teguh sikap gotong royong dan saling menolong saat 

tetangga, kerabat, atau masyarakat lainnya sedang membutuhkan bantuan. 

Kejujuran dan ketetapan kata-kata Mbak Mar pun diuji setelah 

mendapat bantuan pinjaman dari majikannya dan izin untuk cuti selama 

empat bulan. Mbak Mar ternyata belum kembali dari kampungnya saat 



 
 
 

bulan keempat belum datang bekerja. Majikannya mulai uring-uringan dan 

berpikiran yang tidak-tidak. Ternyata, Mbak Mar belum kembali karena ada 

permasalahan yang tengah dihadapinya mengenai suaminya seperti yang 

tercantum dalam kutipan berikut: 

 
Beberapa hari kemudian, istri saya mendapat telepon dari Mbak 
Mar yang menceritakan perkelahiannya dengan suaminya. 
Suaminya ingin menempati satu kamar rumahnya yang baru, 
bersama istri simpanannya. Kalau ditolak, rumahnya akan 
dirobohkan. Kata Mbak Mar lebih lanjut, kalau keberatan suaminya 
punya istri simpanan ya Mbak Mar harus harus pulang, berhenti 
kerja di Jakarta. (Kompas, 2019: 99) 
 
 
 

Kutipan tersebut memberikan pembacanya pemahaman bahwa jika 

janji yang diucapkan belum bisa dipenuhi karena terkendala sesuatu, ada 

baiknya si empunya janji mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak 

yang diberi janji agar tidak terjadi salah paham dan tidak menimbulkan 

asumsi yang salah. Mbak Mar yang belum bisa kembali ke rumah 

majikannya menelepon untuk mengutarakan kendalanya sehingga pihak 

majikannya tidak melanjutkan dugaan buruk mereka terhadap Mbak Mar. 

akhir dari cerpen Mbak Mar tersebut tergambar melalui kutipan berikut:  

 
Bulan keempat sudah lewat, Mbak Mar belum menunjukkan 
hidungnya. ―Mah telepon Mah, Mbak Mar. kasihan kalau disiksa 
suaminya.‖ Celetuk Yayu. 

  ―Nanti malam,‖ sahut istri saya singkat. 
Sebelum malam tiba, Marisantun sudah berdiri di ambang pintu 
kami. (Kompas, 2019: 100) 

 
 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Mbak Mar membuktikan 

kesetiannya dalam berjanji saat dia muncul di rumah majikannya kembali 



 
 
 

meski melewati jangka waktu yang telah dijanjikannya. Meskipun Mbak Mar 

memiliki halangan yang cukup dahsyat dalam hidupnya, dia tetap 

memegang teguh amanah yang diembannya sebab dia tahu bahwa tak 

mudah memenangkan kepercayaan orang lain. 

 
 

4) Adat Istiadat dalam Berniaga (Bisnis) 
 
 

Adat istiadat berupa penanaman rasa percaya saat berhubungan 

dengan orang lain, terutama dalam berbisnis, memang sangat penting. Hal 

ini sedikit disinggung dalam cerpen Bambu-Bambu Menghilir karya Raudal 

Tanjung Banua. Tokoh utama cerpen adalah Serel yang berprofesi sebagai 

penggalah bambu yang mencari dan menjual bambu. Nilai kepercayaan 

pelanggannya terhadap Serel ditunjukkan melalui kutipan berikut: 

 
Di antara semua itu, ada saja orang-orang yang suka merusak 
pasaran bambu. Mereka membeli putus bambu yang belum 
ditebang dengan cara taksiran. Kadang menggunakan uang panjar, 
semacam utang, persis kerja tengkulak. 
Namun, cara-cara seperti itu sering terhalang oleh kelompok Serel 
yang lebih dipercayai para pemilik bambu. Tentu saja karena harga 
sebatang bambu tak pernah ia buat jatuh. Serel membayar 
semuanya dengan pantas. (Kompas, 2019: 102 – 103) 

 

Kepercayaan yang ditanamkan pedagang kepada pelanggannya 

adalah hal penting dalam berdagang atau berbisnis. Pelanggan perlu 

diyakinkan bahwa barang atau jasa serta harga yang didapatkannya dari 

pihak pedagang benar-benar sesuai dengan nilai barang atau jasa 

tersebut. Kejujuran Serel dalam menetapkan harga bambunya membuat 

para pelanggannya tidak berkeberatan menanti kedatangan Serel 



 
 
 

membawa bambu-bambu hasil galahannya menyusuri sungai. Adat istiadat 

yang melatarbelakangi kegiatan menggalah bambu di daerah tempat Serel 

tinggal tersebut adalah masyarakat setempat yang menjadikan lamang 

sebagai penganan utama saat berlebaran Idul Fitri. Untuk menanak 

lamang, media yang digunakan adalah bambu. Kegiatan berlatang 

belakang adat istiadat setempat tersebut terdapat dalam kutipan berikut: 

 
Begitulah setiap tahun, sepekan menjelang Idul Fitri, Ujang Serel 
setia menggalah bambu-bambu itu dari hulu. Secara tetap ia 
dibanru adiknya, Borol. Dua orang lain biasanya berganti-ganti, tapi 
yang sering ikut Sihen dan Kulud, sepupu mereka juga. 
Empat atau lima hari sebelum Lebaran, mereka sudah harus 
berlabuh di bawah kaki jembatan besi Pasar Surantih—bagian 
Jalan Lintas Barat Sumatra. Para pembeli sudah menunggu, dan 
semua rakit dilepas satu per satu. Bambu-bambu jenis buluh itu 
diperlukan penduduk kota kecil Surantih untuk wadah menanak 
lamang, penganan khas saat Lebaran. (Kompas, 2019: 102) 

 
 

Adat istiadat seperti yang disebutkan dalam kutipan tersebut memang 

masih banyak dilakoni oleh penduduk Indonesia. Dalam menyambut hari 

raya Idul Fitri, masing-masing daerah memiliki ciri khas tersendiri yang 

menunjukkan adat istiadat penghormatan terhadap kesakralan hari 

tersebut. 

 
 

5) Adat Istiadat dalam Kehidupan Sosial Bermasyarakat 
 
 

Penerapan nilai-nilai yang berkaitan erat dengan adat istiadat 

memang dirasa sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. 

Hanya saja, terkadang ada pihak-pihak yang melanggar nilai-nilai tersebut 

meskipun sebenarnya pihak-pihak tersebut lah yang seharusnya berada di 



 
 
 

garis terdepan dalam penerapannya. Hal ini lah yang disinggung oleh Indra 

Tranggono dalam cerpennya yang berjudul Di Atas Tanah Retak. Maruti 

yang merupakan gadis belia bertubuh semampai dan berkulit mulus 

merupakan tokoh utama dalam cerpen ini. Maruti dikisahkan harus ikut 

membantu ibunya menari karena salah satu anggota rombongannya 

sedang berhalangan. Dalam acara tersebut, hadir pula tokoh Dargo yang 

merupakan seorang pendoa dan menjadi panutan masyarakat. 

Tak disangka-sangka, Dargo yang merupakan panutan masyarakat 

karena merupakan seorang pendoa yang dianggap memiliki ilmu agama 

yang mumpuni memerkosa Maruti yang sedang tertidur sendirian di 

kamarnya. Karena Dargo dianggap memiliki pengaruh yang kuat di desa 

tersebut, Maruti tidak berani melaporkan kejadian tersebut. Hal ini 

tergambar melalui kutipan berikut: 

 
Maruti tidak berani lapor polisi karena Dargo orang kuat di desa itu. 
Pengikutnya pun banyak dan sangar. Ia hanya berani 
mengungkapkan peristiwa nahas itu kepada bapak, ibu, dan 
neneknya. (Kompas, 2019: 121) 

 
 

Pemerkosaan adalah salah satu perbuatan paling keji yang bisa 

dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Posisi laki-laki yang lebih dominan 

memungkinkan perbuatan tersebut dapat berjalan mulus. Perempuan 

sebagai korban sering kali tak bisa melaporkan kesialan tersebut karena 

takut akan intimidasi pelaku serta malu karena perkosaan masih dianggap 

aib. Perempuan yang menjadi korban perkosaan sering kali disudutkan 

sebagai pihak yang memancing terjadinya peristiwa sial tersebut. Adat 

istiadat yang melanggengkan praktik semacam itu masih terjadi hingga kini 



 
 
 

yaitu budaya patriarki yang mendewakan posisi laki-laki dalam masyarakat. 

Terlebih lagi jika laki-laki tersebut dalam masyarakat memiliki posisi 

prestisius. Jika pun perempuan seperti Maruti melaporkan pemerkosaan 

tersebut ke pihak berwajib, masyarakat akan sulit percaya bahwa Darto, 

seorang pendoa dan panutan dalam masyarakat adalah pelakunya. Bisa 

saja, Maruti yang akan kemudian dikecam sebagai pembohong dan tukang 

fitnah oleh masyarakat. 

Tindakan pemerkosaan hingga saat ini masih banyak terjadi di dalam 

masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang mengklaim sebagai 

masyarakat paling bermoral sekali pun. Tindakan keji ini bukan hanya 

dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang tidak memiliki pertalian 

darah dengannya, namun juga banyak dilakukan oleh laki-laki yang 

seharusnya menjadi pelindung perempuan akibat pertalian darah yang 

mereka miliki. Cerpen karya Agus Noor yang berjudul Kisah Cinta 

Perempuan Perias Mayat merupakan salah satu cerpen yang mengangkat 

akibat dari tindakan pemerkosaan tersebut. Seorang perempuan yang 

dalam cerpen hanya diberi sapaan ―Fit‖ merupakan seseorang yang 

berprofesi sebagai perias mayat. Dia telah melewati usia 42 tahun dan 

belum menikah. Telah banyak laki-laki yang mendatanginya untuk 

menyatakan cinta, namun kemudian menjauh pergi begitu mengetahui 

profesinya. 

Akhirnya, dia diperkenalkan dengan seorang lelaki anak kenalan 

ibunya yang sudah mapan dan siap menikah. Laki-laki tersebut untungnya 

tidak terlalu mempersoalkan profesinya sebagai perias mayat. Hubungan 



 
 
 

mereka berubah menjadi tidak menyenangkan sebab laki-laki tersebut 

selalu ingin mengajaknya berhubungan seksual. Permintaan tersebut 

ditolaknya dengan halus, namun karena perasaan takut akan kehilangan 

laki-laki tersebut, dia membiarkan laki-laki tersebut menidurinya. Adegan 

setelah kejadian tersebut tergambar dalam kutipan berikut: 

 
Setelahnya pertengkaran tak termaafkan. Lelaki itu kecewa karena 
ia tak perawan, dan ia tak mau menjelaskan dengan siapa ia 
pertama kali tidur. 
―Jangan-jangan kamu tidur dengan orang mati!‖ 
Dan laki-laki itu tak pernah muncul lagi. (Kompas, 2019: 221) 

 
 

Bagi laki-laki yang masih mengagungkan keperawanan dari calon 

istrinya, berhubungan seksual dengan perempuan yang ternyata sudah 

tidak perawan tentu sangat mengganggu. Ironisnya, laki-laki dalam kutipan 

cerpen tersebut ingin melakukan hubungan seksual pranikah dengan calon 

istrinya, namun marah dan terganggu saat mengetahui bahwa ternyata 

calon istrinya tersebut tidak perawan lagi. Dia tidak menanyakan kesediaan 

Fit untuk berhubungan seksual pranikah dengannya, tidak menanyakan 

kenyamanan Fit saat tubuhnya digerayangi, dan tidak pula menanyakan 

alasan ketidakperawanan tersebut. Alih-alih melakukan itu semua, laki-laki 

tersebut pergi meninggalkan Fit yang kecewa, terluka, dan jijik terhadap 

tubuhnya sendiri. Sikap seperti ini tidaklah pantas dimiliki oleh laki-laki 

manapun. 

Alasan ketidaknyamanan dan ketidakperawanan Fit tak lain adalah 

karena dia merupakan korban pemerkosaan pamannya sendiri. Hal 

tersebut terdapat dalam kutipan berikut: 



 
 
 

 
… Sungguh tak pernah ia duga bahwa ia akan merias mayat orang 
yang paling dibencinya. Pamannya sendiri. Yang setelah ayahnya 
meninggal, memintanya untuk tinggal bersamanya. Yang begitu 
memperhatikannya. Yang membuatnya kembali bahagia karena 
memiliki seorang ayah. Yang suatu malam mengendap masuk ke 
kamarnya, dan memaksanya menyimpan aib mengerikan itu 
sepanjang hidupnya. (Kompas, 2019: 224) 

 
 

Pemerkosaan yang melibatkan keluarga dengan pertalian darah yang 

dekat memang sangat mengecewakan, membingungkan, sekaligus 

menakutkan bagi korbannya. Pelaku pemerkosaan yang seharusnya 

merupakan pelindung, malah melampiaskan nafsu binatangnya kepada 

korban. Fit yang telah kehilangan ayahnya, seharusnya mendapatkan kasih 

sayang, perlindungan, dan perawatan yang sebaik-baiknya dari 

keluarganya sendiri. Namun, alih-alih mendapatkan itu semua, Fit malah 

mengalami trauma yang membuatnya takut menjalin hubungan emosional 

dengan laki-laki manapun. Laki-laki terakhir yang diharapkannya dapat 

menjadi suaminya malah meninggalkannya begitu saja setelah mengetahui 

bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi.  

Adat istiadat berupa etika pergaulan dalam hidup bertetangga 

ditunjukkan oleh cerpen karya Budi Darma yang berjudul Tamu. Cerpen 

tersebut mengisahkan sepasang suami istri yang baru saja pindah ke kota 

K. Pada hari kepindahan mereka, datanglah seorang tamu ke rumah yang 

mereka sewa di kota tersebut. Tamu tersebut bernama Manggolo. 

Manggolo bercerita mengenai keluarganya, tentang kehebatan anaknya 

dan kejahatan menantunya yang tertera dalam kutipan berikut: 

 
―Menantu saya tahu, kalau saya tidak minum kopi paling sedikit  



 
 
 

dua kali sehari, saya pasti mati. Justru karena itu, dia tidak mau 
memberi kopi. Kopi disimpan di lemari, dikunci, dan hanya dia dan 
Suroto yang boleh minum. Saya tahu menantu saya menyuruh 
saya minggat, tapi ke mana? Rumah itu rumah saya, dan Suroto 
dan istrinya bisa tinggal di rumah saya hanya karena kasihan. 
Suroto tidak punya rumah sendiri, apa lagi istrinya. Istri Suroto, 
yaitu menantu saya, berasal dari keluarga jembel, mirip-mirip 
pengemis.‖ (Kompas, 2019: 136) 

 
 

Tindakan yang dianggap tidak selaras dengan adat istiadat ketimuran 

dalam kutipan tersebut terdiri atas dua hal. Pertama, menantu Manggolo 

yang tidak menunjukkan norma kesopanan kepada mertuanya sendiri. 

Kedua, tindakan Manggolo yang menceritakan keburukan menantunya 

sendiri kepada orang lain yang baru dikenalnya. Hubungan antara mertua 

dan menantu seharusnya terjadi sebagaimana layaknya hubungan orang 

tua dan anak. Anak harus menunjukkan penghormatan terhadap orang 

tuanya, sementara orang tua harus menunjukkan rasa kasih sayang 

terhadap anaknya. Adat istiadat semacam ini yang sepertinya tidak ada 

dalam keluarga Manggolo. 

Islam mewajibkan pemeluknya untuk berbakti kepada kedua orang 

tua, termasuk dalam hal ini adalah mertua. Durhaka terhadap orang tua 

merupakan perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Dalam 

surah Al-Isra‘ 17: 23, Allah SWT berfirman:  

Terjemahaannya  

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu 



 
 
 

bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya 
sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 
janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ‗ah‟ 
dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah 
kepada keduanya perkataan yang baik." 

 
 

Ada istiadat yang menunjukkan etika kesopanan saat menjamu tamu 

kemudian ditunjukkan oleh sang tuan rumah. Ketika si tamu, Manggolo, 

bercerita mengenai keinginannya untuk minum kopi yang tidak dipenuhi 

oleh menantunya, sang tuan rumah segera paham dan menyediakan kopi. 

Hal ini merupakan salah satu perwujudan sikap yang mencerminkan adat 

istiadat yang telah lama berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia. 

Sikap yang patut dipuji tersebut terdapat dalam kutipan berikut: 

 
Istri saya tanggap, maka secangkir kopi dan kue pun disajikan, dan 
dengan wajah puas, Manggolo meminum kopi itu perlahan-lahan, 
mengambil kue, memamahnya perlahan-lahan, lalu bersendawa. 
Lalu dia mengeluarkan rokok keretek, kebetulan hanya tinggal satu, 
kemudian meminjam korek, dan mulailah merokok. Setelah 
rokoknya hampir habis, dia tanya apakah saya punya rokok. 
Sebetulnya saya tidak merokok, tapi sebelum saya berangkat ke 
kota ini, beberapa teman memberi rokok, siapa tahu ada 
manfaatnya nanti. (Kompas, 2019: 136) 

 
 

Kutipan tersebut selain menunjukkan keramahtamahan dan 

kesopanan si tuan rumah, juga menunjukkan ketidaksantunan si tamu. Di 

samping menceritakan keburukan menantunya, dia juga tidak segan 

meminta rokok setelah dihidangkan kopi, padahal si tuan rumah sendiri 

nyatanya tidak merokok. Sebelum merokok, sebaiknya si tamu 

menanyakan kesediaan si empunya rumah tentang tindakan tersebut 

sebab ada banyak orang yang sama sekali tidak bisa menoleransi tindakan 

merokok tersebut. Akan tetapi, adat istiadat yang dipegang teguh oleh 



 
 
 

pasangan suami istri si pemilik rumah tidak meluntur akibat sikap si tamu. 

Bahkan, tiap kali si tamu datang bertandang, mereka akan segera 

menghidangkan kopi sebagaimana tergambar dalam kutipan berikut: 

 
Setiap kali Manggolo datang, istri saya pasti cepat-cepat meracik 
kopi, lalu dengan wajah gembira menyuguhkan sendiri kopinya ke 
orang tua ini. (Kompas, 2019: 138) 

 
 

Kesopansantunan yang ditunjukkan oleh si tuan rumah terdapap 

Manggolo ternyata berbuah simalakama. Saban hari, Manggolo mampir di 

rumah mereka dan meminta disediakan kopi. Suatu saat, istri si pemili 

rumah sakit sehingga tidak bisa meracik kopi untuk Manggolo yang datang 

berkunjung. Oleh si suami, Manggolo diminta meracik sendiri minumannya 

seperti yang nampak pada kutipan berikut: 

 
―Silakan meracik sendiri. Ini kopinya, ini gulanya, ini ceret untuk 
menjerang air, ini cangkirnya.‖ 
―Lho saya kan tamu,‖ katanya. 
Matanya terus bergerak ke sana kemari, sampai akhirnya terhenti 
pada sebuah bungkusan di meja. 
―Apa itu?‖ 
―Ayam goreng,‖ kata saya. ―Tadi saya mampir di warung makan.‖ 
―Wah, kamu tahu, ya, menantu saya itu kan setan. Kalau dia 
makan ayam goreng, saya tidak pernah dikasih. Nah, saya ini kan 
tamu. Ayam goreng itu buat saya, ya? Dan jangan suruh saya 
meracik kopi sendiri, lho.‖ (Kompas, 2019: 143 – 144) 

 
 

Adab bertamu sungguh tidak dijalankan oleh Manggolo dalam kutipan 

tersebut. Dia memaksa dibuatkan kopi serta meminta makanan yang 

sebenarnya disiapkan si suami untuk istrinya yang sedang sakit. Dalam 

budaya bertamu, secara implisit terdapat peraturan tak tertulis bahwa si 

tamu tidak boleh merepotkan si empunya rumah. 



 
 
 

Adat istiadat yang menyangkut budaya pergaulan tergambar dalam 

cerpen Dua Belas Jam di Hari Sabtu karya Novka Kuaranita. Pergaulan 

bebas saat ini banyak dilakoni oleh banyak orang dari berbagai usia, mulai 

dari anak belia hingga orang yang usianya sudah sepuh. Pelanggaran adat 

budaya inilah yang diangkat oleh penulis cerpen Dua Belas Jam di Hari 

Sabtu melalui tokoh Dona yang sedang hamil tanpa suami. Kutipan berikut 

menggambarkan kondisi tersebut: 

 
―Benar-benar cuma sekali,‖ kata Dona tentang kejadian satu 
setengah bulan lalu yang membuat perutnya kini samar-samar 
mengembang dan mengencang. Ia hanya pulang agak larut 
selepas reunis SMA malam itu, diantar seorang teman lelaki yang 
kebetulan rumahnya satu arah dengan kontrakan kami di 
Pancoran. Perkara terjadi sesuatu yang lain, saya baru tahu tiga 
minggu setelahnya, ketika Dona menyampaikan kabar yang tidak 
bisa saya antisipasi itu. (Kompas, 2019: 182) 

 
 

Adat istiadat yang seharusnya masih dipegang teguh masyarakat 

Indonesia adalah tidak melakukan hubungan suami istri di luar lembaga 

pernikahan. Namun, saat ini jamak ditemukan kabar mengenai kehamilan 

di luar nikah, janin yang digugurkan, bayi yang dibuang oleh orang tuanya, 

dan hal keji semacam itu. Hal ini kurang lebih berarti bahwa seks bukan 

lagi suatu hal sakral bagi banyak orang. Hubungan seksual dapat dilakukan 

tanpa adanya ikatan dan perasaan emosional apapun. Kebanyakan pelaku 

hubungan seksual tanpa ikatan ini merupakan manusia tanpa rasa 

tanggung jawab yang rela melakukan hal terkeji sekali pun demi terbebas 

dari stigma buruk di masyarakat jika ternyata hubungan tersebut 

menghasilkan benih di rahim si perempuan. 

Tokoh Dona dalam cerpen Dua Belas Jam di Hari Sabtu ini juga 



 
 
 

merupakan perempuan yang tidak mampu menanggung tanggung jawab 

dari perbuatan yang telah dilakukannya. Yang lebih miris dari kehamilannya 

adalah bahwa janin yang berada di kandungannya bukanlah hasil 

perbuatannya dengan kekasihnya. Dalam cerpen disebutkan bahwa Dona 

tinggal bersama kekasihnya yang dalam masyarakat Indonesia kerap 

disebut sebagai kumpul kebo. 

Demi menghindarkan diri dari aib akibat kehamilan tersebut, Dona 

dan kekasihnya menelusuri internet demi mencari obat penggugur 

kandungan. Setelah berhasil mendapatkannya dengan mengelabui 

karyawan apotek, Dona mengonsumsinya segera. Tindakan tersebut 

tercantum dalam kutipan berikut: 

 
Kami makan pukul tujuh lewat sedikit. Masih terlalu pagi untuk 
sarapan. Tapi ia harus memasukkan sesuatu ke lambungnya. 
Begitu yang kami pelajari dari artikel-artikel di internet. Empat tablet 
diletakkan di bawah lidah, diulang tiga kali setiap tiga jam. 
Peluruhan biasanya dimulai tiga sampai empat jam setelahnya. 
Paling cepat butuh dua belas jam sampai ini tuntas…. (Kompas, 
2019: 185) 

 
 

Pengguran kandungan merupakan salah satu cara yang ditempuh 

para calon orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap tindakan 

seksual yang sudah dilakukannya. Kutipan cerpen tersebut membuktikan 

bahwa proses pengguran kandungan adalah cara yang dipilih oleh tokoh 

―Dona‖ untuk menghilangkan jejak kehamilannya yang tidak ingin diketahui 

siapapun. Tindakan semacam ini tentu saja melanggar beberapa norma 

kelayakan yang dianut masyarakat, yaitu norma agama dan norma sosial. 

Hanya saja, banyak calon orang tua yang mengalami kehamilan tak 



 
 
 

diingankan seperti itu ―terpaksa‖ memilih jalan instan sebab mereka dinilai 

lebih tidak bermoral jika ketahuan mengalami kehamilan di luar lembaga 

pernikahan. Masyarakat akan menjadikan perempuan tersebut sebagai 

objek hinaan dan cemoohan, mendegradasinya dalam kehidupan sosial, 

serta menganggapnya sebagai manusia amoral yang tidak mengenal 

agama dan mempermalukan keluarga. 

 
b. Hubungan Sastra dengan Kepercayaan/Mitos 

 
 

Dalam kaitannya dengan agama atau kepercayaan, mitos bukan 

hanya memuat hal-hal gaib atau peristiwa-peristiwa mengenai makhluk 

alkodrati, melainkan karena mitos tersebut memiliki fungsi eksistensial bagi 

manusia, sehingga mitos harus dijelaskan menurut fungsinya. Bagi 

kebudayaan primitif, mitos berfungsi untuk mengungkapkan, mengangkat, 

dan merumuskan kepercayaan, melindungi dan memperkuat moralitas, 

menjamin efisiensi ritus, serta memberikan peraturan-peraturan praktis 

untuk menuntun manusia. 

Cerpen yang berlatar belakang mitos adalah Minuman buat Para 

Penyair karya Gunawan Maryanto. Cerpen tersebut mengadopsi alur 

mitologi Nordik yang merupakan kepercayaan masyarakat Eropa Utara 

yang diramu sedemikian rupa dengan penceritaan yang menarik untuk 

disampaikan kepada pembaca. Kisahnya dimulai dengan menceritakan 

kaum Aesir dan Vanir seperti yang terdapat dalam kutipan berikut: 

 
…. Kaum Aesir, rombongan dewa-dewa yang galak, keras kepala, 
dan suka berperang melawan para Vanir, dewa-dewa yang lembut 
hati, senang bersahabat, penyubur tanah dan tanaman. (Kompas, 



 
 
 

2019: 11) 
 

 
Dalam mitologi Nordik, kedua ras dewa ini memang selalu berperang 

namun tak kunjung memperoleh hasil yang menggembirakan bagi kedua 

belah pihak. Tidak ada kekalahan, tidak ada kemenangan. Akhirnya, 

mereka sepakat berdamai yang diwujudkan dengan mengumpulkan ludah 

seluruh dewa yang bertarung tersebut sebagaimana tercantum dalam 

kutipan berikut: 

 
Perdamaian itu diwujudkan dengan mengumpulkan ludah seluruh 
dewa yang bertarung dalam sebuh guci. Lalu mereka menggelar 
pesta besar. Thor, dewa petir dari Aesir, membawa ketel raksasa 
untuk membuat bir…. 
Di ujung pagi sebelum mereka bubar dan kembali ke kahyangan 
masing-masing, Odin, sang Maha Bapa, dewa para dewa, dewa 
yang pernah menggantung dirinya di pohon Kehidupan, meniupkan 
api kehidupan ke dalam guci yang penuh ludah Aesir dan Vanir. 
Maka terjadilah yang harus terjadi, sesosok dewa tampan keluar 
dari dalam guci. Dialah Kvasir, dewa setengah Aesir setengah 
Vanir, lambang dari perdamaian mereka. Di kemudian hari, orang-
orang akan mengenangnya sebagai dewa Penyair, dewa 
perpaduan antara kepala dan hati—kepala Aesir dan hati Vanir. 
(Kompas, 2019: 13 – 14) 

 
 

Dapat dibayangkan bagaimana sosok dewa Kvasir yang memiliki 

ketampanan dan kegagahan seperti dewa Aesir dipadukan dengan 

kelembutan hati dewa Vanir. Segera saja Kvasir menjadi kesayangan 

seluruh dewa karena Kvasir senantiasa memperdengarkan kata-kata dan 

syair-syair yang indah dari mulutnya. Berikutnya, dikisahkan bahwa Kvasir 

akan pergi mengembara untuk menuliskan syair-syair indahnya 

sebagaimana yang terdapat dalam kutipan berikut: 

 
―Aku akan berkelana ke sembilan dunia. Aku ingin melihat 



 
 
 

segalanya. Dan menuliskannya. Aku akan sesekali kembali dan 
membacakan puisi-puisiku. Tapi, begitulah. Aku tak punya rumah. 
Rumahku seluruh dunia.‖ (Kompas, 2019: 15) 

 
 

Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, para dewa pun melepas 

Kvasir. Sebuah puisi perpisahan yang merupakan puisi terindah yang 

pernah ada pun tercipta untuk mengiringi kepergiannya. Kvasir pun 

mengembara ke banyak dunia dan membuat ribuan puisi. Kehadirannya 

selalu dinantikan oleh siapapun, bahkan oleh kematian. 

Odin yang lama tak mendengar kabar dari Kvasir berinisiatif untuk 

mencari tahu keberadaan dewa Penyair tersebut. Bersama dengan 

sepasang burung gagaknya, Huggin dan Munnin, Odin pergi mencari 

jawaban hingga akhirnya menemukan sepasang kurcaci jahat, kakak-

beradik Fjalar dan Galar. Kedua kurcaci jahat tersebut menceritakan kisah 

palsu mengenai kematian Kvasir sebagaimana terdapat dalam kutipan 

berikut: 

 
Mereka hanya bilang bahwa Kvasir telah mati—karena kebanyakan 
minum fermentasi buah beri dan terlalu sedih mendengar puisi 
buruk Fjalar dan Galar—dan mereka melarungnya ke laut…. 
(Kompas, 2019: 16) 

 
 

Odin yang bersedih memutuskan untuk kembali ke kayangan tapi 

meninggalkan sepasang burung gagaknya yang tetap bertengger di 

sebatang pohon yang tak jauh dari puri Flajar dan Galar. Sekembalinya 

kedua gagak tersebut di kayangan, mereka bercerita kejadian sebenarnya 

bahwa Kvasir memang telah dibunuh oleh Flajar dan Galar. Darah Kvasir 

disadap hingga tetes akhir dan ditampung ke dalam dua panci besar. 



 
 
 

Minuman tersebut akan mereka (Flajar dan Galar) minum setiap kali 

mereka ingin membuat puisi-puisi yang indah. Hal tersebut terdapat dalam 

kutipan berikut: 

 
Demikianlah. Setiap kali ingin membuat syair, mereka minum 
fermentasi darah Kvasir. Tapi, kedua kurcaci ini selain licik dan 
jahat, juga dikenal sebagai kurcaci yang pelit. Mereka tak mau 
membagi minuman ajaib mereka ini kepada banyak orang. Mereka 
tak ingin puisi-puisi indah mereka tersaingi. (Kompas, 2019: 19) 

 
 

Meski dikenal pelit, kurcaci Flajar dan Galar ternyata mau membagi 

minuman fermentasi darah Kvasir tersebut dengan sahabat-sahabat 

dekatnya yang mereka pernah berutang nyawa, termasuk salah satunya 

raksasa bernama Gilling. Suatu hari, Giling dan istrinya datang ke puri 

Flajar dan Galar dan disuguhi minuman fermentasi tersebut. Setelah itu, 

mereka memancing ke tengah laut dengan menaiki sebuah perahu. Karena 

berat tubuh Giling dan istrinya tidak mampu ditampung oleh perahu 

tersebut, Flajar dan Galar mendorong kedua raksasa tersebut (Giling dan 

istrinya) keluar dari perahu hingga mati tenggelam. 

Suttung dan Baugi, anak raksasa Giling, mendatangi kurcaci Flajar 

dan Galar untuk menuntut balas kematian kedua orang tua mereka. 

Meskipun kurcaci Flajar dan Galar menawarkan harta benda dan minuman 

fermentasi darah, Suttung dan Baugi tetap bergeming. Kedua anak raksasa 

tersebut tetap menjalankan misi mereka untuk membunuh kurcaci-kurcaci 

jahat tersebut. 

Cerpen lainnya yang juga ditulis berlatarkan mitos adalah cerpen 

karya Triyanto Triwikromo berjudul Mati Setelah Mati. Tokoh utama cerpen 



 
 
 

ini adalah Nyai Dini yang dikisahkan dapat hidup kembali setelah berkali-

kali mati. Kematiannya terjadi sebanyak empat kali. Tiga kali sebelumnya 

Nyai Dini selalu berhasil bangkit kembali dari kematiannya. Dalam surah Al-

Baqarah 2: 117, Allah berfirman: 

Terjemahaannya 

"Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk 
menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan 
kepadanya: "Jadilah!" Lalu jadilah ia". 

 
 
Allah SWT merupakan sang Maha Pencipta yang menciptakan alam 

beserta seluruh isinya hanya dengan ―Kun Fayakun‖ tersebut. Maka tidak 

dapat disangsikan bahwa seluruh kehidupan dan kematian makhluk di 

muka bumi adalah berkat keinginan dan restu Allah SWT. Berikut adalah 

kutipan cerpen yang menceritakan kejadian tersebut: 

 
… Kali pertama istri Kiai Nuh ini mati pada Oktober 1965 saat dia 
baru berumur enam tahun. 
Kali kedua dia mati pada 1983 ketika penembakan misterius 
merajalela, dan kali ketiga pada 1998 bertepatan dengan orang-
orang di Jakarta menemukan banyak mayat perempuan cantik di 
gedung-gedung yang terbakar. Terakhir Nyai Dini mati menjelang 
negeri ini menyelenggarakan Pemilihan Umum 2019 dan warga 
tidak percaya perempuan yang suka bercakap-cakap dengan 
aneka bunga itu tidak bernapas lagi untuk selamanya. (Kompas, 
2019: 123) 

 
 

Kutipan tersebut menceritakan tentang mitos mengenai Nyai Dini 

yang bisa bangkit dari kematiannya. Meskipun kisah orang-orang yang 

bangkit dari kematian memang ada, namun hingga detik ini, ilmu 

kedokteran masih belum mampu menjelaskan fenomena tersebut. Hanya 

saja, belum pernah ada satu pun fenomena mengenai seseorang yang 



 
 
 

bangkit dari kematian selama berkali-kali dilaporkan terjadi, sehingga 

penulis menganggap kejadian ini sebagai mitos belaka. Kisah kematian 

berkali-kali ini kemudian dikaitkan dengan beberapa kejadian penting yang 

pernah terjadi di Indonesia. Oktober 1965 yang merupakan kematian Nyai 

Dini untuk pertama kalinya adalah peristiwa G30S/PKI. Menurut sejarah 

Republik Indonesia, gerakan tersebut merupakan gerakan yang bertujuan 

untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan ini 

mengakibatkan terbunuhnya enam perwira tinggi dan satu perwira 

menengah TNI Angkatan Darat Indonesia. 

Peristiwa penting berikutnya dalam sejarah kelam Indonesia adalah 

penembakan misterius yang sering disingkat petrus. Dikutip dari Wikipedia, 

penembakan misterius adalah suatu operasi rahasia pada masa 

pemerintahan Soeharto untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang 

begitu tinggi saat itu. Operasi ini secara umum merupakan operasi 

penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap 

mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di 

Jakarta dan Jawa Tengah. Pelaku penembakan itu sendiri tidak jelas dan 

tak pernah tertangkap sehingga muncullah istilah petrus (penembak 

misterius). Peristiwa inilah yang disebutkan sebagai kematian kedua kali 

Nyai Dini pada 1983. 

Kematian ketiga Nyai Dini merupakan peristiwa kerusuhan Mei 1998. 

Kerusuhan tersebut merupakan kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa 

yang diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh terbunuhnya empat 

mahasiswa Universitas Trisakti dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Kejadian 



 
 
 

tersebut serta merta mengakibatkan lengsernya Presiden Soeharto setelah 

32 tahun menjabat sebagai presiden. Peristiwa tersebut menyebabkan 

banyaknya toko dan perusahaan yang dihancurkan oleh amuk massa, 

terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Terdapat ratusan 

perempuan keturunan Tionghoa yang diperkosa, dianiaya secara sadis, 

kemudian dibunuh. 

Kejadian kelam berikutnya yang disebut sebagai kematian keempat 

Nyai Dini adalah pemilihan umum 2019. Pada umumnya, pemilihan umum 

2019 tidak menyebabkan kerusuhan apapun. Hanya saja, peristiwa penting 

tersebut ternodai oleh peristiwa kematian petugas Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Menurut data Kementerian 

Kesehatan hingga 16 Mei 2019, anggota KPPS yang jatuh sakit mencapai 

11.239 orang dan meninggal sebanyak 527 orang. Selain karena 

kecelakaan, penyebab kematian antara lain stroke, hipertensi emergency, 

meningitis, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, TBD, dan 

kegagalan multiorgan yang dipicu oleh kelelahan akut karena seluruh 

anggota KPPS tersebut harus bekerja tanpa henti selama lebih dari 24 jam. 

Selain kematian petugas KPPS, kerusuhan yang terjadi di beberapa 

titik di Jakarta setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil 

penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2019 juga 

menorehkan sejarah kelam di Indonesia. Aksi massa yang memprotes hasil 

pemilihan umum berbentuk kericuhan yang menyebabkan kematian 

sembilan perusuh saat berbenturan dengan polisi yang berusaha meredam 

kericuhan tersebut. 



 
 
 

 

B. Pembahasan 
 
 

Berdasarkan pembacaan setiap cerita pendek (cerpen) secara 

mendalam serta hasil analisis data dalam penelitian ini, ditemukan bahwa 

terdapat beberapa wujud ekologi dalam buku kumpulan cerpen pilihan 

Kompas 2019 Mereka Mengeja Larangan Mengemis berikut nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. Untuk penjelasan temuan yang lebih lanjut dari 

hasil analisis data yang dikaitkan dengan kajian ekologi dalam penelitian 

ini, dapat diperhatikan deskripsi berikut. 

1. Hubungan sastra dengan pelestarian alam teridentifikasi melalui: 

a. tindakan mengolah lahan tidur dengan menanaminya berbagai 

jenis tanaman yang berhasil guna demi memenuhi kebutuhan 

nafkah sehari-hari. Cerpen yang mengisahkan hal ini adalah Mek 

Mencoba Menolak Memijit karya Rizki Turama. Nilai yang terdapat 

dalam tindakan ini adalah prinsip hormat terhadap alam yang di 

antaranya meliputi kegiatan menanam pohon/tanaman di 

lingkungan sekitar serta tidak menebang pohon secara 

sembarangan. 

b. tindakan memprotes para pengusaha yang mengeksploitasi alam 

secara berlebihan yang contohnya adalah menggunakan lahan 

untuk membangun bangunan yang bermanfaat untuk bisnis mereka 

saja. Cerpen Mek Mencoba Menolak Memijit karya Rizki Turama 

yang juga mengangkat pesan ini. Nilai yang terkandung dalam 

bentuk protes ini mengemban prinsip solidaritas kosmik yang di 



 
 
 

antaranya meliputi tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara 

berlebihan serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku yang 

melakukan perusakan alam. 

c. tindakan menanam berbagai jenis tanaman yang hasilnya bisa 

dibagi-bagikan ke masyarakat sekitar. Bentuk tindakan atau sikap 

ini terdapat dalam cerpen Hyang Ibu karya Made Adnyana Ole 

yang nilai-nilainya sesuai dengan prinsip sikap hormat terhadap 

alam, prinsip tanggung jawab terhadap alam, dan prinsip kasih 

sayang dan kepedulian terhadap alam. 

2. Hubungan sastra dengan alam sebagai sumber kehidupan 

teridentifikasi melalui tindakan menggantungkan hidup dan mata 

pencaharian dari alam. Beberapa cerita pendek dalam buku Kumpulan 

Cerpen Pilihan  Kompas 2019 Mereka Mengeja Larangan Mengemis ini 

mengisahkan tentang tokoh-tokohnya yang menggantungkan hidup 

dari alam, seperti dalam Mek Mencoba Menolak Memijit karya Rizki 

Turama yang mengisahkan tokohnya menanami lahan dengan 

tanaman yang hasilnya kemudian dijual demi kelangsungan hidup. Ada 

pula cerpen karya Raudal Tanjung Banua berjudul Bambu-bambu 

Menghilir yang mengisahkan penggunaan sungai sebagai fasilitas 

transportasi air dalam mencari nafkah. Selain itu, cerpen Bambu-

bambu Menghilir juga menceritakan pemanfaatan sungai dalam 

menangkap ikan sebagai lauk yang juga terdapat dalam cerpen Musim 

Politik karya Seno Gumira Ajidarma dan cerpen Ramin Tak Kunjung 

Pulang karya Lina PW. Selain berkisah tentang penggunaan sungai, 



 
 
 

cerpen Bambu-bambu Menghilir karya Raudal Tanjung Banua juga 

mengisahkan tentang pemanfaatan bambu yang diambil dari alam 

sebagai media masak. Ada pula cerpen Hyang Ibu karya Made 

Adnyana Ole yang banyak berkisah tentang alam yang menyediakan 

berbagai sumber kehidupan, baik dalam bentuk protein nabati maupun 

hewani yang selaras dengan prinsip-prinsip pelestarian dan 

pemanfaatan alam. 

Perspektif lain tentang alam sebagai sumber kehidupan ditampilkan 

oleh Indra Tranggono dalam cerpen Di Atas Tanah Retak yang 

mengisahkan tentang alam yang tak bersahabat dengan makhluk 

hidup, utamanya manusia. Kekurangan air dalam musim kemarau 

panjang bisa berakibat timbulnya berbagai masalah sosial, sekaligus 

membahayakan kehidupan banyak makhluk hidup. Dari sudut pandang 

inilah, pembaca diajak untuk meresapi pentingnya keseimbangan alam 

bagi makhluk hidup demi keberlangsungan kehidupan di muka bumi. 

3. Hubungan sastra dengan pelestarian adat istiadat dalam ritual budaya 

teridentifikasi melalui: 

a) tindakan ritual keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Cerpen 

yang mengangkat hubungan ini adalah karya Made Adnyana Ole 

yang berjudul Hyang Ibu. Cerpen ini berlatarkan masyarakat Bali 

telah lama dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia—yang 

juga sangat terkenal di mancanegara—sebagai kelompok 

masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dalam ritual 

budaya dan keagamaannya dalam kehidupan sehari-hari. 



 
 
 

b) tindakan melestarikan budaya carok yang telah mengakar di 

masyarakat Madura, meski budaya ini dianggap sudah tidak 

relevan dan cenderung dianggap keji oleh banyak kelompok 

masyarakat. Budaya carok merupakan budaya yang bertujuan 

untuk mempertahankan harga diri yang tercoreng dari pelecehan 

orang lain dengan cara saling tarung dan serang menggunakan 

carok (celurit, senjata khas masyarakat Madura). Budaya ini 

dikisahkan oleh Zainul Muttaqin dalam cerpen berjudul Celurit di 

Atas Kuburan. 

4. Hubungan sastra dengan adat istiadat dalam aspek politik 

teridentifikasi melalui penggambaran etika yang seharusnya ada dalam 

dunia politik. Dunia politik yang selama ini berafiliasi dengan segala 

tindakan negatif seperti penipuan, kebohongan, kecurangan, 

permusuhan, dan hal-hal negatif lainnya merupakan perwujudan dari 

hilangnya nilai-nilai adat istiadat dan etika. Cerpen Pembunuh Terbaik 

karya Ahda Imran mengungkapkan sisi sentimental dari seorang 

pembunuh bayaran yang membunuh lawan-lawan politik majikannya 

meski hal tersebut bertentangan dengan hati nuraninya. Bekerja 

sebagai seorang pembunuh bayaran dikisahkan akan berdampak pada 

nilai moral seseorang. 

5. Hubungan sastra dengan pelestarian adat istiadat dalam keluarga 

(rumah tangga) teridentifikasi melalui: 

a) sikap menyayangi dan mencintai orang tua dengan cara 

mengabulkan permintaannya yang dinilai tidak merepotkan. Anak 



 
 
 

sebaiknya tetap meluangkan waktu dan kesempatan untuk 

mengunjungi dan menemani orang tuanya yang sudah sepuh 

meski tengah sibuk dengan segala rutinitasnya yang nampak tanpa 

akhir. Cerpen Semangkuk Perpisahan di Meja Makan karya 

Miranda Seftiana mengisahkan tentang seorang anak yang diminta 

mengunjungi ibunya di tengah-tengah kesibukannya sebagai 

seorang dokter untuk diajari memasak. Si anak (dokter) tersebut 

meluangkan waktu untuk mengunjungi dan menginap di rumah 

ibunya sebelum akhirnya menemukan ibunya wafat di waktu subuh. 

b) cerpen Semangkuk Perpisahan di Meja Makan juga mengantarkan 

nilai dan etika ketimuran tentang bagaimana seharusnya seorang 

anak bersikap dan berbicara kepada orang tuanya. Si anak (dokter) 

yang sudah sukses dalam karier dan keluarganya tetap menerima 

teguran halus yang disampaikan ibunya bahwa manusia harus 

memiliki nilai penghormatan dan penghargaan terhadap apapun 

pekerjaan yang tengah dilakukan. 

c) sikap menghormati dan menghargai saudara yang lebih tua yang 

digambarkan dalam cerpen Mata Dibalas Mata karya Meutia 

Swarna Maharani. Dalam konteks cerpen tersebut, penghargaan 

terhadap yang lebih tua (kakak) tersebut mesti dilakukan meskipun 

sebenarnya jauh di dalam hati tokoh ―Aku‖, tersimpan dendam dan 

kebencian yang sangat dalam. 

d) sikap menghargai dan menghormati orang yang lebih tua meskipun 

tidak ada tautan darah dalam novel Suatu Malam, Ketika Puisi Tak 



 
 
 

Mampu Ia Tulis Lagi karya Sandi Firly. Cerpen ini mengisahkan 

tentang seorang sastrawan muda yang menunjukkan 

penghormatan dan penghargaan yang sangat dalam kepada para 

sastrawan senior yaitu Alm. Chairil Anwar, Alm. Sapardi Djoko 

Damono, Sutardji Calzoum Bachri, dan Joko Pinurbo. 

Sikap menghargai orang-orang yang lebih tua (meskipun berada 

dalam stratifikasi sosial yang berbeda) juga terdapat dalam cerpen 

Mbak Mar karya Putu Oka Sutanta. Cerpen ini mengajarkan nilai-

nilai kasih sayang dan penghargaan terhadap orang-orang yang 

bekerja untuk kita yang dalam cerpen diceritakan sebagai seorang 

asisten rumah tangga. Cerpen ini juga sarat akan nilai kepedulian 

terhadap orang lain, nilai kejujuran, dan nilai pengorbanan. 

6. Hubungan sastra dengan adat istiadat dalam berniaga (bisnis) 

teridentifikasi melalui sikap saling menanam kepercayaan dalam 

berbinis. Hal ini terdapat dalam cerpen Bambu-bambu Menghilir karya 

Raudal Tanjung Banua. Nilai positif yang diajarkan dalam cerpen ini 

adalah bahwa pelanggan atau pengguna jasa harus benar-benar yakin 

bahwa barang barang atau jasa serta harga yang didapatkannya dari 

pihak pedagang benar-benar sesuai dengan nilai barang atau jasa 

tersebut. Untuk itulah, pedagang atau pebisnis diharapkan memiliki 

nilai-nilai kejujuran yang amat tinggi. 

7. Hubungan sastra dengan adat istiadat dalam kehidupan sosial 

bermasyarakat teridentifikasi melalui: 



 
 
 

a) tindakan yang tidak merugikan kehidupan orang lain. Hal ini 

disinggung oleh Indra Tranggono dalam cerpen Di Atas Tanah 

Retak tentang seorang tokoh masyarakat yang memerkosa 

seorang gadis belia hingga hamil, kemudian memerintahkan 

untuk membunuhnya. Tindakan pemerkosaan ini juga terdapat 

dalam cerpen karya Agus Noor yang berjudul Kisah Cinta 

Perempuan Perias Mayat. Cerpen ini berkisah tentang seorang 

perempuan perias mayat yang belum menikah hingga usia 

pertengahan 40-an karena profesinya yang tidak lazim dan 

karena ketidakperawanan dirinya akibat diperkosa oleh pamannya 

sendiri. 

b) sikap mengagungkan tamu yang datang berkunjung. Hal ini 

terdapat dalam cerpen Tamu karya Budi Darma yang 

mengisahkan tentang sepasang suami istri yang kerap 

kedatangan tamu yang selalu meminta dibuatkan kopi dan 

ditemani saat dia bercerita tentang keluhan-keluhannya. Nilai 

yang tersirat dalam cerpen tersebut di antaranya adalah nilai 

kesopanan. Namun, hal lain yang juga disampaikan oleh 

pengarang melalui cerpen Tamu tersebut adalah tindakan buruk 

seseorang yang kerap menceritakan keburukan orang lain, 

meskipun orang lain itu adalah kerabatnya sendiri. Hal ini tentu 

tidak selaras dengan adat istiadat kewajaran dan kesopanan yang 

ditanamkan. 



 
 
 

c) budaya hubungan seksual bebas yang tidak seharusnya terjadi 

dalam adat ketimuran. Dampak hubungan seksual bebas yang 

saat ini dilakoni oleh banyak orang dari segala usia diangkat 

menjadi sebuah cerpen oleh Novka Kuaranita dalam cerpen Dua 

Belas Jam di Hari Sabtu. Tindakan ini tentu saja melanggar adat 

istiadat yang selama ini ditanamkan dalam budaya ketimuran 

yang menjunjung nilai-nilai kepantasan dalam berperilaku dan 

bergaul. Salah satu dampak hubungan seksual bebas adalah 

kehamilan di luar nikah yang akibatnya berbahaya bagi 

perempuan yang mengandung tersebut dan janinnya. Telah 

sering ruang berita mengabarkan pembuangan dan pembunuhan 

janin atau bayi yang lahir karena hubungan seksual berisiko 

tersebut. 

8. Hubungan sastra dengan kepercayaan/mitos teridentifikasi melalui: 

a) penggunaan mitos kebudayaan tertentu sebagai latar cerita. Mitos 

tersebut digunakan sebagai media penyampai pesan dan 

penyambung kisah. Hal ini dilakukan oleh Gunawan Maryanto 

dalam cerpen Minuman buat Para Penyair yang mengambil latar 

mitologi Nordik. Pesan yang ingin disampaikan pengarang cerita 

adalah pesan perdamaian, bahwa jika kubu-kubu yang kerap 

berseteru dapat meleburkan perasaan marah dan benci mereka, 

maka akan terciptalah perdamaian yang penuh keindahan dan 

kasih sayang. 



 
 
 

b) penggunaan mitos/kepercayaan tentang kebangkitan dari 

kematian sebagai latar cerita. Hal ini digunakan oleh Triyanto 

Triwikromo dalam cerpen Mati Setelah Mati yang mengisahkan 

tentang perempuan yang mengalami kematian dan kebangkitan 

berulang kali. Kematian-kematian tersebut dilatari oleh kejadian-

kejadian besar dan mengerikan yang terjadi di Indonesia, seperti 

peristiwa G30S/PKI, penembakan misterius (petrus), kerusuhan 

Mei 1998, dan Pemilihan Umum 2019. Keseluruh peristiwa 

tersebut menyisakan tangis dan amarah dari pihak-pihak yang 

kerabat atau kenalannya menjadi korban. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa penulis 

menemukan wujud-wujud ekologi, baik ekologi alam maupun ekologi 

budaya dalam beberapa cerpen dalam buku Kumpulan Cerpen Pilihan 

Kompas 2019 Mereka Mengeja Larangan Mengemis. Wujud-wujud ekologi 

yang terdapat dalam buku kumpulan cerpen Kompas 2019 Mereka 

Mengeja Larangan Mengemis tersebut dapat diperhatikan melalui tabel 

berikut: 

  



 
 
 

Tabel 4.1. Wujud Ekologi Alam dalam Kumpulan Cerpen Pilihan 
Kompas 2019 berjudul Mereka Mengeja Larangan Mengemis 

 

No    Fokus  Wujud Ekologi 

1. Hubungan sastra 
dengan pelestarian 
alam 

Tindakan mengolah lahan tidur dengan 
menanaminya berbagai jenis tanaman 
yang berhasil guna demi memenuhi 
kebutuhan nafkah sehari-hari. 

Tindakan memprotes para pengusaha 
yang mengeksploitasi alam secara 
berlebihan yang contohnya adalah 
menggunakan lahan untuk membangun 
bangunan yang bermanfaat untuk bisnis 
mereka saja. 

Tindakan menanam berbagai jenis 
tanaman yang hasilnya bisa dibagi-
bagikan ke masyarakat sekitar. 

2. Hubungan sastra 
dengan alam sebagai 
sumber kehidupan 

Penanaman dan pemberdayaan lahan 
tidur dengan tanaman berhasil guna yang 
dijual demi kelangsungan hidup 

Penggunaan sungai sebagai fasilitas 
transportasi air dalam mencari nafkah. 

Pemanfaatan sungai dalam usaha 
mencari ikan sebagai lauk sehari-hari. 

Pemanfaatan bambu yang diambil dari 
alam sebagai media masak. 

Kerusakan alam yang berakibat pada 
timbulnya berbagai masalah sosial 
bermasyarakat. 

 

 

Tabel 4.2 Wujud Ekologi Budaya dalam Kumpulan Cerpen Pilihan 
Kompas 2019 berjudul Mereka Mengeja Larangan Mengemis 

 

No  Fokus  Wujud Ekologi 

1. Hubungan sastra 
dengan pelestarian 
adat istiadat dalam 
ritual budaya 

Tindakan ritual keagamaan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Pelestarian budaya carok yang telah 
mengakar di masyarakat Madura. 

2. Hubungan sastra 
dengan adat istiadat 
dalam aspek politik 

Pengungkapan sisi sentimental dari 
seorang pembunuh bayaran yang kerap 
diharuskan membunuh lawan-lawan 
politik majikannya meskipun hal tersebut 
bertentangan dengan hati nuraninya. 



 
 
 

No  Fokus  Wujud Ekologi 

3. Hubungan sastra 
dengan pelestarian 
adat istiadat dalam 
keluarga (rumah 
tangga) 

Sikap menyayangi orang tua dengan cara 
mengabulkan permintaannya yang tidak 
terlalu merepotkan. 

Penanaman nilai kesopanan saat 
bersikap dan berbicara kepada orang tua. 

Penanaman nilai penghargaan dan 
penghormatan terhadap pekerjaan 
apapun  yang dilakukan demi mencari 
nafkah halal. 

Penghormatan dan penghargaan 
terhadap saudara ataupun kerabat yang 
usianya lebih tua. 

Penghormatan dan penghargaan 
terhadap orang-orang yang usianya lebih 
tua atau yang pengalaman hidupnya 
lebih banyak, meskipun orang tersebut 
dinilai berasal dari stratifikasi sosial yang 
lebih rendah. 

4. Hubungan sastra 
dengan adat istiadat 
dalam berniaga 
(bisnis) 

Sikap saling menanamkan kepercayaan 
dalam berbinis. 

5. Hubungan sastra 
dengan adat istiadat 
dalam kehidupan 
sosial bermasyarakat 

Tindakan yang tidak merugikan 
kehidupan orang lain dari segala aspek, 
misalnya tidak melakukan kejahatan 
kriminal. 

Sikap mengagungkan tamu yang datang 
berkunjung. 

Tidak melakukan dan mengembangkan 
sikap menggunjingkan perilaku dan 
kehidupan orang lain, apalagi kerabat 
sendiri. 

Budaya hubungan seksual bebas yang 
tidak seharusnya terjadi dalam adat 
ketimuran. 

6. Hubungan sastra 
dengan 
kepercayaan/mitos 

Penggunaan mitos kebudayaan tertentu 
sebagai latar cerita yang berguna 
sebagai media penyampai pesan dan 
penyambung kisah. 

Penggunaan mitos/kepercayaan tentang 
kebangkitan dari kematian sebagai latar 
cerita sebagai penyamar peristiwa-
peristiwa besar yang ingin disampaikan. 

 



 
 
 

Demikianlah uraian tentang penemuan hasil penelitian wujud ekologi 

dalam buku Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2019 berjudul Mereka 

Mengeja Larangan Mengemis terbitan Kompas. Sementara itu, tidak 

menutup kemungkinan ada pengkaji sebelum dan setelahnya yang 

sepaham dengan hasil penelitian mengenai wujud-wujud ekologi yang 

tergambar dalam kajian ini. 

 

  



 
 
 

BAB V 
 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 

A.  Simpulan 
 
 

Berdasarkan hasil analisis data, simpulan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Wujud ekologi sastra alam yang terkandung dalam Kumpulan Cerpen 

Pilihan Kompas 2019 berjudul Mereka Mengeja Larangan Mengemis  

adalah tindakan mengolah lahan tidur, tindakan memprotes para 

pengusaha yang mengeksploitasi alam secara berlebihan, tindakan 

menanam berbagai jenis tanaman, penanaman dan pemberdayaan 

lahan tidur, penggunaan sungai sebagai fasilitas transportasi air dalam 

mencari nafkah serta usaha mencari ikan sebagai lauk sehari-hari, 

pemanfaatan bambu yang diambil dari alam sebagai media masak, dan 

kerusakan alam yang berakibat pada timbulnya berbagai masalah 

sosial bermasyarakat. 

2. Wujud ekologi sastra budaya yang terkandung dalam Kumpulan  

Cerpen Pilihan Kompas 2019 berjudul Mereka Mengeja Larangan 

Mengemis adalah berupa tindakan ritual keagamaan dalam kehidupan 

sehari-hari, pelestarian budaya carok yang telah mengakar di 

masyarakat Madura, pengungkapan sisi sentimental dari seorang 

pembunuh bayaran, sikap menyayangi serta penanaman nilai 

kesopanan saat bersikap dan berbicara kepada orang tua, 



 
 
 

penghormatan dan penghargaan terhadap saudara ataupun kerabat, 

menanamkan sikap kepercayaan dalam berbinis, tindakan yang tidak 

merugikan kehidupan orang lain, sikap mengagungkan tamu, sikap 

tidak menggunjingkan perilaku dan kehidupan orang lain, budaya 

hubungan seksual bebas yang tidak seharusnya terjadi dalam adat 

ketimuran, Penggunaan mitos kebudayaan tertentu sebagai latar cerita, 

dan kepercayaan tentang kebangkitan dari kematian. 

 
 

B.  Saran 
 
 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Permasalahan yang terkait dengan wujud ekologi satra alam dan 

budaya seperti yang disampaikan melalui beberapa cerita dalam buku 

Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2019 berjudul Mereka Mengeja 

Larangan Mengemis, baik yang bernilai positif maupun negatif masih 

banyak terjadi di mana saja. Bagi yang bernilai positif, seperti 

tindakan melestarikan lingkungan dan melestarikan ritual budaya, 

masyarakat sebaiknya wajib bekerja sama dalam melakonkan 

tindakan-tindakan yang mendukung pelestarian tersebut. Sementara 

permasalahan yang bernilai negatif, seperti tindakan pengerusakan 

alam atau tindakan yang merugikan kehidupan orang lain, organisasi-

organisasi terkait diharapkan segera mengeluarkan regulasi yang 

mengikat dan mengatur agar tindakan-tindakan yang merugikan 

tersebut tidak lagi terjadi. Sehingga perlu adanya kewaspadaan dan 

kesadaran bagi setiap manusia bahwa ekologi, baik ekologi alam dan 



 
 
 

ekologi budaya perlu diupayakan aksi nyata dalam penanggulangan 

dan pencegahan wujud ekologi sastra yang merugikan alam dan 

budaya bersama dengan pihak terkait. 

2. Perlu adanya pemahaman mendalam tentang kajian ekologi sastra 

yang terkandung dalam wujud ekologi alam dan ekologi budaya 

dalam sebuah karya sastra yang beredar dan berkembang di  

masyarakat. 
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SINOPSIS 
 
 

1. Mek Mencoba Menolak Memijit karya Riqzi Turama 
 
 

Cerpen ini mengisahkan Mek dan keluarganya yang tinggal 

menumpang di lahan milik Pak Minto. Lahan tersebut tadinya berupa lahan 

mati yang tidak terurus. Oleh Mek dan suaminya, lahan tersebut disulap 

menjadi lahan subur dengan berbagai macam tanaman yang menghidupi 

mereka sekeluarga. Hasil tanaman sebagian untuk dimakan dan sebagian 

lagi dibawa ke pasar untuk dijual. Tentu saja hasilnya tidak banyak, namun 

cukup untuk membiayai hidup mereka sekeluarga.  

Telah kurang lebih 12 tahun mereka menempati dan mengolah lahan 

Pak Minto tersebut tatkala tiba-tiba Pak Minto mengabarkan bahwa lahan 

tersebut sudah dijual ke pengusaha waralaba yang ingin membangun 

minimarket. Pak Minto memang memberikan sejumlah uang ganti rugi 

kepada mereka namun tetap saja mereka merugi karena sebentar lagi 

seharusnya mereka akan memanen hasil pertanian di lahan tersebut. 

Dengan berat hati, mereka terpaksa mencari penghasilan lain namun 

ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Karena tidak kunjung 

mendapatkan pekerjaan, mereka sekeluarga memutuskan pindah ke kota 

provinsi berbekal uang ganti rugi dari pemilik baru lahan garapan dan 

sedikit tabungan yang mereka miliki. Di kota, mereka mengontrak petak 

kecil di sudut gang kumuh. 

Mek berkali-kali mendapatkan mimpi yang sama yaitu dirinya menjadi 

tukang urut. Tetapi, dia lebih suka menjadi buruh cuci dibanding menjadi 



 
 
 

tukang urut. Hingga suatu hari seorang perempuan muda mendatangi 

kontrakan mereka. Perempuan itu meminta Mek memijat bahunya. Dia 

mendatangi Mek karena berkali-kali mendapatkan mimpi bahwa Mek 

adalah satu-satunya orang yang bisa mengobati bahunya yang kesakitan. 

Perempuan tersebut juga berjanji membayar mahal demi mendapatkan 

pijitan Mek. Mek yang tidak pernah memijit sebelumnya akhirnya menyerah 

dan mempersilakan perempuan itu rebah di satu-satunya kasur tipis yang 

ada di rumahnya. Kedua perempuan itu berbincang-bincang. Tamu Mek 

bercerita bahwa dia adalah seorang istri pengusaha minimarket waralaba 

yang baru saja membangun sebuah minimarket di salah satu kampung 

yang ternyata adalah bekas lahan garapan Mek. Demi mendengar cerita 

perempuan itu, Mek merasa dirinya harus menolak melanjutkan pijitannya. 

 
 

2. Hyang Ibu karya Made Adnyana Ole 
 
 

Seorang pengusaha muda mendatangi rumah masa kecilnya demi 

mengurus ritual kematian ibunya. Sembari menelepon ke semua bank dan 

rekan bisnisnya demi mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 200 juta 

untuk upacara tersebut, dia mendengarkan anak-anak dan warga desa 

bercerita tentang kebaikan dan kemuliaan hati ibunya. 

Ibu semasa hidupnya merawat berbagai jenis tanaman yang 

menghasilkan buah untuk dibagi-bagikan kepada anak-anak dan warga 

desa yang membutuhkannya tanpa diminta. Selain itu, ibu juga memelihara 

berekor-ekor babi yang suka rela dipinjamkannya kepada siapapun yang 

ingin menggelar upacara. Namun demikian, ibu selalu menolak untuk 



 
 
 

dibayar di kemudian hari. Ibu juga sering menyisihkan berasnya untuk para 

guru desa agar gaji mereka tetap aman jadi tabungan. Sering kali, 

diselipkannya juga sayur mayur dan cabai hasil kebun kepada para guru 

desa tersebut. 

Kini, saat kematian sang ibu, para warga desa berbondong-bondong 

datang membawa perlengkapan upacara sebagai rasa terima kasih 

sebesar-besarnya kepada ibu yang selalu suka rela memberikan yang 

dimilikinya kepada warga tanpa pamrih. Sementara si anak, sang 

pengusaha yang bangkrut, tak mampu melaksanakan upacara kematian 

ibunya karena tidak mendapatkan pinjaman dari bank dan dari pihak-pihak 

yang pernah dibantunya. 

 

3. Musim Politik karya Seno Gumira Ajidarma 
 
 

Cerpen dimulai dengan adegan beberapa anak kecil yang berjalan 

beriringan sambil meneriakkan ―Hidup Marhen!‖ dan ―Ganyang Pe-Ka-I!‖ 

yang dibalas juga oleh sesiapapun yang mendengar dengan pekikan yang 

sama. Mereka baru saja pulang dari kegiatan berburu ikan cethul. Anak 

yang paling kecil pulang disambut oleh ibunya. Bapaknya diciduk oleh 

tentara karena dicurigai sebagai anggota PKI. Beberapa waktu kemudian, 

ibunya ikut diciduk sehingga dia dicemooh oleh anak-anak sekampung 

sebagai ―anak PKI‖. Seorang ibu tua, saudara jauh yang tidak pernah 

dikenalnya, menampungnya sejak kedua orang tuanya diciduk. 

Suatu malam, mereka semua khusuk mendengarkan siaran radio 

yang mengabarkan kemenangan Golkar. Meskipun bukan merupakan 



 
 
 

sebuah partai, nyatanya Golkar mampu menang hingga berpuluh-puluh 

tahun kemudian. 

 

4. Ramin Tak Kunjung Pulang karya Lina PW 
 
 

Ramin adalah seroang tenaga kerja ilegal yang mengadu nasib di 

Malaysia bersama Dadan dan Aco. Keinginan untuk menikahkan anaknya, 

mengobati sakit gula ayahnya, dan membelikan mesin cuci untuk istrinya 

membawanya terbujuk oleh Dadan untuk dibawa ke Malaysia meski tanpa 

surat-surat sah. 

Suatu saat, Aco tertangkap oleh petugas yang sedang patroli. Aco 

lalu menyebut nama Ramin dan Dadan sehingga keduanya juga diburu 

petugas. Hingga malam menjelang, Ramin dikejar hingga ke tepi sungai 

yang tengah menderu oleh air bah akibat hujan seminggu tanpa henti. 

Didekapnya sebuah ransel berisi ringgit-ringgit yang dihasilkannya selama 

dua musim bekerja keras di negara tersebut. Dia menenggelamkan 

separuh tubuhnya di sungai sambil berpegangan di akar pohon dan 

berlindung di balik rumput-rumput tinggi. 

Malam semakin larut, hujan semakin deras, arus sungai semakin 

kuat, Ramin berjibaku mempertahankan ransel dan nyawanya yang akan 

dibawa pulang menemui anak istrinya. Tubuhnya terhempas, terbanting-

banting dibawa arus sungai sebab pasang yang semakin tinggi. Sementara 

di kampung, anak istrinya berdoa semoga Ramin selamat tiba kembali ke 

rumah, membawa hasil keringatnya di rantau. 

 



 
 
 

5. Bambu-Bambu Menghilir karya Raudal Tanjung Banua 
 
 

Cerpen ini berkisah tentang pertikaian antara Ujang serel dan Darlis. 

Dulu mereka bersahabat sejak kecil hingga SMP. Di bangku SMA, mereka 

terpisah. Darlis cemburu dengan kedekatan Serel dengan Inel dan Neli, 

dua gadis bersaudara yang berasal dari kota. Saat dewasa, Serel menjadi 

seorang pemilik kebun dan penggalah bambu. Bambu-bambu itu 

digalahnya dari hulu ke hilir di mana para pelanggannya menunggu. 

Bambu-bambu tersebut diperlukan penduduk kota kecil Surantih untuk 

wadah menanak lamang, penganan khas saat Lebaran. 

Sementara itu, Darlis adalah seorang pekerja di proyek irigasi, 

tepatnya di bagian hilir tempat Serel setiap tahun menggalah bambu-

bambunya. Tahun itu, air agak surut karena kemarau. Saat Serel tiba di 

Kapalo Banda, di bagian sungai yang dangkal, air diempang dengan pasir 

dan bebatuan oleh pekerja proyek irigasi. Alirannya dibelokkan ke galian 

yang tak bisa dilewati rakit bambu. Tak ada jalan lain, Serel memerintahkan 

membobol empangan untuk membuka jalan lewat bambu-bambunya. 

Mengetahui hal ini, kelompok Darlis menghadang kelompok Serel dan 

perkelahian tak dapat terelakkan. Parang di pinggang Serel dicabut 

seseorang dan melukai Darlis. Serel melarikan diri ke Kalimantan setelah 

kejadian itu. 

Di Kalimantan, Serel tetap bekerja sebagai penggalah bambu sambil 

sesekali menjadi joki lanting bagi para wisatawan. Suatu saat, dia 

menggalah lanting yang dua orang penumpangnya adalah Darlis dan Inel. 

Padahal, Darlis dikiranya telah tewas dalam perkelahian mereka bertahun-



 
 
 

tahun yang lalu. Pertemuan tersebut membuyarkan rasa dendam di antara 

mereka. Kedua mantan sahabat tersebut berpelukan dan saling bermaaf-

maafan. 

 

6. Di Atas Tanah Retak karya Indra Tranggono 
 
 

Maruti adalah seorang gadis di Desa Sela Cengkar. Desa tersebut 

merupakan sebuah desa tandus dengan tanahnya yang retak akibat musim 

kemarau yang berkepanjangan. Maruti tumbuh menjadi gadis yang lugu 

dan patuh pada ibunya yang bekerja sebagai seorang penari di kelompok 

tari di desa tersebut. 

Suatu saat, seorang anggota penari tidak bisa ikut pentas sehingga 

ibunya meminta Maruti menggantikannya. Para penonton terpesona 

melihat kecantikan dan keluwesan tubuh Maruti menari. Seorang pemuka 

agama bernama Dargo pun tak lepas menatap Maruti yang sedang menari. 

Suatu malam, Maruti yang tidur sendirian di kamarnya mendadak 

terbangun oleh sekapan seseorang. Maruti sekuat tenaga berusaha 

melepaskan diri dari laki-laki tersebut tapi dia tidak mampu berbuat banyak. 

Sesaat setelah diperkosa, Maruti berhasil membuka paksa kain yang 

membebat wajah laki-laki tersebut yang ternyata adalah Dargo. 

Maruti tak berani lapor polisi karena Dargo orang kuat di desa itu. 

Pengikutnya pun banyak dan sangar. Ia hanya berani mengungkapkan 

peristiwa naas itu kepada bapak, ibu, dan neneknya. Beberapa bulan 

kemudian, Maruti mengetahui bahwa dirinya tengah mengandung. Dengan 

nekad, dia mendatangi Dargo meminta pertanggungjawabannya. Namun, 



 
 
 

Dargo hanya menyeringai menertawakannya. Maruti yang marah meludahi 

wajah Dargo. 

Empat sosok laki-laki di suatu malam mengendap-endap dan 

membuka paksa pintu rumah Maruti. Dalam sekejap ada tangan 

berkelebat, memukul tengkuk Maruti dengan lonjoran besi. Maut merenggut 

nyawa Maruti dengan sangat tenang. Lalu, mereka langsung membawa 

tubuh Maruti keluar. Menembus malam. Masuk hutan di pinggir desa. 

Paginya, orang-orang menemukan mayat Maruti tergantung di dahan 

pohon randu alas yang terkenal angker. Lidahnya menjulur dan tubuhnya 

bergelantungan. 

 

7. Cerulit di Atas Kuburan karya Zainul Muttaqin 
 
 

Cerpen ini berlatar budaya carok (saling serang dengan 

menggunakan senjata cerulit) di Madura. Tokoh ceritanya adalah Brodin, 

seorang laki-laki yang terkenal pemberani dan sering memenangkan adu 

carok di desanya. Kali ini, sasarannya adalah Durakkap yang dianggapnya 

telah mencoreng martabatnya. Durakkap ditantangnya adu carok gara-gara 

masalah sepele. Marlina, istri Brodin, suatu hari diantar pulang oleh 

Durakkap dari pasar karena tak menemukan ojek. Kebaikan Durakkap 

tersebut dipandang sebagai pelecehan oleh Brodin hingga ditantangnya 

untuk adu carok. Durakkap yang tinggal berdua dengan anak gadisnya 

setelah kematian istrinya telah berusaha menjelaskan duduk persoalannya. 

Dia tidak ingin mati meninggalkan anak gadisnya sebatang kara. Namun, 



 
 
 

Brodin tak ingin menerima penjelasannya. Akhirnya, waktu dan tempat 

telah ditentukan untuk melangsungkan adu carok tersebut. 

Anak laki-laki Brodin, Tarebung, telah berusaha membujuk ayahnya 

agar memaafkan Durakkap saja dan membatalkan niat ayahnya tersebut. 

Tentu saja Brodin menepisnya habis-habisan. 

Hari carok telah tiba. Brodin dan Durakkap berhadap-hadapan untuk 

mengadu cerulit mereka masing-masing. Hasilnya, Brodin tewas seketika 

akibat sabetan cerulit Durakkap di perutnya. Istri Brodin menangisi 

kematian suaminya dan meminta anak laki-lakinya untuk membalas 

dendam. Demi melihat dendam di mata ibunya, Tarebung mengambil 

cerulit ayahnya dan bergegas pergi. Di dalam perjalanan, dia bertemu 

dengan Taneyan, anak gadis Durakkap. Tarebung mengajak Taneyan 

membwa cerulit tersebut ke makam ayahnya dan menguburkannya di atas 

pusaranya. Setelah menguburkannya, dia menggenggam erat tangan 

Taneyan dengan penuh cinta. 

 
 

8. Pembunuh Terbaik karya Ahda Imran 
 
 

Cerpen ini mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran yang 

telah sangat profesional dalam pekerjaannya. Dia dipekerjakan oleh 

seorang politisi yang disebutnya ―Bapak‖. Bapak adalah seorang pemimpin 

partai yang tak segan membunuh lawan-lawan politiknya tanpa mengotori 

tangannya sendiri. Kerap kali, Bapak menyuruh si pembunuh bayaran 

membunuh orang-orang yang berasal dari partainya yang dicurigainya 

berhianat. 



 
 
 

Suatu saat, Bapak memerintahkan si pembunuh bayaran untuk 

menghabiskan nyawa seorang politisi lain bernama Datuk Musa Nan Putih. 

Datuk ini adalah seorang yang sedang diasingkan karena dianggap 

menentang kerajaan. Nyatanya, Datuk dan Bapak berkoalisi dalam 

mendukung pemberontakan terhadap kerajaan. Namun, orang-orang dekat 

Bapak membisikinya bahwa Datuk Musa Nan Putih penuh kebohongan dan 

muslihat yang berbahaya. 

Pembunuhan terhadap Datuk Musa Nan Putih membuat banyak 

rakyat marah. apak segera mengambil keuntungan. Apalagi pembunuhan 

itu terjadi tak lama setelah Datuk Musa Nan Putih menyatakan 

dukungannya pada Bapak untuk melawan Kerajaan. Meski para pembesar 

Kerajaan menyangkal telah membunuhnya, namun suara mereka lebih 

mirip gumam di tengah pidato Bapak yang berapi-api. 

Akibat kejadian tersebut, si pembunuh bayaran tengah sadar sedang 

diintai oleh pembunuh lainnya. Dia tahu bahwa Bapak akan menyingkirkan 

siapa pun yang terlibat dengan pembunuhan tersebut, termasuk dirinya 

yang selama ini setia menjalankan pekerjaan-pekerjaan kotor atas perintah 

Bapak. 

 
 

9. Semangkuk Perpisahan di Meja Makan karya Miranda Seftiana 
 
 

Seorang dokter terpaksa mengikuti ajakan ibunya untuk belajar 

memasak di rumahnya. Dia terpaksa mengambil cuti dua hari di tengah-

tengah kesibukannya demi bisa memenuhi permintaan ibunya agar pandai 

memasak. 



 
 
 

Sembari memasak, dia mendengarkan berbagai tips dan petuah 

ibunya tentang cara memasak dan memperlakukan bumbu makanan 

dengan semestinya. Setelah memasak, ibu dan anak tersebut makan 

berdua. 

Keesokan harinya selepas subuh, sang anak berniat pamit pulang 

pada ibunya. Berkali-kali diketuknya pintu kamar ibunya namun tetap tidak 

dibuka. Didapatinya tubuh lunglai ibunya bersandar di pintu lemari dengan 

tubuh masih terbalut mukena dengan tasbih di tangan. Ibunya telah tiada 

sebelum dia sempat berpamitan padanya. 

 
 

10. Mata Dibalas Mata karya Meutia Swarna Maharani 
 
 

Danum adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Kakak 

perempuannya bernama Dinda, dan kakak laki-lakinya bernama Daim. 

Bertahun-tahun lalunya setelah kematian abahnya, Daim pergi berkelana 

tanpa pernah pulang. Orang-orang menganggap bahwa dia terlalu sedih 

atas kematian abahnya hingga pergi melarikan diri. Kini, karena pernikahan 

Dinda, ibunya memohon agar Daim kembali dan menjadi wali nikah untuk 

adiknya tersebut. 

Dari kesemua orang yang bahagia melihat kepulangan Daim, hanya 

Danum satu-satunya yang tidak senang melihat kakaknya itu. Penyebab 

kematian abah hanya diketahui oleh Danum dan Daim saja. Saat itu, terjadi 

pertengkaran antara Daim dan abahnya saat hanya mereka bertiga yang 

ada di rumah. Daim mengakui bahwa dirinya menyukai Nanda, seorang 

anak laki-laki teman sepermainan Danum. Abah frustasi tidak mampu 



 
 
 

menerima bahwa anak laki-lakinya mempunyai orientasi seksual yang 

berbeda. Sayangnya, abah yang menderita penyakit jantung tidak mampu 

menguasai emosinya sehingga tewas seketika. Setelah kematian abahnya 

itulah, Daim pergi meninggalkan rumah dengan rahasia kematian abahnya 

yang hanya diketahui oleh Danum. 

 
 

11. Suatu Malam, Ketika Puisi Tak Mampu Ia Tulis Lagi karya Sandi 

Firly 

 
Tiga orang penyair, Chairil, Sapardi, dan Sutardji, sedang berada di 

sebuah bar. Mereka berbincang-bincang sembari mendengarkan Sutardji 

memainkan harmonikanya. Kemudian, seorang penyair lain datang 

bergabung. Dia Joko Pinurbo yang sering dipanggil Jokpin. Baru dua 

sesapan kopi yang dinikmati Jokpin, seorang anak muda muncul di depan 

pintu. Anak muda tersebut terkejut melihat empat orang penyair yang 

sangat dikaguminya sedang berkumpul dan menatapnya. Dia lebih terkejut 

lagi tatkala keempat penyair tersebut memanggilnya mendekat. Masih ragu 

dan tak percaya, ia pun berjalan lamban. Diulurkannya tangan dengan 

sangat sopan dan mencium satu per satu tangan mereka. Pertemuannya 

dengan keempat penyair tersebut membuatnya tersadar bahwa puisi-puisi 

yang selama ini ditulisnya untuk seorang perempuan yang dicintainya 

adalah puisi-puisi gagal. 

 
 

12. Mbak Mar karya Putu Oka Sukanta 
 
 



 
 
 

Mbak Mar adalah seorang asisten rumah tangga di sebuah keluarga. 

Dia telah bekerja di keluarga tersebut selama belasan tahun. Suatu saat, 

Mabk Mar menyampaikan niatnya untuk cuti demi membangun rumah di 

desanya. Selain itu, Mbak Mar meminta tolong agar si nyonya rumah 

meminjamkan uang sebanyak gaji dua tahun untuk Mbak Mar yang akan 

dibayarnya dengan cara dicicil tiap bulan. Tentu saja hal tersebut membuat 

majikannya tidak serta merta mengabulkan permintaannya. Namun, 

kebaikan hati si tuan rumah membuat Mbak Mar bisa pulang ke desanya 

demi bisa membangun rumah dan kembali bekerja di keluarga tersebut 

saat rumahnya telah selesai dibangun. 

 
 

 
13. Kisah Cinta Perempuan Perias Mayat karya Agus Noor 
 
 

Telah banyak laki-laki yang mendekati untuk meminang perempuan 

tersebut. Namun, setelah tahu profesinya sebagai perias mayat, kesemua 

lelaki tersebut urung menjalankan niat tersebut. Saat usianya menginjak 

angka 40-an, dia dikenalkan dengan seorang lelaki anak teman ibunya. 

Laki-laki itu tidak mempersoalkan pekerjaannya. Yang menjadi masalah 

adalah, laki-laki tersebut kerap memintanya berhubungan badan. Karena 

tidak ingin mengecewakan laki-laki itu dan ibunya, dia akhirnya pasrah 

ditiduri sambil menahan tangis. Setelahnya, laki-laki itu malahan 

meninggalkannya karena mengetahui bahwa dirinya tidak perawan lagi. 

Suatu saat, dia diminta merias mayat yang ternyata adalah pamannya 

sendiri. Sungguh tak pernah ia duga bahwa ia akan merias mayat orang 



 
 
 

yang paling dibencinya. Setelah ayahnya meninggal, pamannya tersebut 

memintanya untuk tinggal bersamanya, memperhatikan kebutuhannya, dan 

membuatnya bahagia karena merasa memiliki seorang ayah lagi. Hingga 

suatu malam, pamannya tersebut mengendap masuk ke kamarnya dan 

memaksanya menyimpan aib mengerikan itu sepanjang hidupnya.  

 
 

14. Tamu karya Budi Darma 
 
 

Sepasang suami istri muda pindah ke sebuah kota kecil dan 

menyewa sebuah rumah. Di kota kecil tersebut, mereka kerap didatangi 

oleh seorang laki-laki tua bernama Manggolo. Tiap kali datang, Manggolo 

akan bercerita tentang kehebatan ayahnya dan kejahatan menantunya. Dia 

bercerita bahwa menantunya tidak mau memberinya kopi. Oleh karenanya, 

setiap kali mampir, si istri cepat-cepat membuatkan kopi dan 

menghidangkan kue untuk Manggolo. Yang kemudian suami istri ini 

ketahui, Manggolo saban sore akan keluar rumah, berjalan perlahan-lahan 

dibantu tongkatnya, mendatangi sekian banyak rumah secara bergilir, 

minta kopi dan rokok, dan duduk bercerita tentang keburukan-keburukan 

menantunya. 

 
 

15. Dua Belas Jam di Hari Sabtu karya Novka Kuaranita 
 
 

Cerpen ini berkisah tentang sepasang perempuan yang saling 

mencintai. Hanya saja, seorang di antara mereka tengah mengandung 

hasil hubungannya dengan seorang teman laki-lakinya. Dona, nama 



 
 
 

perempuan yang tengah mengandung itu. Dona tidak ingin memiliki bayi. 

Dia mengajak pacar perempuannya itu untuk bekerja sama menggugurkan 

kandungannya. Mereka memilih hari Hari Sabtu untuk menggugurkan 

kandungan. Dona akan meminum pil-pil penggugur kandungan setelah 

sarapan. Mereka berdua duduk menghitung jam demi jam setiap kali Dona 

selesai menelan pil-pilnya. 

 
 

16. Minuman Buat Para Penyair karya Gunawan Maryanto  
 
 

Cerpen ini berlatar mitologi Nordik yang mengisahkan pertarungan 

antara Dewa-Dewa Aesir dan Dewa-Dewa Vanir. Karena pertarungan yang 

tidak kunjung berujung, mereka bersepakat untuk berdamai. Perdamaian 

itu diwujudkan dengan mengumpulkan ludah seluruh dewa yang bertarung 

dalam sebuah guci, lalu mereka menggelar pesta besar. Thor, dewa petir 

dari Aesir, membawa ketel raksasa untuk membuat bir. Di ujung pagi 

sebelum mereka bubar dan kembali ke kahyangan masing-masing, Odin, 

sang Maha Dewa, meniupkan api kehidupan ke dalam guci yang penuh 

ludah Aesir dan Vanir. Maka, sesosok dewa tampan keluar dari dalam guci. 

Dialah Kvasir, dewa setengah Aesir setengah Vanir, lambang dari 

perdamaian mereka. Di kemudian hari, orang-orang akan mengenangnya 

sebagai dewa Penyair, dewa perpaduan antara kepala dan hati—kepala 

Aesir dan hati Vanir. 

Para dewa kerap berkerumun untuk mendengarkan kata-kata indah 

yang muncul dari mulut Kvasir. Tak pernah sebelumnya mereka 

mendengar puisi-puisi yang indah seindah puisi Kvasir. Tibalah saatnya 



 
 
 

Kvasir memutuskan untuk berkelana ke sembilan dunia untuk menulis 

puisi. Demikian Kvasir mengembara ke banyak dunia dan membuat ribuan 

puisi dari sana. Puisi-puisi itu pun mengembara lebih jauh, lebih luas lagi 

dari Kvasir. Kehadirannya selalu ditunggu oleh semua penghuni dunia. 

Beberapa lama kemudian, Odin merasa bahwa Kvasir telah lama 

tidak datang dan membacakan puisi-puisinya. Dengan ditemani dua burung 

gagaknya, Huggin dan Munnin, Odin menelusuri setiap jalan yang mungkin 

ditempuh Kvasir. Dari burung gagaknya, Odin dengan cepat menemukan 

sepasang kurcaci jahat, kakak-beradik Fjalar dan Galar. 

Ternyata, Fjalar dan Galar telah membunuh Kvasir namun tak mau 

mengakuinya. Mereka hanya bercerita bahwa Kvasir telah mati karena 

kebanyakan minum fermentasi buah berry dan terlalu sedih mendengar 

puisi buruk Fjalar dan Galar, dan mereka melarungnya ke laut. 

 
 

17. Mati Setelah Mati karya Triyanto Triwikromo 
 
 

Cerpen ini mengisahkan tokoh Nyai Dini yang diceritakan pernah mati 

berkali-kali. Kematiannya merupakan simbol peristiwa besar yang 

mengguncang negara ini. Kematian pertamanya terjadi pada Oktober 1965 

yang merupakan simbol dari peristiwa G30s PKI. Kematian keduanya 

terjadi pada tahun 1983 yang merupakan simbol penembakan misterius 

atau yang lebih dikenal dengan istilah petrus. Sementara itu, kematian 

ketiganya yang terjadi pada Pemilihan Umum 2019 merupakan simbol dari 

kerusuhan yang terjadi akibat hasil Pemilu 2019 yang mengakibatkan 

pertentangan antara dua kubu di negara ini. 
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No. Fokus 
Penelitian 

Data Terpilih Sumber 

1. Hubungan 
sastra dengan 
upaya 
pelestarian 
alam 

(1) 
Dari lahan yang sebenarnya tidak 
terlalu luas itu, Mek dan suami 
mengerahkan semua kemampuan. 
Mereka berhasil menanam 
beberapa tanaman. Hasilnya, 
sebagian dimakan sendiri dan 
sebagian lain bisa dibawa ke pasar 
untuk dijual. Tentu saja tidak 
banyak, tetapi cukup. Cukup untuk 
makan mereka dan anak-anak yang 
kemudian lahir tiga kali beruntun. 
Pendek kata, cukup untuk hidup 
tidak mewah.   
 
(2) 
Sebenarnya Mek dan suami takjub 
juga dengan perkembangan 
minimarket waralaba. Bisa-bisanya 
ia menjangkau titik di kampung yang 
letaknya ratusan kilometer dari kota 
provinsi. Apalagi, sebulan dari sana, 
dijual pula tanah di samping lahan 
garapan mereka yang selama ini 
aktif ditanami padi untuk 
kepentingan pembangunan 
minimarket waralaba pesaing. 
 
(3) 
Ia berkisah tentang bagaimana ibu 
mendirikan pagar dari berbagai jensi 
pohon pisang di tepi-tepi sawah, 
terutama di pinggir petak kecil di sisi 
jurang, agar tanah tak tergerus saat 
hujan. Tak ada yang bisa paham 
bagaimana deret pisang itu ditanam 
dan dirawat sehingga setiap hari 
selalu ada sesisir pisang yang 
matang di pohon dan ibu akan 
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memotongnya setiap sore, hadiah 
sederhana bagi anak-anak desa. 
(4) 
Jadilah aku pengembang sejati. 
Sawah-sawah petani kusulap jadi 
perumahan megah, petani senang, 
kekayaanku jadi raya. Berkali 
kujemput ibu, kusiapkan satu vila 
dan kuminta ia tinggal diam saja 
menikmati pemandangan alam, 
namun ibu selalu menolak. 
―Ibu ingin merawat sawah 
peninggalan leluhurmu dan akan 
aku garap sampai tak ada tenaga 
dan jiwa lagi,‖ kata ibu selalu.  
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2 Hubungan 
sastra dengan 
alam sebagai 
sumber 
kehidupan 

(5) 
Dari lahan yang sebenarnya tidak 
terlalu luas itu, Mek dan suami 
mengerahkan semua kemampuan. 
Mereka berhasil menanam 
beberapa tanaman. Hasilnya, 
sebagian dimakan sendiri dan 
sebagian lain bisa dibawa ke pasar 
untuk dijual. Tentu saja tidak 
banyak, tapi cukup. Cukup untuk 
makan mereka dan anak-anak yang 
kemudian lahir tiga kali beruntun. 
Pendek kata, cukup untuk hidup 
tidak mewah. 
 
(6) 
Sepanjang tepi kali dari Sagan ke 
Bulaksumur, anak-anak lelaki yang 
telah berhasil mendapatkan banyak 
ikan, melangkah ke utara sembari 
meneriakkan yel. 
 
(7) 
…. Sungai perbatasan itu bukan 
sungai yang garang, bahkan 
pemurah. Ramin dan rekan kerap 
memancing ikan di sungai ini 
mendapat banyak ikan untuk makan 
malam. … 
 

 
Kompas 

2019: 24 – 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompas 
2019: 77 

 
 
 
 

 
Kompas 

2019: 204 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

No. Fokus 
Penelitian 

Data Terpilih Sumber 

(8) 
Bambu-bambu menyatu dalam 
ikatan tali rotan, berderet menunggu 
para penggalah melompat dari 
tepian. Sambil bercakap, mereka 
melompatlah, lalu dengan galah 
kayu di tangan, mereka bertolak ke 
tengah sungai, ke arus liar. 
 
(9) 
Empat atau lima hari sebelum 
Lebaran, mereka sudah harus 
berlabuh di bawah kaki jembatan 
besi Pasar Surantih – bagian Jalan 
Lintas Barat Sumatra. Para pembeli 
sudah menunggu, dan semua rakit 
dilepas satu per satu. Bambu-
bambu jenis buluh itu diperlukan 
penduduk kota kecil Surantih untuk 
wadah menanak lamang, penganan 
khas saat Lebaran. 
 
(10) 
…. Kadang mereka masih sempat 
memasang bubu sebelum tidur 
untuk lauk makan sahur. 
 
(11) 
Orang-orang mengenang Maruti tak 
lebih dari gadis desa pada 
umumnya. Sejak bocah, ia sehari-
hari menapaki tanah-tanah retak di 
perbukitan gersang. Sepulang 
sekolah, ia harus berjalan berkilo-
kilo meter untuk mencari air. 
Beberapa telaga yang kering 
membikin ia ternganga. Pedih. Yang 
ia temui hanya batu-batu dan kerikil 
hitam mengilat disengat sinar 
matahari. 
 
(12) 
…. Tak ada yang bisa paham 
bagaimana deret pisang itu ditanam 
dan dirawat sehingga setiap hari 
selalu ada sesisir pisang yang 
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matang di pohon dan ibu akan 
memotongnya setiap sore, hadiah 
sederhana bagi anak-anak desa. 
 
(13) 
Seorang perempuan bercerita: ibu 
adalah pemelihara babi yang tekun. 
Entah apa resepnya, ibu tak pernah 
gagal. Pernah terjadi kiamat babi, 
semua babi mati, kecuali babi ibu. 
Dalam setahun masa pembesaran., 
ibu selalu sukses membesarkan 
lebih banyak babi dari ibu-ibu lain. 
 
(14) 
…. Maka setiap panen, ibu 
kemudian menyisihkan berasnya 
untuk para guru desa agar gaji 
mereka tetap aman jadi tabungan. 
Ibu kadang juga menyelipkan sayur-
mayur dan sedikit cabai hasil 
kebun. … 
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Hubungan 
sastra dengan 
adat istiadat 
dalam ritual 
budaya 

(15) 
Setidaknya sepuluh babi besar 
harus dipotong, juga ratusan ayam, 
dan puluhan bebek beragam jenis 
bulu, sebagai pelengkap upacara. 
Belum lagi untuk aneka menu 
jamuan tamu-tamu penting kolegaku 
dari kota. Apalagi, untuk upacara 
besar, pamanku yang paham soal 
adat istiadat telah merinci berbagai 
sarana penting, semisal seribu butir 
kelapa, seratus batang bambu, 
puluhan ribu lembar janur, dan 
setidaknya sepuluh ton beras. Jika 
hendak membeli perlengkapan 
upacara yang sempurna, aku 
diminta menyediakan setidaknya Rp 
80 juta kontan. 
 
(16) 
Begitulah, pada musim ayu untuk 
upacara adat, banyak warga tak 
punya babi hingga sulit menggelar 
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upacara, maka ibu selalu suka cita 
meminjamkan babinya. Si peminjam 
bukannya tak mau bayar di 
kemudian hari, tapi segala jenis 
uang ditolak ibu. Kembalikan nanti 
saja, kata ibu. 
Mungkin karena itulah warga desa 
tetap setia memelihara babi, 
terutama warga yang berutang babi 
pada ibu. Jaga-jaga, siapa tahu ibu 
tiba-tiba punya upacara sehingga 
utang babi bisa dilunasi dengan 
lekas. Dan kini, seakan jadi hari 
penentuan bayar utang, ramai-ramai 
mereka mengembalikan babi karena 
mereka pun tak sudi jika jenazah ibu 
diupacarai dengan cara sekadarnya. 
 
(17) 
Sebagai seorang bajing yang 
disegani, Brodin menantang 
Durakkap carok. Awalnya Durakkap 
menolak, tapi lama-kelamaan mulut 
Brodin membuat dadanya 
berlubang. Durakkap diminta 
memotong kelaminnya jika menolak 
tantangan Brodin. Penolakan 
Durakkap bukan tak beralasan. Ia 
khawatir dirinya tewas di medan 
carok. Dengan kematian Durakkap, 
tentu saja akan membuat Taneyan 
sebatang kara. 
 
(18) 

―Pantang bagi lelaki menjilat 
ludah kembali,‖ kata Brodin. 

―Ini hanya untuk kebaikan 
bersama. Jadi berhentilah carok,‖ 
jawab Terabung. 

―Kebaikan apa yang kau 
maksud? Apa kau akan diam bila 
harga dirimu direndahkan?‖ lanjut 
Brodin. 

―Masih banyak cara yang lebih 
baik daripada saling bunuh,‖ tukas 
Tarebung. 
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―Kau belum menikah. Jadi tidak 
tahu rasanya bila istrimu digandeng 
lelaki lain….‖. 
 

 

4 Hubungan 
sastra dengan 
adat istiadat 
dalam aspek 
politik 

(19) 
Sejak itu, aku berada di tempat 
gelap dan rahasia. Mengawal dan 
melindungi Bapak, termasuk 
mengawasi kesetiaan para 
pembesar partai. Itu terjadi lama 
sebelum Datuk Musa Nan Putih, di 
negara tempat pengasingannya, 
mati terbunuh setelah menyerukan 
dukungannya pada Bapak untuk 
melawan kerajaan. 
 
(20) 
Selebihnya, pembesar partai yang 
mendampingi Bapak mengatakan, 
dukungan Datu Musa Nan Putih 
adalah kebohongan dan muslihat 
yang berbahaya. Laporan dari 
orang-orang partai yang 
diselundupkan ke dalam lingkaran 
Datu Musa Nan Putih 
mengisyaratkan bahwa dengan 
mendukung Bapak sebenarnya 
Datu Musa Nan Putih sedang 
memberi alasan pada Kerajaan 
untuk menghancurkan Bapak 
karena telah bersekongkol dengan 
pemberontak.. . . 
 
(21) 
Tiba-tiba saja kulihat lelaki tua itu 
menghentikan doanya. Ia 
memandang ke luar seakan ada 
sesuatu yang berbisik padanya, 
sebelum bangkit dan membuka 
daun jendela. Di ujung teleskop, 
wajah Datu Musa Nan Putih 
kutemukan tampak begitu tenang, 
memandang ke arahku, bibirnya 
tersenyum. Sorot mata dan senyum 
yang membuat perasaanku jadi 
aneh. Suara lonceng gereja. Aku 
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melepas tembakan. 
 
(22) 

―Seorang alim, seorang 
pemimpin spiritual bangsa yang 
dicintai rakyat telah dibunuh oleh 
pemerintah yang zalim, oleh rezim 
yang pengecut dan dungu!‖ 
Kerumunan rakyat semakin hari 
semakin membesar. Perang suci 
bukan lagi sekadar bisik-bisik, 
melainkan telah jadi seruan.  
 
(23) 
… Kau tahu, entah mengapa, 
peristiwa sekejap saat aku 
menemukan sorot mata dan 
senyum Datu Musa Nan Putih di 
ujung teleskop, sebelum 
menembaknya, membuatku 
meragukan semua yang dikatakan 
pejabat partai pada hari aku 
mendapat perintah membunuhnya. 
 
(24) 
… Dengan nyala sebatang rokok 
aku berdiri di trotoar persimpangan 
jalan itu. Sebentar ia akan menarik 
pelatuk senjatanya, lalu kepalaku 
basah dan berlubang. Tubuhku 
tersungkur, berdarah di atas trotoar 
dan salju…. 
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5 Hubungan 
sastra dengan 
adat istiadat 
dalam keluarga 
(rumah tangga) 

(25) 
Bukan. Bukan saya tidak pernah 
memasak sama sekali. Saya pernah 
merebus mie instan, menggoreng 
telur, atau beberapa hal lain untuk 
bertahan hidup. Lebih-lebih ketika 
masih mahasiswa dulu. Tapi ini 
berbeda. Memasak yang 
dimaksudkan ibu saya bukan 
sekadar bisa, melainkan memang 
lihai sebab akan memengaruhi rasa. 
 
(26) 
…. Maka, demi memenuhi angan-
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angan punya anak perempuan yang 
bisa menyajikan penganan enak itu, 
ibu kemudian mendesak saya 
datang ke rumahnya. 
 
(27) 

Setelah berdiskusi dengan suami 
dan membujuk rekan bertukar jaga, 
di sinilah saya sekarang, rumah ibu 
yang rindang. Halaman rumahnya 
dihiasi hamparan rumput dengan 
dinding dirambati bunga putih 
berdaun lebar. Ibu masih senang 
selera lama. Tanamannya adalah 
bugenvil aneka warna, telinga 
gajah, dan lidah mertua. 

Begitu membuka pintu, ia segera 
memeluk dengan erat. 

―Saya hanya bisa sampai besok 
di sini.‖ 

―Tidak bisa diperpanjang?‖ 
Saya menggeleng. Ibu 

mendesah. Andai ibu tahu untuk 
dua hari ini saja saya harus dinas 
dari pagi bertemu pagi. Merapel 
jadwal hingga membuat lutut 
rasanya sulit berdiri. 

 
(28) 

―Memang apa bedanya, Bu? 
Toh, sama-sama akan dihaluskan 
juga.‖ Saya menyanggah. Ibu 
menggeleng. 

―Kau tahu setiap manusia ini 
akhirnya akan mati dan hancur 
dalam tanah, kan?‖ 

Saya mengangguk lantas 
berucap, ―Lalu, apa hubungannya 
dengan cara memecah kemiri?‖ 

―Kalau sudah tahu akan mati dan 
hancur, apa sembarangan juga 
perlakuanmu saat mengeluarkan 
bayi dari perut ibunya?‖ 

 
(29) 
… Bagai sekolah lagi, saya dituntun 
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melalui satu per satu proses 
memasak sayur ini. Proses 
mengolah bumbu menjadi 
terpenting menurut ibu, terlihat dari 
caranya menerangkan satu demi 
satu. 
 
(30) 
Itu sebabnya dulu saya sempat 
mengira urusan domestik rumah 
tangga tidak lebih sulit daripada 
mengeluarkan diri dengan kepala 
tegak dari fakultas kedokteran. 
Tidak lebih sulit dari berjuang lulus 
dari semua ujian dengan nilai 
memuaskan. Karena dulu teman-
teman saya sering berkata ingin 
nikah saja jika diterpa ujian macam-
macam ditambah tugas beragam. 
Nyatanya tidak sepenuhnya betul 
juga. Banyak hal yang saya tak 
tahu, termasuk urusan bumbu. 
 
(31) 
Saya memperhatikan instruksi ibu 
dengan saksama. Memberi catatan 
kecil di buku yang saya bawa. 
Sekarang tulisan saya lebih parah 
dari cakar ayam. Ibu banyak 
memberi instruksi dan cepat sekali. 
Tidak akan ada salinan materi dan 
file presentasi. Semua mesti 
disimak dan dicatat bersamaan. 
 
(32) 
…. Akhirnya kuputuskan untuk 
mencium punggung tangannya dan 
sekadar berbasa-basi menanyakan 
perjalanan di pesawat tadi, agar aku 
tak dilihatnya sebagai Si Bungsu 
yang tak tahu adab sopan santun 
pada kakak tertua…. 
 
(33) 
Masih ragu dan tak percaya, ia pun 
berjalan lamban. Diulurkannya 
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tangan dengan sangat sopan dan 
mencium satu per satu tangan 
mereka. Ini sebuah keberkahan, 
batinnya. Tak diperhatikannya 
wajah bingung yang mengamatinya 
lekat-lekat. Ia tetap berdiri dengan 
sedikit membungkuk dan kedua 
tangan di depan layaknya seorang 
pesuruh menunggu sabda tuannya. 
 
(34) 
Mbak Mar, begitulah kami 
sekeluarga memanggilnya. Saya 
dan istri jauh lebih tua, sedangkan 
anak-anak jauh lebih muda. Tetapi 
tetap, ―Mbak Mar‖, begitulah kami 
memanggil Marisantun. Nama 
Marisantun yang diberikan oleh ibu 
bapaknya, adalah sebuah ajakan 
untuk bersantun terhadap sesama, 
baik tua maupun muda, laki 
maupun perempuan, ya kaya ya 
miskin. 
 
(35) 
―Kalau membangun rumah di 
kampung caranya beda. Kita gotong 
royong. Kita memberi kopi dan 
makan siang. Tetangga ada juga 
yang meminjamkan bahan 
bangunan, nanti kalau mereka 
membuat rumah baru saya 
kembalikan. Jadi saya harus pulang 
membawa uang dan nungguin 
mereka bekerja. Apa Bapak tidak 
percaya, saya akan kembali bekerja 
sama Bapak?‖ 
 
(36) 
Beberapa hari kemudian, istri saya 
mendapat telepon dari Mbak Mar 
yang menceritakan perkelahiannya 
dengan suaminya. Suaminya ingin 
menempati satu kamar rumahnya 
yang baru, bersama istri 
simpanannya. Kalau ditolak, 
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rumahnya akan dirobohkan. Kata 
Mbak Mar lebih lanjut, kalau 
keberatan suaminya punya istri 
simpanan ya Mbak Mar harus harus 
pulang, berhenti kerja di Jakarta. 
 
(37) 

Bulan keempat sudah lewat, 
Mbak Mar belum menunjukkan 
hidungnya. ―Mah telepon Mah, 
Mbak Mar. kasihan kalau disiksa 
suaminya.‖ Celetuk Yayu. 

―Nanti malam,‖ sahut istri saya 
singkat. 

Sebelum malam tiba, Marisantun 
sudah berdiri di ambang pintu kami. 
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6 Hubungan 
sastra dengan 
adat istiadat 
dalam berniaga 
(bisnis) 

(38) 
Di antara semua itu, ada saja 

orang-orang yang suka merusak 
pasaran bambu. Mereka membeli 
putus bambu yang belum ditebang 
dengan cara taksiran. Kadang 
menggunakan uang panjar, 
semacam utang, persis kerja 
tengkulak. 

Namun, cara-cara seperti itu 
sering terhalang oleh kelompok 
Serel yang lebih dipercayai para 
pemilik bambu. Tentu saja karena 
harga sebatang bambu tak pernah 
ia buat jatuh. Serel membayar 
semuanya dengan pantas. 

 
(39) 

Begitulah setiap tahun, sepekan 
menjelang Idul Fitri, Ujang Serel 
setia menggalah bambu-bambu itu 
dari hulu. Secara tetap ia dibanru 
adiknya, Borol. Dua orang lain 
biasanya berganti-ganti, tapi yang 
sering ikut Sihen dan Kulud, sepupu 
mereka juga. 

Empat atau lima hari sebelum 
Lebaran, mereka sudah harus 
berlabuh di bawah kaki jembatan 
besi Pasar Surantih—bagian Jalan 
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Lintas Barat Sumatra. Para pembeli 
sudah menunggu, dan semua rakit 
dilepas satu per satu. Bambu-
bambu jenis buluh itu diperlukan 
penduduk kota kecil Surantih untuk 
wadah menanak lamang, penganan 
khas saat Lebaran. 

7 Hubungan 
sastra dengan 
adat istiadat 
dalam 
kehidupan 
sosial 
bermasyarakat 

(40) 
Maruti tidak berani lapor polisi 
karena Dargo orang kuat di desa itu. 
Pengikutnya pun banyak dan 
sangar. Ia hanya berani 
mengungkapkan peristiwa nahas itu 
kepada bapak, ibu, dan neneknya. 
 
(41) 

Setelahnya pertengkaran tak 
termaafkan. Lelaki itu kecewa 
karena ia tak perawan, dan ia tak 
mau menjelaskan dengan siapa ia 
pertama kali tidur. 

―Jangan-jangan kamu tidur 
dengan orang mati!‖ 

Dan laki-laki itu tak pernah 
muncul lagi. 

 
(42) 
… Sungguh tak pernah ia duga 
bahwa ia akan merias mayat orang 
yang paling dibencinya. Pamannya 
sendiri. Yang setelah ayahnya 
meninggal, memintanya untuk 
tinggal bersamanya. Yang begitu 
memperhatikannya. Yang 
membuatnya kembali bahagia 
karena memiliki seorang ayah. Yang 
suatu malam mengendap masuk ke 
kamarnya, dan memaksanya 
menyimpan aib mengerikan itu 
sepanjang hidupnya. 
 
(43) 
―Menantu saya tahu, kalau saya 
tidak minum kopi paling sedikit dua 
kali sehari, saya pasti mati. Justru 
karena itu, dia tidak mau memberi 
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kopi. Kopi disimpan di lemari, 
dikunci, dan hanya dia dan Suroto 
yang boleh minum. Saya tahu 
menantu saya menyuruh saya 
minggat, tapi ke mana? Rumah itu 
rumah saya, dan Suroto dan istrinya 
bisa tinggal di rumah saya hanya 
karena kasihan. Suroto tidak punya 
rumah sendiri, apa lagi istrinya. Istri 
Suroto, yaitu menantu saya, berasal 
dari keluarga jembel, mirip-mirip 
pengemis.‖ 
 
(44) 
Istri saya tanggap, maka secangkir 
kopi dan kue pun disajikan, dan 
dengan wajah puas, Manggolo 
meminum kopi itu perlahan-lahan, 
mengambil kue, memamahnya 
perlahan-lahan, lalu bersendawa. 
Lalu dia mengeluarkan rokok 
keretek, kebetulan hanya tinggal 
satu, kemudian meminjam korek, 
dan mulailah merokok. Setelah 
rokoknya hampir habis, dia tanya 
apakah saya punya rokok. 
Sebetulnya saya tidak merokok, tapi 
sebelum saya berangkat ke kota ini, 
beberapa teman memberi rokok, 
siapa tahu ada manfaatnya nanti. 
 
(45) 
Setiap kali Manggolo datang, istri 
saya pasti cepat-cepat meracik kopi, 
lalu dengan wajah gembira 
menyuguhkan sendiri kopinya ke 
orang tua ini. 
 
(46) 

―Silakan meracik sendiri. Ini 
kopinya, ini gulanya, ini ceret untuk 
menjerang air, ini cangkirnya.‖ 

―Lho saya kan tamu,‖ katanya. 
Matanya terus bergerak ke sana 

kemari, sampai akhirnya terhenti 
pada sebuah bungkusan di meja. 
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―Apa itu?‖ 
―Ayam goreng,‖ kata saya. ―Tadi 

saya mampir di warung makan.‖ 
―Wah, kamu tahu, ya, menantu 

saya itu kan setan. Kalau dia makan 
ayam goreng, saya tidak pernah 
dikasih. Nah, saya ini kan tamu. 
Ayam goreng itu buat saya, ya? Dan 
jangan suruh saya meracik kopi 
sendiri, lho.‖ 

 
(47) 
―Benar-benar cuma sekali,‖ kata 
Dona tentang kejadian satu 
setengah bulan lalu yang membuat 
perutnya kini samar-samar 
mengembang dan mengencang. Ia 
hanya pulang agak larut selepas 
reunis SMA malam itu, diantar 
seorang teman lelaki yang 
kebetulan rumahnya satu arah 
dengan kontrakan kami di 
Pancoran. Perkara terjadi sesuatu 
yang lain, saya baru tahu tiga 
minggu setelahnya, ketika Dona 
menyampaikan kabar yang tidak 
bisa saya antisipasi itu. 
 
(48) 
Kami makan pukul tujuh lewat 
sedikit. Masih terlalu pagi untuk 
sarapan. Tapi ia harus memasukkan 
sesuatu ke lambungnya. Begitu 
yang kami pelajari dari artikel-artikel 
di internet. Empat tablet diletakkan 
di bawah lidah, diulang tiga kali 
setiap tiga jam. Peluruhan biasanya 
dimulai tiga sampai empat jam 
setelahnya. Paling cepat butuh dua 
belas jam sampai ini tuntas…. 
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8 Hubungan 
sastra dengan 
kepercayaan/ 
mitos 

(49) 
…. Kaum Aesir, rombongan dewa-
dewa yang galak, keras kepala, dan 
suka berperang melawan para 
Vanir, dewa-dewa yang lembut hati, 
senang bersahabat, penyubur tanah 
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dan tanaman. 
 
(50) 

Perdamaian itu diwujudkan 
dengan mengumpulkan ludah 
seluruh dewa yang bertarung dalam 
sebuh guci. Lalu mereka menggelar 
pesta besar. Thor, dewa petir dari 
Aesir, membawa ketel raksasa 
untuk membuat bir…. 

Di ujung pagi sebelum mereka 
bubar dan kembali ke kahyangan 
masing-masing, Odin, sang Maha 
Bapa, dewa para dewa, dewa yang 
pernah menggantung dirinya di 
pohon Kehidupan, meniupkan api 
kehidupan ke dalam guci yang 
penuh ludah Aesir dan Vanir. Maka 
terjadilah yang harus terjadi, 
sesosok dewa tampan keluar dari 
dalam guci. Dialah Kvasir, dewa 
setengah Aesir setengah Vanir, 
lambang dari perdamaian mereka. 
Di kemudian hari, orang-orang akan 
mengenangnya sebagai dewa 
Penyair, dewa perpaduan antara 
kepala dan hati—kepala Aesir dan 
hati Vanir. 
 
(51) 
―Aku akan berkelana ke sembilan 
dunia. Aku ingin melihat segalanya. 
Dan menuliskannya. Aku akan 
sesekali kembali dan membacakan 
puisi-puisiku. Tapi, begitulah. Aku 
tak punya rumah. Rumahku seluruh 
dunia.‖ 
 
(52) 
Mereka hanya bilang bahwa Kvasir 
telah mati—karena kebanyakan 
minum fermentasi buah beri dan 
terlalu sedih mendengar puisi buruk 
Fjalar dan Galar—dan mereka 
melarungnya ke laut…. 
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(53) 
Demikianlah. Setiap kali ingin 
membuat syair, mereka minum 
fermentasi darah Kvasir. Tapi, 
kedua kurcaci ini selain licik dan 
jahat, juga dikenal sebagai kurcaci 
yang pelit. Mereka tak mau 
membagi minuman ajaib mereka ini 
kepada banyak orang. Mereka tak 
ingin puisi-puisi indah mereka 
tersaingi. 
 
(54) 

… Kali pertama istri Kiai Nuh ini 
mati pada Oktober 1965 saat dia 
baru berumur enam tahun. 

Kali kedua dia mati pada 1983 
ketika penembakan misterius 
merajalela, dan kali ketiga pada 
1998 bertepatan dengan orang-
orang di Jakarta menemukan 
banyak mayat perempuan cantik di 
gedung-gedung yang terbakar. 
Terakhir Nyai Dini mati menjelang 
negeri ini menyelenggarakan 
Pemilihan Umum 2019 dan warga 
tidak percaya perempuan yang suka 
bercakap-cakap dengan aneka 
bunga itu tidak bernapas lagi untuk 
selamanya. 
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