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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari masalah atau problem. 

Tidak jarang manusia mengalami kekosongan jiwa, kekacauan berpikir, dan 

bahkan bisa mengalami stres karena tidak mampu mengatasi masalah yang 

sedang dihadapinya. Dalam hal ini, karya sastra dapat berperan sebagai alat untuk 

menggerakkan pembaca kepada kenyataan dan menolongnya untuk mengambil 

keputusan bila mengalami masalah. Karya sastra sebagai hasil karya manusia 

banyak mengangkat masalah-masalah tersebut menjadi sesuatu yang berbeda 

dengan kemasan unik dan menarik bagi pembacanya. Selain itu, dewasa ini 

banyak masyarakat yang telah jauh dari sifat-sifat kemanusiaan, lupa terhadap 

kewajiban hidupnya, bersikap masa bodoh terhadap permasalahan yang terjadi di 

sekelilingnya. Karya sastra yang banyak menampilkan realitas kehidupan 

menjadi sesuatu yang bernilai untuk ditelusuri maknanya dan dapat menuntun 

manusia kembali kepada hakikatnya sebagai manusia. 

Saini (1994:170) menyatakan bahwa sastra seperti juga halnya lembaga-

lembaga budaya lainnya, misalnya filsafat dan pengetahuan ilmiah yang dapat 

berfungi sebagai pengendali lingkungan manusia. Artinya, sastra dapat 

memberikan wawasan kepada manusia mengenai dirinya sendiri dan dunia 

sekitarnya, maka secara tidak langsung sastra juga ikut memberi kemampuan 

kepada manusia untuk mengendalikan lingkungan itu dalam rangka mencapai 

kesejahteraannya. Hal ini menjadikan karya sastra sebagai suatu model dari 
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kehidupan masyarakat yang sesungguhnya terjadi. Banyak fakta-fakta sosial 

maupun sejarah yang disajikan dalam suatu karya sastra. Kejadian atau peristiwa 

yang terdapat dalam karya sastra dihidupkan oleh tokoh-tokoh sebagai pemegang 

peran atau pelaku alur. Melalui perilaku tokoh-tokoh yang ditampilkan inilah 

seorang pengarang melukiskan kehidupan manusia dengan problem-problem atau 

konflik-konflik yang dihadapinya, baik konflik dengan orang lain, konflik dengan 

lingkungan, maupun konflik dengan dirinya sendiri. 

Sastrawan menciptakan sebuah karya sastra dalam konteks tertentu, cerita 

yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari berbagai fenomena kehidupan dalam 

masyarakat. Sastrawan sebagai bagian dari masyarakat dengan kekuatan 

imajinasinya dapat melahirkan sebuah karya sastra dari permasalahan sosial 

masyarakat yang melingkupinya. Sastrawan akan terikat oleh pengalaman 

hidupnya, pengetahuannya, pendidikannya, tradisinya, wawasan seninya, dan 

sebagainya. Sastrawan hidup dan berelasi dengan orang-orang dan lingkungan 

sosial budaya di sekitarnya, maka tidak mengherankan jika terjadi interaksi dan 

relasi antara pengarang dan masyarakatnya. Di sisi lain, karya sastra justru 

menentang kehidupan, misalkan pencipta tidak setuju dengan KKN rezim Orde 

Baru, lalu lahir karya sastra yang mengandung kritikan sosial. Hal ini, 

menunjukkan bahwa karya sastra menjadi penentang zaman. 

Sehubungan dengan konsep sastra dan masyarakat, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Suyitno (1990:3), bahwa karya sastra dan kehidupan 

masyarakat merupakan dua fenomena sosial yang saling melengkapi sebagai 

sesuatu yang eksistensial. Ini berarti bahwa karya sastra dan kehidupan nyata 
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selain memiliki otonomi tersendiri, juga keduanya memiliki hubungan timbal 

balik. Keberadaan karya sastra tidak terlepas dari pengarangnya. Pengarang 

menciptakan karya sastra berarti pula menciptakan model kehidupan. Seorang 

pengarang mencoba memahami kehidupan dengan menciptakan sebuah model 

berupa sebuah dunia alternatif. Model alternatif itu diciptakan pengarang agar 

leluasa dapat mengembangkan kemungkinan-kemungkinan pola pemahaman 

tentang kehidupan. 

Kelahiran karya sastra juga karena adanya kesadaran penulisnya bahwa 

karya sastra sebagai sesuatu yang imajinatif, fiktif, dan inventif harus 

mengemban misi-misi yang dapat dipertanggungjawabkan serta bertendensi 

(Suyitno, 1990:3). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diasumsikan bahwa 

pengarang menciptakan karya sastra tidak hanya didorong oleh hasrat untuk 

menciptakan keindahan, tetapi juga berkehendak untuk menyampaikan pikiran, 

perasaan, pendapat, dan kesan-kesannya terhadap sesuatu. Karya sastra yang baik 

tentu mengandung nilai-nilai kehidupan seperti nilai sosial, religi, filosofi, dan 

nilai kehidupan lainnya. Oleh karena itu, karya sastra dapat dikaji untuk 

mengungkapkan pikiran-pikiran yang terkandung di dalamnya, baik yang tersurat 

maupun tersirat. 

Salah satu karya sastra yang banyak memiliki kemiripan dengan fakta 

yang ada dengan dunia nyata adalah novel. Isi dalam novel dapat dipastikan 

terinspirasi dari dunia nyata yang diimajinasikan oleh pengarang. Pengalaman 

dan lingkungan yang terjadi di sekitar pengarang menjadi sumber inspirasi dalam 

proses kreatif pembuatan novel. Pengarang mengolah realitas sosial menjadi 
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karya fiksi. Hal ini menjadikan karya sastra sebagai suatu model dari kehidupan 

masyarakat yang sesungguhnya terjadi. Kejadian atau peristiwa yang terdapat 

dalam karya sastra dihidupkan oleh tokoh-tokoh sebagai pemegang peran atau 

pelaku alur yang menyuguhkan cerita mengenai sebuah peristiwa dan latar yang 

tersusun secara cermat dan runtut. Novel memiliki kandungan yang indah dan 

berguna, sehingga novel tidak hanya bersifat seni, tetapi bisa juga mengandung 

nilai-nilai kemanusian. Cerminan nilai-nilai kemanusian yang ada dalam novel 

inilah yang bisa dijadikan sebagai alat pembelajaran bagi masyarakat. 

Setiap karya sastra sadar atau tidak sadar memiliki kritik sosial di 

dalamnya, meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda. Misalnya pada masa 

Balai Pustaka lebih banyak berkaitan dengan adat-istiadat dan dominasi golongan 

tua. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nurgiyantoro (2010:330), yaitu hampir 

semua novel Indonesia sejak awal pertumbuhannya hingga dewasa ini, boleh 

dikatakan mengandung unsur pesan kritik sosial walau dengan tingkat intensitas 

yang berbeda. Wujud kehidupan sosial yang dikritik dapat bermacam-macam 

seluas lingkup kehidupan sosial itu sendiri. Banyak karya sastra yang bernilai 

tinggi yang di dalamnya menampilkan pesan-pesan kritik sosial. 

Novel Negeri Lintasan Petir merupakan hasil karya Gerson Poyk yang 

diterbitkan oleh Esensi Erlangga Group pada tahun 2009. Gerson Poyk sendiri 

merupakan sastrawan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Karya-karyanya 

banyak bercerita tentang kehidupan, kebudayaan, lingkungan sosial, dan interaksi 

manusia dengan alam yang mengedepankan sisi humanis, sehingga menyajikan 

sesuatu yang human interest dengan melihat dari sisi yang lebih tajam. Beberapa 
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karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris, 

Jerman, Rusia, Belanda, Jepang, dan Turki, serta menjadi bahan penelitian 

mahasiswa dalam dan luar negeri. Selain itu, banyak penghargaan yang telah 

diperoleh, diantaranya adalah SEA Writer Award (1989), Lifetime Achievement 

Award dari Harian Kompas, Adinegoro Award (1985 & 1986), dan Anugerah 

Kebudayaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2011). 

Novel Negeri Lintasan Petir  karya Gerson Poyk yang mencerikan pada 

masa pemerintahan Orde Baru ini merupakan sebuah novel geopolitik, novel 

Deschooling Society dengan segala achievementnya yang di dalamya 

mengisahkan dokter puskesmas yang cantik, sarjana sastra yang terpaksa menjadi 

pesuruh kantor pos untuk membiayai hidupnya sebagai transmigran, seorang 

pematung dan pramugari, semuanya belajar dari petani dan sebaliknya petani 

belajar dari sarjana dan seniman dalam menghadapi banjir di sebuah Negeri 

Lintasan Petir. Sebuah novel lingkungan (ekologi) yang terganggu, di mana 

tokoh-tokohnya tampak tangguh. Dokter puskesmas yang cantik, sarjana sastra 

yang bertransmigrasi bermodalkan gaji sebagai pesuruh kantor pos, seniman 

patung, dan pramugari terjalin menjadi cerita Negeri Lintasan Petir.  

Novel Negeri Lintasan Petir karya Gerson Poyk ini menarik untuk dikaji 

karena di dalamnya sarat dengan kritik sosial, di antaranya adalah kritik terhadap 

kebijakan pembangunan pemerintah, budaya kolusi, dan kondisi pendidikan di 

daerah terpencil khususnya daerah transmigrasi. Perkembangan pembangunan 

dengan dampak yang ditimbulkannya dalam benak para pengambil keputusan 

tidak sepi dari kesadaran ekologis, namun hal demikian (kesadaran ekologis) itu 
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hanyalah terdapat dalam benak, dalam ide, sementara dalam kenyataannya, 

sebuah pembangunan telah bergelimang dalam dosa polusi. Setiap hari orang 

berdoa dan berkhotbah tentang kebersihan lingkungan, setiap hari para profesor 

di sebuah kota besar menggurui para mahasiswanya tentang etika perlindungan 

lingkungan sehat melalui iptek dan seni membangun manusia yang terlepas dari 

keterasingannya dari alam atau lingkungan sehat, setiap hari murid-murid dan 

mahasiswa mempelajari ekologi dan humaniora, namun setiap hari pula berjuta-

juta manusia tercemplung ke dalam neraka polusi lingkungan. Berbagai 

permasalahan-permasalahan yang ada dalam novel Negeri Lintasan Petir ini, 

digambarkan sebagai tokoh ”Indra” akibat adanya berbagai permasalahan yang 

menimpa kota-kota besar tersebut ia memilih pindah pada daerah transmigrasi 

yang jauh dari hingar-bingar kota. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti 

ingin mengetahui tentang bentuk kritik pengarang melalui tokoh pada zaman dulu 

(Orde Baru) tersebut terhadap kebijakan pembangunan pemerintah, fenomena 

budaya kolusi dalam melakukan bisnis atau proyek pembangunan, serta kondisi 

pendidikan di daerah terpencil khususnya daerah transmigrasi. 

Berbagai penjelasan di atas menjadi motivasi peneliti untuk berupaya 

mengkaji novel Negeri Lintasan Petir karya Gerson Poyk ini yang disinyalir 

mengandung kritik sosial politik pada masa Orde Baru tersebut. Kritik sosial 

politik yang diungkapkan tokoh melalui gambaran pembagunan yang semrawut. 

Kritik sosial yang terkandung dalam novel tersebut dapat dikaji dengan teori 

sosiologi sastra dan digunakan sebagai alternatif materi mata pelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia, khususnya apresiasi sastra. 
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Penelitian sejenis ini sudah pernah dilakukan oleh Lestari (2014) dengan 

judul “Kritik Sosial dalam Novel Larung Karya Ayu Utami”. Penelitian ini 

menekankan pada bentuk kritik terhadap arogansi kekuasaan, fenomena 

wewenang penguasa, dan pemimpin pada masa Orde Baru. Masalah 

penelitiannya mendasar yang sangat terikat dengan cerita, latar peristiwa, dan 

konflik yang memiliki kecendrungan sosial, khususnya pada aspek politik. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lestari yaitu terletak pada 

kajian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Erma Lestari mengkaji 

bentuk kritik terhadap arogansi kekuasaan, fenomena wewenang penguasa, dan 

pemimpin, sedangkan penelitian sekarang lebih mengkaji pada kritik kebijakan 

pembangunan pemerintah, kritik terhadap budaya kolusi, dan kritik terhadap 

kondisi pendidikan. Persamaanya adalah sama-sama menggunakan model kajian 

sosiologi sastra dengan analisis kritik sosial yang terjadi pada masa Orde Baru. 

Berdasarkan perbedaan di atas, maka pengembangan analisis kritik sosial 

masih relevan digunakan. Kajian kritik sosial ini bermaksud untuk mengkaji 

kritik-kritik sosial yang terjadi dalam masyarakat mengenai kebijakan 

pembangunan pemerintah, budaya kolusi, maupun kondisi pendidikan. Adapun 

judul penelitian ini adalah “Kritik Sosial dalam Novel Negeri Lintasan Petir 

Karya Gerson Poyk (Kajian Sosiologi Sastra)”. Penelitian terhadap novel Negeri 

Lintasan Petir Karya Gerson Poyk ini bertujuan untuk mengungkap kritik sosial 

yang terkandung di dalamnya, dengan menggunakan tinjauan sosiologi sastra. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini difokuskan hanya pada 

deskripsi kritik sosial yang dicermati melalui isi teks masalah yang dikemukakan 

oleh  pengarang melalui tokoh-tokoh yang ada di dalam novel Negeri Lintasan 

Petir karya Gerson Poyk. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah (1) 

bentuk kritik terhadap kebijakan pembangunan pemerintah, yaitu kebijakan 

pembangunan yang menyimpang dari kesadaran ekologis dan menyimpang dari 

tujuannya, (2) bentuk kritik terhadap budaya kolusi, yaitu permufakatan atau 

kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antar 

penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, 

dan atau negara, dan (3) bentuk kritik terhadap kondisi pendidikan, yaitu 

terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan pada daerah terpencil khususnya 

pada daerah transmigrasi. Novel tersebut mengungkapkan tentang kehidupan 

masyarakat melalui tokoh-tokoh dan pelaku yang menggambarkan situasi pada 

masa pemerintahan Orde Baru. Penentuan batasan masalah tersebuat berdasarkan 

atas pertimbangan bahwa penilaian yang dilakukan sebagai wujud ketidakpuasan 

terhadap fenomena yang ada, seperti keadaan yang baik atau buruk, benar atau 

salah yang diungkapkan oleh tokoh. 

1.3 Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, maka diperlukan suatu 

perumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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1) Bagaimana bentuk kritik pengarang melalui tokoh terhadap kebijakan 

pembangunan pemerintah dalam novel Negeri Lintasan Petir karya Gerson 

Poyk? 

2) Bagaimana bentuk kritik pengarang melalui tokoh terhadap budaya kolusi 

dalam  novel Negeri Lintasan Petir karya Gerson Poyk? 

3) Bagaimana bentuk kritik pengarang melalui tokoh terhadap kondisi 

pendidikan dalam novel Negeri Lintasan Petir karya Gerson Poyk? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan suatu penelitian haruslah jelas supaya tepat sasaran. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan bentuk kritik pengarang melalui tokoh terhadap kebijakan 

pembangunan pemerintah dalam novel Negeri Lintasan Petir karya Gerson 

Poyk. 

2) Mendeskripsikan bentuk kritik pengarang melalui tokoh terhadap budaya 

kolusi dalam  novel Negeri Lintasan Petir karya Gerson Poyk. 

3) Mendeskripsikan bentuk kritik pengarang melalui tokoh terhadap kondisi 

pendidikan dalam novel Negeri Lintasan Petir karya Gerson Poyk. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi 

perkembangan keilmuan bahasa dan sastra, sehingga dapat digunakan sebagai 
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landasan untuk penelitian selanjutnya, khususnya kajian sosiologi sastra (kritik 

sosial). 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

mengetahui dan memahami keadaan sosial dari berbagai lapisan masyarakat, 

bentuk-bentuk kritik sosial, dan keadaan sosial tokoh dalam novel Negeri 

Lintasan Petir karya Gerson Poyk, serta sebagai masukan dan pertimbangan 

dalam penelitian karya-karya sastra lainnya dengan menggunakan kajian 

sosiologi sastra (kritik sosial). 

1.6 Penegasan Istilah 

Adapun istilah-istilah yang penting untuk ditegaskan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Sastra berarti “kumpulan alat untuk mengajar, buku petunjuk, atau buku 

pengajaran yang baik”. Makna kata sastra bersifat lebih spesifik sesudah 

terbentuk menjadi kata jadian yaitu kesusastraan, yang berarti “kumpulan 

hasil karya sastra yang baik” (Ratna, 2003:1). 

2) Sosiologi sastra merupakan pemahaman terhadap karya sastra dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek masyarakat (Ratna, 2003:2). 

3) Kritik sosial dalam karya sastra merupakan kritik sastra yang dilakukan 

menggunakan pendekatan sosiologis, artinya karya sastra itu ditelaah segi-

segi sosial kemasyarakatan yang berada di sekitar kelahiran karya tersebut 
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serta sumbangan yang diberikannya terhadap pembinaan tata kehidupan 

masyarakat (Semi, 1993:12). 

4) Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita 

kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekeliling dengan menonjolkan 

watak dan sifat pelaku (Suharianto, 2005:31). 

5) Kebijakan Pemerintahan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai 

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau 

sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan 

pemerintah merupakan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-

badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Islamy, 1997:5). 

6) Kolusi merupakan permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum 

antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain 

yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara (Undang-undang 

Dasar Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, Bab I Ketentuan Umum). 


