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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra terbentuk atas dasar gambaran kehidupan yang dialami oleh 

Manusia. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dapat 

menjadi acuan imajinasi untuk menciptakan karya sastra. Hal tersebut dapat 

dilihat dari peristiwa, hubungan, maupun hal-hal lain yang  erat kaitanya dengan 

sesuatu yang biasa dilakukan, dilihat, dan diketahui oleh masyarakat dalam 

kehidupan nyata. Pengarang dalam menciptakan sebuah karya tentu 

memperhatikan unsur-unsur pembangun karya sastra itu sendiri, yaitu unsur 

intrinsik dan unsur ekstrinsik. Lomme dalam Pradotokusumo (2005: 116) 

menjelaskan bahwa karya sastra itu bersifat mimetik yang berarti tiruan 

kehidupan Manusia.  

Wellek (1990: 110) menjelaskan bahwa sastra merupakan ungkapan 

perasaan masyarakat, yaitu cerminan dan ekspresi hidup suatu kelompok sosial 

yang terjadi di sekitar kehidupan pengarang. Pengarang tidak harus 

mengekspresikan kehidupanya secara keseluruhan, tetapi harus dapat memadukan 

antara apa yang dialami, apa yang diketahui, dan imajinasi yang dimiliki.  

Sastra dan masyarakat memiliki hubungan karena sastra tidak dapat 

terlepas dari sistem politik, ekonomi, dan sosial tertentu. Masyarakat memiliki 

pengaruh atas terciptanya sebuah karya sastra, karena selain pengarang 

merupakan bagian dari masyarakat, sastra juga menyajikan sebagian besar 
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kehidupan yang terjadi di kenyataan sosial. Sastra selalu memandang alam dan 

manusia sebagai objek. Sastra dalam kehidupan masyarakat juga memiliki 

kedudukan berarti, apa yang dituliskan saat ini tidak hanya bernilai saat ini saja, 

akan tetapi juga memiliki nilai di kehidupan akan datang. Perihal tersebut 

menunjukan bahwa  di dalam karya sastra terdapat nilai sejarah.  

Sejarah merupakan salah satu objek yang dapat mempengaruhi unsur 

pembentuk karya sastra. Fakta sosial masyarakat sastra dapat menggambarkan 

atau menceritakan sejarah yang dialami oleh seseorang di eranya. Sejarah jika 

dituliskan dalam sebuah karya sastra, maka akan menjadikan karya sastra tersebut 

lebih hidup dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan di masa akan datang. 

Sejarah atau segala sesuatu yang sudah terjadi tidak akan dapat diulang kembali 

akan tetapi dapat dijadikan pengetahuan dan pembelajaran agar kedepanya 

menjadi lebih baik. Sebagaimana ungkapan yang berbunyi “masa lalu adalah 

sejarah, hari ini adalah kenyataan, dan hari esok adalah masa depan.” 

Kurniawan (2002: 105) memaparkan bahwa karya sastra tidak dapat lepas 

dari masyarakat dan sejarah karena sastra merupakan bagian dari kebudayaan. 

Kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai kekuasaan dan politik yang terdapat 

dalam masyarakat. Hubungan timbal balik mengenai keterkaitan sastra dengan 

masyarakat maupun masyarakat dengan sastra sangat erat. Masyarakat sebagai 

objek yang dijadikan cerminan imajinasi hingga terbentuk sebuah karya sastra.   

Studi mengenai sastra dan hegemoni dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana hubungan sastra dengan kejadian sosial yang terjadi di masanya. Melalui 

hegemoni kita dapat mengetahui berbagai bentuk kekuasaan yang terangkum 
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dalam karya sastra. Sebagimana wujud kekuasaan dalam hegemoni yang dapat 

dilihat dari dua golongan, yaitu golongan penguasa dan yang dikuasai. Melalui 

nilai-nilai kekuasaan inilah, nilai sejarah yang terkandung dalam sebuah karya 

sastra dapat diketahui.  

Gramsci dalam Faruk (1999: 62) menjelaskan bahwa karya sastra yang  

bersifat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keberlangsungan hidup masyarakat, 

memiliki kekuatan yang dapat membentuk gagasan atau ideologi. Sebuah wacana 

yang menyangkut kekuasaan biasanya, di dalamnya terdapat penolakan dan 

perlawanan.  

Indonesia sebagai negara yang telah berabad-abad dalam kekuasaan 

penjajah, tentu meninggalkan banyak nilai sejarah semasa penjajahan. Salah 

satunya adalah penjajahan yang dilakukan oleh golongan kolonial, tepatnya dari 

era kolonial hingga setelahnya (postkolonial). Pertengahan abad ke-20 setelah  

merdeka, Indonesia masih belum dapat dikatakan bebas. Indonesia masih 

memiliki berbagai permasalahan, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, maupun 

psikologi yang perlu diselesaikan (Ratna, 2008: 80).  

Sepeninggalnya kolonial, Indonesia tidak semata-mata terbebas dari 

pengaruh penjajahan Belanda. Dilihat dari segi politik, ekonomi, dan budaya yang 

diberlakukan di Indonesia, masih berkaitan erat dengan kolonial. Indonesia belum 

dapat menunjukkan jati diri bangsa yang sebenarnya. Permasalahan kekuasaan di 

era postkolonialisme menjadi sesuatu aspek kajian yang menarik untuk diteliti 

karena pada kenyataanya, meskipun Indonesia sudah dinyatakan merdeka, warga 

Indonesia tidak dapat menguasi negara secara seratus persen. Pengaruh terbesar 
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masih dikuasai oleh kolonial. Novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta 

Toer  dijadikan objek penelitian karena cerita yang terdapat dalam novel sangat 

mencerminkan sejarah era postkolonialisme.  

Heryanto dalam Faruk (1999: 98) menjelaskan bahwa sastra sudah 

mengalami politisasi sejak orde baru, ada sejumlah karya sastra yang dilarang 

beredar karena dianggap memprovokasi atau mengancam keberadaan suatu 

golongan. Sebagai salah satu contoh adalah karya-karya Pramoedya Ananta Toer 

yang dilarang terbit oleh pemerintah. Karya Pramoedya kebanyakan bersifat 

resistensi, yaitu mengkritiki sistem pemerintahan di masanya. Pramoedya Ananta 

Toer kerap kali mengisahkan tentang keadaan sistem kekuasaan sekitar abad ke-

20. Pramoedya menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat pribumi, yang 

berjuang melawan ketertindasan oleh kolonial di tanah airnya sendiri. Banyak 

sekali perihal yang berhubungan dengan postkolonial dalam karyanya. 

Novel Bumi Manusia, menggambarkan secara jelas bagaimana wujud 

hegemoni yang dilakukan kolonial di tanah pribumi, karena menampilkan 

dimensi kemanusiaan di era kolonialisme. Pram menuliskan novel tersebut 

dengan mengangkat permasalah utama yang membahas tentang perbedaan ras, 

bangsa (barat dan timur), penjajah dan terjajah, Eropa dan pribumi, serta kulit 

putih dan berwarna (Ratna, 2008: 31).  

Praktik hegemoni oleh kolonial terhadap masyarakat pribumi sangat 

terlihat jelas dalam novel Bumi Manusia. Pribumi sebagai pihak yang dikuasai 

dan kolonial sebagai pihak penguasa. Bentuk penguasaan yang dilakukan oleh 

kolonial tidak semata-mata dalam bentuk fisik, akan tetapi juga pemikiran. Pihak 
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penguasa berusaha mendominasi pola pikir masyarakat dengan menyajikan 

berbagai bentuk tradisi kolonial kepada masyarakat pribumi. Perihal seperti 

demikian dapat dilihat dari bagaimana Tuan Malema ( golongan kolonial) selalu 

mengharuskan Nyai Ontosoroh (golongan pribumi) untuk membaca buku-buku 

yang berisi tentang budaya dan etika Eropa. Kejadian tersebut sejalan dengan 

pandangan Gramsci yang menyatakan bahwa praktik hegemoni kerap kali muncul 

melalui aspek seni untuk memberikan pengaruh kepada publik. Hingga pada 

akhirnya kreativitas kaum terjajah terbunuh, dan secara perlahan kelompok 

terjajah meninggalkan ciri khas bangsanya (Kurniawan, 2002: 2). 

Selain hegemoni, studi postkolonialisme juga menjadi penting untuk 

dilakukan karena dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer 

berkisah seputar kejadian di era postkolonialisme. Menjadi penting dalam 

penilitian kita mengetahui alasan dan tujuan kolonial yang berambisi untuk 

mengusai masyarakat pribumi. Kita dapat mengetahui bentuk psikoanalisis 

dengan memasukan studi postkolonialisme yang nantinya mendukung studi 

hegemoni untuk memaparkan alasan, cara, dan tujuan kolonial  menjajah pribumi. 

Penjajah memiliki kemampuan untuk memahami masyarakat terjajah, hal tersebut 

dilakukan agar selalu dapat meneruskan kekuasaan yang telah dicapai (Syuropati, 

2012: 134).   

Indonesia sebagai negara berkembang pasti selalu menjadikan negara maju 

percontohan untuk mengembangkan kemajuan negara. Di era globalisasi seperti 

saat ini, berbagai pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia dengan begitu 

pesatnya, dapat menjadikan Indonesia kembali terjajah. Perihal tersebut akan 
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terjadi jika masyarakat tidak dapat menyaring budaya luar yang masuk. Bentuk 

penjajahan tidak hanya terlihat melalui fisik akan tetapi juga mental, yang dapat 

dilihat dari pemberian pengaruh terhadap pola pikir dan idologi masyarakat. 

Setiap negara yang pernah dijajah, hingga saat ini pasti memiliki suatu hal yang 

mencirikan penjajah. Sebagaimana contoh sebagai negara yang telah lama dijajah 

oleh Belanda, hingga saat ini kitab undang-undang pidana (KUHP) Indonesia 

merupakan hasil adopsi dari Belanda. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk 

aturan hukum Belanda, pada masa penjajahan yang mengakar hingga saat ini.  

Penelitian kali ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk penjajahan 

yang dilakukan kolonial kepada pribumi Indonesia, agar di era modern ini tidak 

terulang penjajahan yang sama. Penjajahan yang dimaksud bukan hanya 

penjajahan oleh kolonial akan tetapi juga negara-negara, maupun golongan lain. 

Guna mengetahui berbagai bentuk penjajahan, maka dilakukan penelitian dengan 

judul “Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya 

Ananta Toer”. 

 

1.2 Fokus Masalah 

Agar hasil penelitian ini menjadi pokok bahasan yang detail, maka objek 

penelitian difokuskan pada ruang lingkup hegemoni kekuasaan, yang dianalisis 

dengan menggunakan teori hegemoni dan postkolonialisme. Hegemoni adalah 

kajian teori keilmuan yang membahas tentang nilai-nilai kekuasaan, yangmana 

dalam kekuasaan tesebut terdapat pihak sebagai penguasa dan juga pihak yang 

dikuasai. Di era postkolonialisme kekuasaan di Indonesia tidak berada pada 
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Indonesia sendiri, melainkan berada di bawah pengaruh golongan kolonial 

Belanda. 

Hegemoni mengacu pada dua aspek yaitu golongan terjajah dan golongan 

penjajah. Hegemoni diartikan sebagai dominasi suatu kelompok terhadap 

kelompok lain, dengan atau tanpa ancaman keras sehingga ide yang didiktekan 

oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didomonasi dapat diterima 

sebagai sesuatu yang wajar. Teori hegemoni dalam penelitian kali ini yang 

pertama digunakan untuk menganalisis  wujud hegemoni melalui tokoh dan 

penokohan, yang nantinya akan diketahui bagaimana bentuk tokoh dan 

penokohan yang menduduki peranan sebagai kelompok pendominasi maupun 

didominasi. Studi hegemoni Gramsci terletak pada supermasi kelompok sosial 

yang menyatakan dirinya dalam dua cara. Pertama sebagai “dominasi” yaitu suatu 

kelompok sosial mendominasi kelompok antagonistik dan cenderung  

menghancurkan. Kedua sebagai “kepemimpinan moral dan intelektual” yaitu 

setelah suatu kelompok mendominasi kekuasaan, maka kelompok tersebut harus 

meneruskan pada kepemimpinan hingga mendominasi kekuasaan tertinggi. 

Kelompok dominan, agar dapat mendominasi suatu kelompok lain, pasti memiliki 

pandangan-pandangan tentang keadaan kelompok yang didominasi (Faruk, 1999: 

68). 

Kelompok dominan selalu mendominasi golongan lain agar gagasan 

(moral, intelektual, budaya) yang didiktekan dapat diterima dengan wajar  oleh 

kelompok yang didominasi (terjajah). Kelompok terjajah perlahan dapat 

menerima gagasan tersebut secara tidak sadar karena pendominasian dilakukan 
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melalui alat kekuasaan seperti sekolah, modal, media, dan lembaga-lembaga 

negara. Hal tersebut sejalan dengan alur cerita dalam novel Bumi Manusia karya 

Pramoedya Ananta Toer yang menggambarkan berbagai bentuk kekuasaan 

kolonial terhadap pribumi. Perekonomian Indonesia saat itu dikuasai oleh 

kolonial, melalui tokoh Tuan Malema. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah 

hukum yang diberlakukan di Eropa. Hingga sekolah milik Eropapun didirikan di 

Indonesia, yangmana tidak semua masyarakat pribumi dapat berlajar di sana. Hal 

tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik hegemoni yang terjadi melalui 

konflik yang terjadi dalam novel.  

Kajian postkolonialisme yang menjelaskan antara kelompok dominan 

dengan kelompok yang didominasi bersifat “mimikri” artinya kelompok yang 

didominasi (terjajah) tidak hanya bergantung pada kelompok dominan (penjajah) 

tetapi juga melakukan aspek peniruan. Melalui peniruan tersebut perlahan 

kelompok terjajah akan bangun sebagai pribadi yang melawan ketertindasan atas 

dirinya dan golongannya (Syuropati, 2012: 134). Melalui novel Bumi Manusia 

tindakan peniruan tersebut dapat dilihat dari perilaku Nyai Ontosoroh dan Minke, 

yang dengan gigih mempelajari perilaku kolonial, kemudian perlahan mulai 

membuat sebuah perlawanan untuk mendapatkan haknya di tanah pribumi. Perihal 

tersebut tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran pengarang mengenai perubahan 

sosial masyarakat melalui sistem kekuasaan pada saat karya sastra diciptakan.   
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1.3 Rumusan Masalah 

Agar pokok permasalahan dalam penelitian terarah dan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan, maka diperlukan adanya perumusan masalah. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana bentuk hegemoni dalam pengungkapan tokoh dan penokohan  

novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer? 

2) Bagaimana bentuk hegemoni dalam pengungkapan konflik novel Bumi 

Manusia karya Pramoedya Ananta Toer? 

3) Bagaimana pemikiran pengarang, atas tema keadilan sosial dalam novel 

Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1) Menjelaskan bentuk hegemoni melalui pengungkapan tokoh dalam novel 

Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. 

2) Menjelaskan bentuk hegemoni memalui pengungkapan konflik dalam 

novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. 

3) Mendeskripsikan pemikiran pengarang, atas tema keadilan sosial dalam 

novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Peneilitian tentang Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Bumi Manusia 

karya Pramoedya Ananta Tour, dapat dimanfaatkan secara teoretis dan juga 

secara praktis. 
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1.5.1 Manfaat Teoretis 

1) Sebagai bahan referensi dalam pembelajaran sastra 

2) Sebagai referensi dalam pengkajian sastra yang mengkaji tentang 

hegemoni dan postkolonialisme 

3) Memperkaya hasil penelitian dalam khasanah keilmuan dalam bidang 

sastra 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran apresiasi sastra 

2) Sebagai bahan dan pandangan hidup masyarakat yaitu pengetahuan sejarah 

untuk mengenal kekuasaan era postkolonialisme  

3) Dapat digunakan sebagai objek penelitian yang serupa 

 

1.6 Penegasan Istilah 

1) Sastra 

Sastra adalah gambaran dari kehidupan sosial yang terjadi di 

masyarakat, yangmana dalam fakta sosial masyarakat sastra dapat 

menggambarkan atau menceritakan sejarah yang dialami oleh seseorang di 

eranya. Sastra adalah suatu kegiatan kreatif pada sebuah karya seni, sastra juga 

merupakan ungkapan jiwa pengarang, yang disampaikan melalui bahasa 

(Wellek, 1990: 3). 

2) Postkolonialisme 

Postkolonialisme, post berarti setelah atau sesudah, jadi 

postkolonialisme dapat diartikan sebagai masa atau era setelah kolonialisme. 
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Postkolonialisme tergabung dari berbagai cabang keilmuan yang meliputi 

filsafat, cultural studies, politik, bahasa sastra, ilmu sosial, sosiologi, dan 

feminisme (Syuropati, 2012: 126). 

3)  Hegemoni  

Hegemoni adalah suatu upaya atau cara kepemimpinan yang 

didominasi untuk dijadikan kekuasaan. Hegemoni juga dapat diartikan sebagai 

cara kepemimpinan untuk mendominasi orang maupun kelompok lain. 

Pengaruh kepemimpinan yang tercipta melalui hegemoni tersebut, pada 

akhirnya akan menciptakan sebuah perubahan sesuai dengan yang 

dikehendaki oleh orang maupun kelompok yang menghegemoni. 

4) Dominasi 

Dominasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memperoleh 

kekuasaan. Nirmala (2002: 112) menjelaskan bahwa dominasi merupakan 

kekuasaan, dalam kata lain disebut dominan yang berarti berkuasa dan sangat 

berpengaruh.  

5) Mimikri 

Mimikri merupakan bentuk-bentuk peniruan ataupun penyesuaian 

diri melalui etika. Peniruan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat 

diterima dengan baik oleh kelompok pendominasi. Peniruan atau imitasi juga 

bertujuan untuk membentuk kekuasaan atas diri pribadi, sebagai persiapan 

menghadapi tantangan (Ratna, 2008: 452). 
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6) Kekuasaan 

kekuasaan adalah suatu wewenang, yang berawal dari kemampuan 

seseorang atau kelompok untuk dapat mempengaruhi orang atau kelompok 

lain. Biasanya setiap orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan atas orang  

maupun kelompok lain, memiliki kemampuan yang lebih dari pihak yang 

dikuasai. Kelebihan tersebut bisa dilihat dari tindakan (kekuatan fisik), dan 

pemikiran (pengetahuan dan kepandaian). 

 


