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KATA PENGANTAR

PROLOG
Pada suatu akhir pekan di penghujung tahun yang dirundung hujan
berkepanjangan seseorang membaca sebuah karya sastra hingga khatam satudua hari kemudian. Bertahun-tahun kemudian setelah melewati ratusan buku, ia
membaca sebuah karya sastra yang setiap kali ia membuka halamanhalamannya ingatannya kembali pada yang dibacanya pada suatu akhir pekan di
penghujung tahun yang dirundung hujan berkepanjangan. Yang demikian tentu
dipicu oleh kemiripan-kemiripan baik yang eksplisit maupun implisit antara
kedua karya yang dibacanya. Kemiripan-kemiripan ini kemudian membuat
pikirannya meregang lebih jauh terkait yang mungkin membayang di balik
fenomena ini, merangsang sedemikian rupa untuk menelusuri simpul-simpul
imajiner demi merumuskan pemahaman baru atas satu atau beberapa hal.
Proses serupa saya bayangkan juga dialami oleh para penulis antologi ini.
Mereka membaca pada suatu masa, lalu membaca pada masa yang lain, dan
menemukan ada yang beririsan. Mencermati yang tersaji di daftar isi, buku ini
menawarkan keberagaman. Namun demikian, ketika saya mengingat motivasi
para penulisnya, ada yang terasa mengganggu terkait keberadaan dua bab
terakhir yang menyajikan film dan tulisan perjalanan: Di manakah sastranya?
Mungkinkah para penulis antologi ini secara sadar memperluas batasan sastra
bandingan dan sekadar memanfaatkan perspektifnya? Mungkin.
Sastra bandingan tidak bisa dipahami sekadar sebagai semacam laku
menjajarkan dua gelas yang bentuknya serupa namun warnanya berbeda atau
bentuknya berbeda namun warnanya sama. Sastra bandingan bukanlah
serangkaian usaha mencari-cari persamaan dan perbedaan, melainkan medium
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untuk mencermati hal-hal terkait ada apa di balik persamaan dan perbedaan,
bagaimana pandangan dunia si pencipta yang bisa dibayangkan berdasarkan
hasil karyanya, atau pemahaman atas dunia yang seperti apa yang terbentuk
selepas penemuan fakta akan eksistensi kedua karya. Jadi, melalui sastra
bandingan, seseorang tidak hanya memperoleh dua karya serupa namun juga
seperangkat pengetahuan baru tentang hal-hal—baik yang dekat maupun yang
jauh—yang bahkan tidak pernah terbayangkan olehnya.
Dalam pengertian ini, kedua teks yang kemudian dibandingkan tentu tidak
bisa dipilih sembarangan bahkan meskipun memang ada hal-hal yang sama.
Keduanya semestinya memiliki kekhususan yang tidak serta-merta dapat
digantikan begitu saja oleh teks lain. Ada sekurang-kurangnya satu isu yang
menguar dari keduanya—saya biasa menyebutnya X—yang seyoganya bukan
hal-hal umum dan dapat dikenali dengan mudah oleh semua pembaca. X inilah
yang menjadi titik temu untuk kemudian diikat sedemikian rupa
IHWAL SEMBILAN BELAS TELAAH
Terlepas

dari

usahanya

untuk

mencermati

sejumlah

teks

dan

problematiknya, sebagian besar telaah di dalam antologi ini sayangnya
memperlihatkan kecenderungan kekurangselektifan dalam memilih teks. Hal ini
bahkan telah tampak dalam rumusan judul-judul telaah. Titik temu pasanganpasangan yang dihadirkan terlalu samar sehingga sulit untuk diikat terlebih lagi
meletupkan pemahaman baru. Meskipun demikian, kesembilan belas telaah
dalam antologi ini tetap menawarkan pembacaan atas fenomena sastra melalui
perspektif sastra bandingan yang digarap oleh para akademisi muda.
Dalam Bab Folklor, Eggy F. Andalas melalui “Cerita Rakyat dan Tradisi
Masyarakat Agraris Nusantara” mencermati bagaimana dua cerita rakyat dari
dua kebudayaan berbeda mengusung sosok “ibu” dalam aktivitas praktis dan
simbolis. Melalui telaah ini saya menjumpai sejumlah temuan yang membuka
kemungkinan lebih luas terkait konstruksi cerita rakyat Nusantara, khususnya
yang secara sadar maupun tidak menghadirkan femininitas sebagai pusat
ceritanya.
Pada bab yang sama, Dody Irawan melalui “Perbandingan Kata “Kun”
dalam Mantra Pembungkam Pulau Penyengat dengan Surah Yasin Ayat 82 dalam
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Pendekatan Sastra Bandingan” mencermati kesinambungan mantra masyarakat
Pulau Penyengat dengan Alquran. Telaah ini bagi saya tampak terburu-buru dan
tidak memberikan informasi terkait proses panjang hingga mencapai
pemahaman bahwa kedua yang dibicarakannya memiliki hubungan. Apabila satu
ayat dihadapkan dengan satu mantra, alih-alih memperlihatkan pemanfaatan
perspektif sastra bandingan, yang lebih terasa justru telaah berperspektif
semiotik atau intertekstual.
Pada bab selanjutnya, antologi ini berfokus pada novel. Dari dua belas
telaah atas sejumlah novel klasik dan kontemporer Indonesia dan terjemahan,
setengahnya mendiskusikan keperempuanan, gender, dan seksualitas. Terlepas
dari isu ini memang salah satu yang paling hangat dalam kesusastraan Indonesia
lima belas tahun pertama abad kedua puluh satu, fakta yang demikian dapat
dibaca bahwa sebagian besar pembaca muda pertama, lebih banyak terpapar
oleh karya sastra yang menjadikan keperempuanan, gender, dan seksualitas
sebagai tema utamanya. Kedua, adanya kemungkinan mereka enggan
mengeksplorasi karya-karya sastra lain yang mengusung tema berbeda lalu
memilih mengikuti arus kekinian.
Rizal Octofianto melalui “Seks dan Perselingkuhan dalam Tiga Novel Eka
Kurniawan” mencermati bagaimana seksualitas dihadirkan dalam ketiga novel
Eka Kurniawan. Telaah ini menarik karena arahnya yang tidak sekadar
membandingkan

melainkan

juga

mencoba

mengonstruksi

sejarah

kepengarangan Eka Kurniawan melalui novel-novelnya. Satu per satu novel Eka
didiskusikan terkait tokoh-tokohnya yang menjalin hubungan dengan tokohtokoh lain dalam bingkai seksualitas. Saya menganggap ada semacam spoiler
pada telaah ini karena menghadirkan hal-hal di balik dinamika seksualitas novelnovel Eka bahkan sebelum mencapai setengah jalan. Argumen yang dibangun
terkait kondisi sosio-kultural-politik yang melingkupi penerbitan ketiga novel
tersebut tentu menjadi lebih menarik apabila diperlakukan sebagai pengikat di
muara telaah.
Isu seksualitas kembali hadir dalam telaah Erlin Aprilia E. “Makna
Seksualitas dalam Novel Nayla Karya Djenar Maesa Ayu dan Chrysan Karya Hapie
Joseph Aloysia.” Bagi saya, telaah ini tampak tidak spesifik dan kedua teks yang
dipilih pun memungkinkan untuk digantikan oleh teks-teks lain yang sejenis,
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khususnya yang ditulis oleh sejumlah pengarang perempuan Indonesia pada
dasawarsa pertama 2000-an. Selain itu, titik-titik yang menjadi fokus diskusi
adalah titik-titik yang kurang-lebih sama dengan yang pernah digarap oleh para
pembaca sebelumnya.
Mega Harwati Nungki W. melalui “Representasi Perempuan dalam Novel
Perempuan-Perempuan Tak Berwajah Karya Prancesa dan Perempuan Terpasung
Karya Hani Nasqhabandi” mencermati dua tokoh perempuan dalam novel yang
berlatar Arab Saudi dan Afghanistan. Telaah ini tampak generik karena
menghadirkan dua novel yang dengan mudah bisa digantikan oleh banyak teks
lain yang menceritakan seluk-beluk kehidupan perempuan Timur Tengah, yang
tentu saja seringkali mengarah pada ketertindasan. Dengan demikian,
pernyataan yang memperlihatkan posisi perempuan dalam kedua novel tersebut
sebenarnya sudah tampak nyata tanpa perlu melalui seperangkat analisis. Lebih
lanjut, secara komposisi, pemunculan diskusi tentang feminisme tampak sekadar
diskusi yang tidak sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam
memahami keperempuanan di dalam kedua novel.
Ana Agustin P. melalui “Kehidupan Eksil Tragedi 1965 dalam Novel Pulang
Karya Leila S. Chudori dan Novel Amba Karya Laksmi Pamuntjak” mencermati
salah satu tema yang banyak dipilih sebagai tulang punggung cerita dan digarap
hingg hari ini yaitu dampak lanjutan peristiwa G 30 S/PKI. Telaah ini
menghasilkan temuan terkait bagaimana kedua pengarang menghadirkan sisi
lain peristiwa traumatis tersebut yaitu kehidupan eksil. Namun demikian, proses
menuju temuan tersebut terasa pincang karena yang dihadirkan justru sebatas
persamaan-persamaan kedua novel. Padahal, Pulang dan Amba jelas memiliki
struktur berbeda yang tentu memberikan kontribusi dalam membangun pesan
dan makna keduanya, yang tentu saja tidak memadai apabila hanya disebut
membongkar sejarah yang tidak terdaftar.
Khoirul Muttaqin melalui “Motif Diskriminasi dalam Bumi Manusia dan
Pasung Jiwa” mencermati karya Pramoedya Ananta Toer dan Okky Madasari
dengan menjadikan diskriminasi sebagai titik temunya. Telaah ini sebatas
memperlihatkan jenis-jenis diskriminasi yang dialami tokoh-tokoh kedua novel
tersebut tanpa disertai usaha lebih lanjut menjadikannya sebagai titik tolak
untuk memandang dalam skala lebih luas. Misal, alasan-alasan bahkan hingga
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pada masa 2000-an ini masih bermunculan karya yang secara gamblang
memperlihatkan pertentangan antarkelas dan golongan karya-karya serupa yang
dihadirkan Bumi Manusia puluhan tahun sebelumnya. Temuan terkait
diskriminasi versi masa kolonial dan diskriminasi versi masa Orde Baru dan
Reformasi tidak menjadi motor penggerak telaah ini lebih jauh terkait
katakanlah kebangsaan dan kemanusiaan Indonesia yang tidak banyak berubah
baik ketika terjajah maupun merdeka. Saya pun membayangkan, telaah ini tentu
lebih menarik apabila berfokus pada novel-novel Okky Madasari saja yang
kurang-lebih memiliki nuansa serupa daripada membandingkannya dengan
karya Pramoedya Ananta Toer dengan memilih titik temu yang itu-itu lagi.
Itsnaini Lailiyah Ananda melalui “Poligami dalam Novel Ayat-Ayat Cinta
Karya Habiburahman El Shirazy dan Surga yang Tak Dirindukan Karya Asma
Nadia” mencermati dua novel yang dilabeli “sastra Islami.” Titik temu yang
dipilih sebenarnya menarik dan bisa menjadi fondasi diskusi yang lebih
mencerahkan, terlebih lagi apabila dikaitkan dengan pengarangnya yang
meskipun sama-sama muslim sedikit-banyak menulis dengan kesadaran gender
yang berbeda. Bagaimanapun, telaah berhenti pada sebatas poligami sebagai
persamaan dan cara pandang terhadap poligami sebagai perbedaan. Artinya,
secara umum pembaca pun dapat memahami bahwa arah kedua novel sejak
awal jelas berbeda karena yang satu memandang melalui mata lelaki, yang lain
memandang melalui mata perempuan. Poligami pun tetap beku sebagai positif
dan negatif. Lebih lanjut, telaah atas kedua karya tersebut semestinya bisa
diperluas dengan menempatkannya sebagai awalan untuk mengonstruksi
“ideologi”

Forum

Lingkar

Pena

sebagai

komunitas

yang

mewadahi

Habiburahman El Shirazy dan Asma Nadia.
Anastasya Rina melalui “Habitus Tokoh Cerita Utama dalam Novel Gadis
Pantai Karya Pramoedya Ananta Toer dan Rara Mendut Karya Y. B.
Mangunwijaya” mencermati bagaimana kedua tokoh perempuan dalam kedua
novel klasik tersebut bertindak berdasarkan habitus dan modal yang mereka
miliki. Pemanfaatan perspektif Bourdieau untuk membaca kedua novel tersebut
tampak kurang relevan dan bahkan memunculkan kesan berawal dari teori
untuk kemudian mencari hal-hal di dalam novel yang bersesuaian dengan teori
tersebut. Telaah ini pun mau tidak mau membuat saya bertanya-tanya terkait

v

penggunaan kedua novel tersebut pada suatu masa yang menawarkan banyak
karya sastra. Dengan perkataan lain, perlukah kita kembali lagi dan lagi pada
karya-karya yang bahkan telah dibaca, diulas, dan diteliti berkali-kali sementara
tidak sedikit karya sastra yang potensial untuk ditelaah dan menghadirkan
kemungkinan temuan yang mencerahkan?
Erwanda Eki S. melalui “Gender Stereotyping dalam Novel Twilight dan Life
and Death Karya Stephenie Meyer” mencermati bagaimana konsekuensi atas
pembalikan gender dalam kedua novel karya Stephenie Meyer tersebut, yang
perempuan dalam Twilight menjelma lelaki dalam Life and Death. Telaah ini
memperlihatkan bagaimana tokoh-tokoh utama kedua novel beroperasi
berdasarkan gendernya. Telaah yang pada awalnya menjanjikan ini ternyata
diakhiri dengan temuan yang tidak mengarah ke mana-mana selain bahwa
Twilight mengusung konsep gender yang stereotipikal dan Life and Death
mengusung konsep gender yang lebih cair. Tentu temuan ini menjadi menarik
apabila ditutup dengan pernyataan seperti katakanlah bahwa kehadiran Life and
Death merupakan bentuk apologi pengarangnya yang telah menghadirkan halhal stereotipe pada Twilight padahal tokoh-tokohnya merupakan generasi masa
kini.
Musayyidatul Ummah melalui “Analisis Tokoh Utama pada Karya Balada
Rosid dan Della dan Satu Cinta Dua Agama dengan Psikoanalisis Sigmund Freud”
mencermati psikis tokoh-tokoh utama kedua novel. Hanya saja, pemikiran Freud
yang dimanfaatkan adalah yang masih dasar dan kasar alih-alih yang dapat
mengurai kepelikan psikis tokoh. Apabila yang dicermati sebatas id, ego,
superego yang pada hakikatnya merupakan trinitas, hasil yang diperoleh tentu
tidak akan berbeda apabila hal yang sama dioperasikan pada tokoh-tokoh pada
novel lain. Kedirian yang mengutamakan prinsip kesenangan tentu akan
senantiasa berkompromi keras dengan kedirian yang telah mengadaptasi norma
lebih-lebih agama. Temuan final yang berkutat pada bahwa tokoh A mengalami
pergolakan luar biasa dan tokoh B lebih bisa menerima nasibnya terkait cinta
dan agama, tidak diikat dan diiterpretasi lebih lanjut.
Moh. Arif S. melalui “Representasi Gajah Mada: Novel Gajah Mada Perang
Bubat Karya Langit Kresna Hariadi dan Novel Perang Bubat Karya Aan Merdeka”
mencermati bagaimana satu tokoh sejarah dihadirkan dalam dua novel. Sosok
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Gajah Mada yang digarap oleh dua pengarang yang berlatar budaya berbeda
ternyata tidak muncul sebagai sosok yang serupa bahkan bertolak belakang
terkait perannya dalam Perang Bubat. Telaah ini secara tidak langsung
memperlihatkan dua hal, pertama, tokoh dan peristiwa sejarah membuka
peluang untuk diolah sekaligus diinterpretasi ulang, dan kedua, betapa akar
seseorang turut memengaruhi caranya memandang dunia dan menilai
seseorang.
Muizzu Nurhadi melalui “Alice “Dewasa dan Anak”: Representasi Anak
Perempuan dalam Perspektif Penulis Berbeda Usia dalam Novel Alice’s Adventure
in Wonderland Karya Lewis Carroll dan Cerpen “The Future Self” Karya Ayesha
Kamila Rafifah” mencermati bagaimana cara sebuah generasi penulis
menghadirkan sesuatu—dalam hal ini anak perempuan. Telaah ini diawali
dengan usaha memaralelkan cerpen “The Future Self” dengan Alice’s Adventure
in Wonderland yang bermuara pada rumusan tentang keterpengaruhan. Hal
tersebut pada awalnya tampak aman, namun kemudian muncul pertanyaan
terkait kebenaran bahwa Ayesha pernah membaca lalu terpengaruh oleh karya
Carroll, dan kebenaran bahwa tokoh Dahline didaptasi dari tokoh Alice. Terlepas
dari hal tersebut, telaah ini memperlihatkan sebuah keniscayaan bahwa setiap
generasi memiliki cara pandangnya masing-masing serta menghadirkan intipan
terkait yang dekat dan yang jauh yang diwakili oleh Ayesha yang anak-anak dan
Carroll yang pernah anak dalam menghadirkan semesta anak. Hal menarik dari
telaah ini adalah diskusi tentang aroma maskulinitas pada Alice’s Adventure in
Wonderland dan femininitas pada “The Future Self.” Terakhir, kata representasi
tampak bermasalah dalam konteks telaah ini yang fokus utamanya sejatinya
bukan penghadiran kembali melainkan sekadar penghadiran tokoh anak
perempuan.
Nadia Sari P. melalui “Suara-Suara Perempuan terhadap Hegemoni Lelaki
dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini (Bali) dan Sihir Pambayun: Sebuah
Pembelaan Ibunda Ratu Kidul Karya Joko Santosa (Jawa)” mencermati bagaimana
dua novel berlatar tekstual dan penciptaan berbeda tersebut membangun
keperempuanan. Pada awalnya pembaca digiring ke pemahaman bahwa telaah
ini berfokus pada novel. Namun, lambat-laun, arah telaah bergeser ke pengarang
dan kepengarangan meskipun terasa tidak tuntas. Telaah semacam ini seringkali
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riskan terkait tujuan awal dan hasil akhirnya. Di satu sisi ia mencoba
memperlihatkan keperempuanan dalam novel berbeda latar, di sisi lain lagi-lagi
terjebak pada argumen di seputar perlawanan dan penyederhanaan feminisme.
Kedua novel yang dibandingkan pun bisa jadi digantikan oleh novel-novel lain
yang sejenis.
Pada bab ketiga, seperti yang telah saya sampaikan, filmlah yang menjadi
fokus sehingga memunculkan pertanyaan terkait perspektif sastra bandingan itu
sendiri. Film tentu bisa menjadi materi sastra bandingan selama ia dipasangkan
dengan karya sastra. Namun, yang demikian tidak ada dalam ketiga telaah
berikut. Mirza Fathima J. K. melalui “Dari Islamophonia hingga Islam sebagai
Rahmat Semesta Alam dalam Film 99 Cahaya di Langit Eropa dan Bulan Terbelah
di Langit Amerika” mencermati bagaimana Islam dihadirkan dalam kedua film
dengan memanfaatkan perspektif Proppian. Temuan berupa tiga fungsi serupa
pada kedua film mengantarkan pada pemahaman terkait pengulangan yang tidak
hanya ada di semesta film namun juga semesta nyata terkait bagaimana Barat
memandang Islam. Pernyataan bahwa kedua film tersebut merupakan sebuah
propaganda saya anggap menarik, yang tentunya akan lebih menarik apabila
dikaitkan dengan konteks film-film Indonesia yang entah mengapa sebagian di
antaranya dibangun dengan misi dan mekanisme tertentu: menggurui.
Dua telaah berikutnya, Nadya Afdholy melalui “Dominasi Maskulinitas
dalam Film Barbie as Rapunzel dan Film Tangled” dan Vrisa Rivera melalui
“Eksistensi Tokoh Perempuan dalam Film Maleficent (2014) dan Sleeping Beauty
(1959)” lagi-lagi membicarakan isu yang bahkan terlalu gamblang untuk
dipandang dengan kacamata kompleks. Keperempuanan—baik dalam film
maupun sastra—apabila dibicarakan dalam bingkai yang digunakan oleh kedua
telaah tersebut kurang-lebih selalu bermuara usaha menjelaskan bagaimana
patriarki membentuk perempuan, perempuan melakukan pemaknaan ulang atas
diri dan kedudukannya, dan usaha subversif untuk menggoyang patriarki. Hal
yang demikian semakin terlihat nyata ketika aspek kewaktuan disertakan: teks
tentang keperempuan yang muncul pada masa lalu dan yang muncul pada masa
kini.
Bagian keempat antologi ini menghadirkan telaah yang berfokus pada halhal yang tidak sepenuhnya berkaitan dengan sastra meskipun tetap berupa
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karya tulis. Kiki Malika P. melalui “Wacana Destinasi “Dewata Bali” dalam Travel
Writing Bali Tempo Doeloe: Bali Surga Terakhir Karya Nyoman S. Pendit dan
Inez Baranay” mencermati bagaimana dua tulisan perjalanan karya dua penulis
memandang Bali. Terlepas dari pemakaian kata wacana yang dapat memicu
problematik tersendiri, telaah ini memperlihatkan Bali dari masa ke masa tidak
banyak mengalami pergeseran. Namun, Bali yang demikian tidaklah sama bagi
kedua penulis yang berbeda latar belakang: sebagai tamu dan sebagai penduduk
asli yang pernah pergi lalu kembali. Subjektivitas memang tidak bisa dielakkan
dalam travel writing. Namun, cara telaah ini dalam sebatas menghitung
persamaan dan perbedaanlah yang semestinya bisa dielakkan terjadi. Telaah ini
saya bayangkan bisa mencapai home run dengan justru mengurai perbedaan
sebagai bentuk cara pandang self dan liyan tentang Bali: yang berada di dalam
bisa jadi tidak bisa—atau tidak mau—memandang secara utuh seperti yang
berada di luar.
M. Rendra Nugraha melalui “Refleksi Jaman Edan terhadap Kemungkinan
Satrio Piningit dalam Serat Kalatidha Karya Ronggowarsito dan Lagu “Jula-Juli
Jaman Edan” yang Dipopulerkan Grup Hip-Hop Jahanam” mencermati
kesinambungan sastra lama dan sastra (lisan) baru. Kesinambungan tersebut
sayangnya sebatas diperlihatkan sebagai dua hal yang berhadap-hadapan alihalih sebuah proses evolusi dari masa ke masa—yang mengalami pergeseran,
pengurangan, dan penambahan. Diskusi tentang Jokowi sebagai presiden
sekaligus asumsi dan harapan sebagian orang bahwa dialah satrio piningit tentu
saja bisa berdiri sendiri berdasarkan “Jula-Juli Jaman Edan” tanpa kutipankutipan Serat Kalatidha sebagai jangkarnya.
PASANGAN DAN IKATAN YANG RENGGANG
Selepas membaca kesembilan belas telaah tersebut, yang pertama kali
terlintas dalam pikiran saya adalah usaha para penulis untuk mencermati
fenomena sastra—juga lagu, film, dan travel writing—memperlihatkan keinginan
untuk membuka peluang-peluang pemaknaan baru atas teks. Sejumlah telaah
berhasil menjerat dengan tawaran-tawaran yang diberikan pada paragrafparagraf pertamanya. Sayangnya, janji tersebut tidak sepenuhnya ditepati ketika
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setengah bagian terakhirnya menjelma prematur terkait wujudnya yang sekadar
menjajarkan dua teks.
Kondisi yang demikian memperlihatkan fakta bahwa sebagian penulis
memanfaatkan perspektif sastra bandingan setengah porsi. Ada yang tidak
tuntas. Ikatan yang renggang yang semestinya menjadi titik akhir yang
memperluas cakrawala pengetahuan pembaca terkait fenomena sastra kekinian.
Lebih lanjut, berdasarkan pilihan teksnya, para penulis saya pikir perlu
memperluas bacaan. Silakan saja menelaah teks-teks tua atau teks-teks muda
yang telah banyak dibicarakan selama mengarah pada jalur yang berbeda
dengan jalur yang selama ini dipilih orang-orang untuk ditempuh. Pemanfaatan
seperangkat alat dan mekanisme khusus—sastra bandingan—seyogyanya
bermuara pada rekahan yang menguarkan aroma basah tanah selepas hujan
subuh alih-alih udara ruang tertutup yang tentunya itu-itu saja. Ada masanya
ketika kita perlu berhenti mencangkuli sepetak tanah yang tidak lagi menyisakan
kesuburan.
EPILOG
Kesembilan belas telaah dalam buku ini sebagian besar masih berada pada
tataran lapisan permukaan yang tentu saja tidak dapat begitu saja mewakili yang
ada di kedalamannya. Gender dan seksualitas sebagai isu dominan yang dipilih
oleh para penulis juga memperlihatkan bahwa hal-hal itulah yang memang
menjadi salah satu isu penting bagi generasi. Terlepas dari segala
kekurangannya, telaah-telaah tersebut tetap memperlihatkan bagaimana sebuah
generasi memandang sastra, diri, dan dunianya melalui perspektif sastra
bandingan.
Sastra bandingan menawarkan kemungkinan telaah yang melampaui teks
itu sendiri. Ia tidak sekadar menjajarkan dua atau lebih teks namun sekaligus
melihat bagaimana teks-teks tersebut beroperasi dan bertemu pada titik-titik
tertentu. Pertemuan ini pun tidak lantas berhenti sebagai persinggahan sesaat
namun membuka sekat-sekat yang bermuara pada pemahaman sastra dan
pandangan manusia pada suatu masa dan dari masa ke masa.
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CERITA RAKYAT DAN TRADISI MASYARAKAT AGRARIS
NUSANTARA
Mitos Dewi Sri (Jawa) dan Legenda Putri Mandalika (Sasak)
Eggy Fajar Andalas

K

ehadiran

sastra

tengah

cerita rakyat yang ada pada suatu masyarakat

masyarakat pemiliknya tidaklah hanya

dengan gagasan, nilai, serta pandangan dunia

dipahami sebagai sebuah cerita penglipur lara

masyarakat tempat cerita tersebut hidup. Di sisi

yang hadir sebagai media hiburan saja. Sastra

lain, melalui kepercayaan masyarakat terhadap

lisan, sebagai bagian dari folklore, merupakan

cerita-cerita

autobiographical ethnogprahy…it is a people’s

tradisi yang mengakar dalam kebudayaan

own description of themselves (Dundes, 1969:

masyarakat. Bentuk-bentuk seperti itu banyak

471). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa

kita jumpai dalam berbagai tradisi masyarakat

dengan

suatu

di Nusantara, seperti tradisi wiwit atau methil,

pemahaman

maupun mapag Sri yang muncul sebagai akibat

mengenai nilai-nilai, gagasan, serta pandangan

dari adanya Mitos Dewi Sri3. Tradisi tersebut

dunia masyarakat tersebut dalam melihat

berkaitan dengan upacara panen padi sebagai

realitas di sekitarnya.

ungkapan rasa syukur kepada Dewi Sri yang

memahami

masyarakat

akan

lisan

sastra

di

lisan

diperoleh

Dalam konteks masyarakat Nusantara,
kehadiran

cerita

sejumlah

telah memberikan panen yang melimpah.
Keberadaan Mitos Dewi Sri dan tradisi

berfikir

yang mengikutinya dikenal dalam kultur

masyarakatnya1. Seperti masyarakat di Jawa,

masyarakat agraris folk Jawa. Akan tetapi,

mitos2

dalam tradisi masyarakat agraris folk Sasak di

sebagai media dalam menjelaskan dunia

Pulau Lombok juga dikenal tradisi yang

mereka yang ditempatinya saat ini (Andalas,

berkaitan dengan pertanian, yaitu Bau Nyale.

2015). Artinya, terdapat relasi yang kuat antara

Bau Nyale merupakan tradisi menangkap

Kabupaten

mengenai

Malang,

tidak

muncullah

jarang

merefleksikan

rakyat

tersebut

cara

menggunakan

1

Konsepsi mengenai cara pandang terhadap folklore lihat Dan Ben Amos, Toward New Definition of Folklore (1971).
Berdasarkan pada definisi yang selama ini ada, folklore dipandang sebagai body of knowledge, mode of thought, atau
art suatu masyarakat. Pada konteks ini, folklore dipersepsi sebagai cara berfikir masyarakatnya. Hal tersebut sejalan
dengan salah satu fungsi dari cerita rakyat, yaitu sebagai sistem proyeksi (alat pencerminan angan-angan suatu kolektif
(Danandjaja, 1997: 19).
2
Mitos adalah salah satu genre folklore berbentuk sebuah narasi suci yang menjelaskan mengenai bagaimana dunia dan
manusia dapat menjadi seperti bentuknya saat ini (Dundes, 1969: 472).
3
Mitos mengenai asal usul padi dikenal dengan berbagai nama di berbagai wilayah Nusantara. Di Jawa, Madura, dan
Banyuwangi dikenal dengan nama Dewi Sri, Pasundan Ni Pohaci, di Kalimantan dikenal dengan Putri Liung Indung
Bunga (Sumintarsih, 2007: 137).

1

cacing laut yang dilakukan di Pantai Seger

dengan mempertimbangkan aspek cotext-nya

Kuta, Lombok. Dalam kepercayaan masyarakat

dan (2) perbandingan kedudukan kedua cerita

di sana dipercaya bahwa nyale yang mereka

bagi

tangkap jika ditaburkan di sawah mereka akan

masyarakatnya.

folk5-nya

dalam

konteks

tradisi

menyuburkan padinya. Tradisi ini muncul
sebagai

akibat

kepercayaan

masyarakat

KERANGKA KERJA KAJIAN

terhadap cerita Legenda4 Putri Mandalika yang

Kajian ini mendekati cerita rakyat

dipercaya mengorbankan dirinya menjadi nyale

sebagai gejala tekstual6, yakni meneliti elemen-

untuk masyarakat di sana.

elemen penyusun dan hubungan antar elemen

Berdasarkan hal di atas, terlihat jelas

dalam cerita rakyat (Simatupang, 2013: 33).

mengenai relasi antara cerita yang hidup dalam

Cerita rakyat sebagai bagian dari sastra lisan

suatu masyarakat dengan tradisi yang muncul

memiliki gejala struktur yang kompleks yang

karenanya. Suatu cerita dalam kebudayaan

terdiri dari empat tingkatan, yaitu level kata,

kolektif masyarakatnya memiliki kedudukan

level tekstur puitik, level naratif, dan level

yang beragam. Akan tetapi relasi diantara

makna (Jason dan Segal, 1977: 3). Oleh

keduanya

Oleh

karenanya, sastra lisan tidaklah dapat dipahami

melakukan

secara menyeluruh jika analisis yang dilakukan

tidak

karenanya,

dapat

kajian

ditampik.

ini

akan

perbandingan antara Mitos Dewi Sri (Jawa) dan

hanya

Legenda Putri Mandalika (Sasak) dengan

permukaannya saja (surface-structure) tanpa

mempertimbangkan kedudukan kedua cerita

berusaha untuk memahami struktur dalamnya

dalam konteks tradisi masyarakatnya masing-

(deep-structure). Bahkan Alan Dundes (1965:

masing.

136—142) telah mengingatkan bahwa proses

Kedua

teks

ini

dipilih

bukan

berhenti

pada

tataran

berdasarkan pada kesamaan tokoh maupun

identifikasi

jalan ceritanya, akan tetapi berdasarkan pada

tahapan awal dalam suatu penelitian sehingga

kesamaan motif cerita dan relasi kedua cerita

diperlukan proses interpretasi (deep-strucutre)

yang sama-sama berkaitan dengan tradisi

dalam suatu penelitian. Oleh karenanya, kajian

agraris di masing-masing daerah asal cerita.

yang

Kajian

membahas

pembacaan atas struktur teks Mitos Dewi Sri

yaitu

(1)

dan Legenda Putri Mandalika berdasarkan layer

perbandingan struktur naratif kedua cerita

struktur-permukaan dan struktur-dalamnya.

yang

mengenai

dua

dilakukan

akan

permasalahan,

(surface-structure)

struktur

dilakukan

berusaha

hanyalah

melakukan

4

Cerita Putri Mandalika termasuk legenda perseorangan. Legenda perseorangan adalah cerita mengenai tokoh-tokoh
tertentu yang dianggap oleh yang empunya cerita benar-benar terjadi (Danandjaja, 1997: 73). Berbeda dengan mitos,
legenda tidak dianggap suci (profan) dan legenda sering dianggap sebagai sejarah kolektif.
5
Folk bermakna masyarakat kolektif pemilik kebudayaan yang memiliki ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan
yang dapat dibedakan dari folk lainnya (lihat Danandjaja, 1997).
6
Bandingkan dengan performance-centered-approach yang digagas oleh Richard Bauman dalam tulisannya berjudul
Verbal Arts as Perfomance (Bauman, 1975: 290—311).

2

Dalam arti, pada level tekstual akan dilakukan

motif ini akan didapatkan apakah motif dalam

pembacaan dengan mempertimbangkan cotext,

cerita tersebut unik atau merupakan varian dari

sedangkan

cerita lainnya di dunia.

pada

tataran

konteks

akan

mendudukan cerita pada tradisi yang muncul
karenanya untuk kemudian dimaknai.

KISAH DEWI SRI DAN PUTRI MANDALIKA

Untuk melakukan hal tersebut di atas
digunakan metode analisis struktural Alan

Kisah Dewi Sri10
Suatu

ketika

Batara

Guru

sedang

Dundes. Sebuah cerita sebagai bentuk naratif

bercengkrama melihat keadaan kahyangan dan

ditopang oleh unsur-unsur terkecilnya yang

terlihat

membentuk satu kesatuan. Setiap unsur-unsur

menembus surga tingkat tujuh. Batara Guru

tersebut berfungsi bagi dirinya sendiri dan

penasaran dan mendekatai benda itu. Ternyata

unsur yang lainnya. Artinya, terdapat saling

cahaya itu berasal dari buah bunga Kastuba.

keterkaitan dan pengaruh diantara unsur cerita.

Lantas Batara Guru memetiknya, disimpan, dan

Menurut Dundes (Danandjaja, 1997: 93),

dijaganya dengan baik. Keajaiban terjadi, dari

dongeng dapat dipecah menjadi bagian-bagian

buah tersebut lahir bayi wanita berparas cantik

yang

disebut

dengan

motifeme7.

Setiap

motifeme-motifeme dapat diisi dengan motif8
ataupun

alomotif9.

Melalui

sesuatu

yang

bercahaya

hingga

yang diberi nama Dewi Sri.
Dewi Sri tumbuh menjadi gadis remaja

pembacaan

yang kecantikannya tersohor di kahyangan,

terhadap struktur-struktur motifeme dan motif

tiada banding. Akan tetapi kecantikannya telah

akan diperoleh pemaknaan terhadap struktur

menyilaukan hati ayahnya, Batara Guru, yang

dalam cerita.

tertarik

untuk

memperistri

Dewi

Sri.

Di samping digunakannya metode di atas,

Keinginannya tersebut dicegah oleh Batara

untuk melihat pola persebaran motif cerita

Narada, karena akan menurunkan martabatnya

digunakan metode historis-komparatif dengan

sebagai dewa. Akhirnya Dewi Sri dititipkan

mengacu pada buku Motif-Index of Folk

pada Batara Surya, anaknya. Lantas di sana,

Literature: A Classification of Narrative

Dewi Sri bertemu Wisnu yang tampan dan

Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables,

menarik

Mediaeval Romances, Exampla, Fabliaux, Jest-

Percintaan mereka ditentang oleh Batara Guru.

Books, and Local Legends (1955) yang disusun

Akhirnya mereka berdua diusir ke Bumi,

hingga

keduanya

jatuh

cinta.

oleh Stith Thompson. Melalui perbandingan

7

Motifeme dapat disamakan dengan fungsi Vladimir Propp.
Motif merupakan anasir dalam suatu cerita yang memiliki daya tahan dalam tradisi (Taum, 2011: 89). Unsur-unsur
tersebut dapat berupa benda, hewan luar biasa, konsep larangan atau tabu, perbuatan, penipuan terhadap suatu tokoh,
tipe orang tertentu atau struktur tertentu (Danandjaja, 1997: 53—54).
9
Alomotif adalah motif pengganti.
10
Cerita ini diambil dari serat Purwakandha Brangtakusuma dalam penelitian Sartini berjudul Nilai-Nilai Kearifan Lokal
pada Hubungan Antara Mitos Dewi Sri dan Eksistensi Seni Tradisional di Indonesia (2012).
8

3

tepatnya di Kerajaan Mendangkamolan yang

Kecantikan dan keelokan perangai Putri

diperintah Raja Makukuhan.

Mandalika telah tersiar ke berbagai penjuru

Atas kegagalannya menikahi Dewi Sri,

negeri, bahkan hingga ke negeri seberang.

Batara guru jatuh cinta pada Dewi Tisnawati.

Banyak pangeran dari berbagai kerajaan yang

Dewi

datang untuk mempersuntingnya. Akan tetapi,

Tisnawati

juga

merupakan

anak

angkatnya. Dewi Tisnawati mengajukan syarat

anehnya

jika Batara Guru ingin menikahinya, yaitu (1)

melamarnya

menyediakan pakaian yang tak pernah kusut,

pangeran tersebut tidak terima jika sang putri

(2) menyediakan makanan tetapi sekali makan

diperistri oleh banyak pangeran. Akhirnya

terasa kenyang selamanya, dan (3) gamelan

terjadi kesepakatan untuk saling berperang

kethoprak.

memperebutkan Putri Mandalika.

Batara

Guru

menyuruh

semua

pangeran

diterima.

yang

Akan

datang

tetapi

para

Kalagumarang untuk mencari ketiga syarat.

Sang ayahanda yang mendengar berita

Akan tetapi Kalagumarang gagal mendapatkan

tersebut khawatir dan bertanya kepada Putri

syarat tersebut karena di Bumi ia terpesona oleh

Mandalika. Akan tetapi sang putri berkata

kecantikan Dewi Sri dan lupa akan perintahnya.

bahwa ia akan menyelesaikan permasalahan ini

Batara Guru gagal memenuhi syarat dari Dewi

seorang diri saja. Sang rajapun memenuhi

Tisnawati, akan tetapi ia bersikukuh untuk

kehendak

menikahinya. Akhirnya Dewi Tisnawati bunuh

semalaman, akhirnya sang putri menemukan

diri di pangkuan Batara Guru. Jasad Dewi

solusi untuk mengatasi permasalahan. Untuk

Tisnawati lantas dikuburkan di Bumi. Dari

melakukan niatnya, ia bersemedi terlebih

jasadnya tumbuhlah berbagai tanaman.

dahulu

putrinya

dan

itu.

memperoleh

Setelah

berfikir

wangsit

agar

mengundang semua pangeran dalam pertemuan
Kisah Putri Mandalika11

tanggal 20, bulan 10 penanggalan Sasak, di

Pada zaman dahulu kala di pantai Selatan

Pantai Seger Kuta. Semua pangeran harus

Pulau Lombok berdiri kerajaan bernama

disertai seluruh rakyatnya dan datang sebelum

Tunjung Bitu. Kerajaan tersebut dipimpin raja

matahari bersinar di ufuk Timur.

arif dan bijaksana bernama Raja Tonjang Beru

Pada hari yang telah ditetapkan seluruh

dengan permaisurinya Dewi Seranting. Raja

pangeran beserta rakyatnya telah memadati

Tonjang Beru memiliki putri yang cantik jelita,

pantai Seger Kuta. Pantai tersebut penuh sesak

cerdas, dan bijaksana bernama Putri Mandalika.

oleh para undangan. Tak beberapa lama, sang

Di samping cantik, ia juga cerdas, ramah, dan

Putri datang menghadiri acara tersebut dengan

sopan. Seluruh rakyat sangat menyanginya.

tandu

berlapiskan

emas.

Sontak

seluruh

11

Cerita ini diambil dari www.melayuonline.com yang ditulis oleh Samsuni (2007). Samsuni adalah Pimred
ceritarakyatnusantara.com dan redaktur sastra melayuonline.com di Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu,
Yogyakarta.

4

undangan terpesona akan pesona sang putri.

menceburkan diri ke dalam laut dan langsung

Sesampainya di sana, sang putri berseru

ditelan gelombang. Bersamaan itu pula, angin

“Wahai Ayahanda dan Ibunda serta semua

bertiup kencang, kilat dan petir menggelegar.

pangeran dan rakyat Tonjang Beru yang aku

Akan tetapi tidak berlangsung lama kemudian

cintai! Setelah aku pikirkan aku tidak dapat

tiba-tiba bermunculan binatang kecil yang

memilih salah satu diantara para pangeran.

jumlahnya sangat banyak di dasar laut.

Diriku telah ditakdirkan menjadi Nyale yang

Binatang berbentuk cacing laut itu memiliki

dapat kalian nikmati bersama pada bulan dan

warna yang sangat indah. Binatang tersebut

tanggal saat munculnya Nyale di permukaan

dinamakan dengan Nyale.

laut.

Tak

lama

berselang

sang

putri

PEMBACAAN STRUKTUR CERITA
Pada bagian ini penulis akan menyajikan mengenai perbandingan antara kedua struktur cerita
serta melihat relasinya dengan teks-teks serupa yang memiliki motif sama. Melalui perbandingan
tekstual kedua cerita akan diperoleh perbandingan kedua motifeme dan motif cerita, makna yang
dihadirkannya secara tekstual, serta asal-usul cerita.

MITOS DEWI SRI
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Urutan Kisah
Kelahiran Dewi Sri dari buah bunga Kastuba
Batara Guru ingin memperistri Dewi Sri karena
kecantikannya
Keinginan Batara Guru dihalangi oleh Batara
Narada
Dewi Sri bertemu Wisnu
Dewi Sri dan Wisnu saling cinta
Dewi Sri dan Wisnu diusir oleh Batara Guru ke
Bumi
Dewi Sri dan Wisnu hidup bahagia di
Medangkamolan
Batara Guru ingin memperistri Tiksnawati
(titisan Dewi Sri)
Dewi Tiksnawati memberikan syarat kepada
Batara Guru
Syarat tidak bisa terpenuhi
Batara Guru memaksa Dewi Tiksnawati untuk
menikah dengannya
Dewi Tiksnawati bunuh diri
Dewi Tiksnawati dimakamkan di Bumi dan
tumbuh tanaman dari tubuhnya.

Motifeme
Lack Liquidate
Lack
Interdiction

Consequence

Motif
Dewi lahir dari pohon
Keinginan Ayah memperistri
anaknya
Larangan menikah dengan anak
Dewi yang cantik
Cinta dewa-dewi
Kecemburuan Dewa

Lack liquidate

Pernikahan dewa-dewi

Lack

Penjelemaan lain dewa atau dewi

Interdiction

Ujian
Kegagalan memenuhi syarat

Violation

Memaksa untuk menikah

Attempted escape

Bunuh diri

Lack Liquidate

Reinkarnasi menjadi tanaman
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LEGENDA PUTRI MANDALIKA
No
1
2

3
4
5
6

Urutan Kisah
Asal-usul dan deskripsi rupa putri Mandalika
Banyak pangeran dari berbagai kerajaan ingin
mempersunting Putri Mandalika karena
kecantikannya
Putri Mandalika menerima semua lamaran
Peperangan antarpangeran memperebutkan
Putri Mandalika
Putri bersemedi untuk mencari solusi
Putri lenyap di laut dan berubah menjadi Nyale

Motifeme
Lack Liquidate

Motif
Putri raja yang cantik dan sopan
Banyak pangeran ingin
memperistrinya

Lack
Lack Liquidate
Consequence

Menerima semua lamaran
Peperangan memperebutkan wanita

Attempted Escape
Lack Liquidate

Mencari solusi permasalahan
Reinkarnasi menjadi Nyale

Berdasarkan pada tabel di atas terlihat

menggunakan nilai-nilai yang terdapat dalam

bahwa Mitos Dewi Sri berstruktur enam

kedua cerita tersebut sebagai kepribadian

motifeme dengan rumus secara berurut: (LL),

masyarakatnya

(L), (Int), (Conseq), (LL), (L), (Int), (Viol),

sekitarnya. Dari struktur kedua cerita tersebut

(AE), dan (LL). Di sisi lain, Legenda Putri

yang sama-sama dimulai dari motifeme-

Mandalika berstruktur empat motifem secara

motifeme secara berturut-turut dari (LL) ke

berurut: (LL), (L), (LL), (Conseq), (AE), dan

(LL), menunjukkan bahwa kedua masyarakat

(LL). Pelukisan mengenai keadaan alam yang

kolektif tersebut mendambakan keadaan

tenang dan serasi serta kecantikan dan

keselarasan dengan alam di sekitarnya.

kepribadian tokoh yang anggun pada kedua

Asumsi ini didukung dengan motif-motif

cerita setara dengan motifeme (LL) Alan

dalam ceritanya. Berdasarkan isi serta motif-

Dundes. Motifeme ini terdapat pada motif

motif dalam ceritanya juga dapat dilihat

awal pengisahan kedua cerita dan akhir cerita.

bahwa kedua cerita tersebut mengedepankan

Berikutnya kedua cerita diisi oleh motifem-

solusi atas permasalahannya dengan sebuah

motifem yang berbeda, akan tetapi keduanya

pengorbanan diri. Putri Mandalika untuk

kembali pada motifem awal (LL), yakni

menghindari

kembali pada keadaan semula yang tentram.

mengorbankan dirinya ke laut untuk menjadi

Dengan kata lain, kedua cerita dimulai dari

nyale yang menjadi berkah bagi masyarakat di

situasi yang tenang, terjadi kekacauan, dan

sana.

kembali pada ketenangan kembali.

mengorbankan dirinya agar tidak terjadi

Dengan melihat tataran struktur luar

Di

dalam

melihat

peperangan

sisi

lain,

alam

di

antarpangeran

Dewi

Tisnawati12

kekacauan di kahyangan dengan adanya

kedua cerita tersebut dipahami bahwa baik

pernikahan

ayah

dan

anak.

Bahkan

kepribadian folk Jawa maupun folk Sasak

kematiannya pun membawa berkah bagi

12

Dewi Tisnawati adalah nama lain dari Dewi Sri. Dewi Sri memiliki nama lain yang dikenal masyarakat Jawa, yaitu
Dewi Pohaci, Nyai Pohaci, Sanghyang Sri, maupun Tiksnawati (Appel, 1991: 32 dalam Kievan, 2013: 42).
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manusia di Bumi. Dari jasadnya tumbuh

dunia. Menurut Roosman (1970)14, Mitos

berbagai jenis tanaman. Sosok Dewi Sri yang

Dewi Sri merupakan sinkretisme Dewi Hindu

dikisahkan lahir dari buah bunga Kastuba dan

dengan bidadari dalam mitologi bulan dari

mengakhiri

menjadi

Jawa, dan ia menyimpulkan cerita ini

tanaman memperlihatkan cara folk Jawa

merupakan cerita yang berasal dari India

melihat alam sekitarnya. Hal yang diambil

(Danandjaja, 1997:b53). Sekiranya pendapat

dari alam akan kembali pada alam. Di sisi lain,

tersebut dapat dikonfirmasi dari motif-index

Putri Mandalika yang merupakan sosok

Thompson bahwa motif cerita asal tanaman

manusia yang pada akhir hayatnya berubah

dari jenasah manusia atau hewan banyak

menjadi

jelas

terdapat pada mitos rakyat di India (motif

memperlihatkan motif yang serupa. Sosok

A490-A499) (Thompson, 1955: 52—53). Di

putri raja yang cantik, sopan, elok rupanya

samping hal tersebut, kedua cerita tersebut

yang

berubah

juga memiliki motif universal lain, yaitu

memberikan

tokohnya berinkarnasi dalam bentuk lain

rakyatnya. Mengenai

(E600). Dewi Sri berinkarnasi dalam bentuk

hayatnya

cacing

dicintai

menjadi

nyale

laut

(nyale)

rakyat-rakyatnya
yang

kesejahteraan bagi
perbedaan

kembali

antara

juga

dari

tanaman (E631), sedangkan Putri Mandalika

tokohnya patut diduga berdasarkan pada

berinkarnasi dalam bentuk hewan (E610).

kondisi geografis dari kedua wilayahnya yang

Motif cerita seperti inipun banyak ditemukan

berbeda. Hal tersebut terjadi karena batas

dalam motif-motif cerita yang berasal dari

geografis dan politis membelah etnisitas atau

India15 (Thompson, 1955: 937—947). Jadi,

suku bangsa yang sama dan membuat

dapat

perilaku, persepsi, dan cara hidup yang

ceritanya bahwa baik cerita Dewi Sri maupun

berbeda (Tim peneliti, 2007: 156—167)13.

Putri Mandalika bukanlah asli berasal dari

Oleh karenanya, dapat dipahami mengenai

Indonesia. Hal tersebut karena motif-motif

perbedaan wujud inkarnasi dari kedua tokoh

cerita tersebut banyak ditemukan dalam

sebagai

cerita-cerita rakyat yang ada di India. Di sisi

akibat

wujud

dari

inkarnasi

kondisi

geografis

masyarakatnya.

disimpulkan

berdasarkan

motif

lain, latar belakang historis antara bangsa

Jika dilihat dengan teks-teks sejenis

Indonesia dengan India menunjukkan hal

(cotext) dari kedua cerita tersebut sebenarnya

yang sama. Berdasarkan pada kontak budaya

motif universal dari kedua cerita tersebut

yang terjadi pada masa lalu antara bangsa

banyak ditemukan juga diberbagai belahan

India dengan masyarakat Nusantara dan

13

Lihat hasil Laporan Penelitian Penguatan dan Pemahaman Budaya Masyarakat di daerah Perbatasan (2007) (Tim
peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
14
Pernyataan ini termuat pada tulisannya yang berjudul Coconut, Breadfruit, and Taro in Pasific Oral Literature (1970)
dalam Danandjaja, 1997: 53).
15
Selain di India, motif cerita serupa juga terdapat di Irlandia, Islandia, Israel, dan Cina (lihat Thompson, 1955).

7

dengan mengakar kuatnya kebudayaan dari

tanaman padi mereka banyak diaktualisasikan

India yang berakulturasi maupun berasimilasi

dalam bentuk tradisi-tradisi masyarakatnya17.

dengan kebudayaan lokal, patut diduga bahwa

Tradisi-tradisi pertanian yang ada dalam

cerita-cerita tersebut berasal dari India yang

kebudayaan

diadaptasi

dengan Mitos Dewi Sri, diantaranya upacara

dalam

kebudayaan

lokal

masyarakat16.

masyarakat

Jawa

berkaitan

tingkep tandur dan wiwit atau methik. Tingkep
tandur merupakan upacara selamatan yang

IBU DI DARAT DAN IBU DI LAUT

dilakukan ketika usia padi berumur dua bulan.

Telah disinggung di atas bahwa relasi

Melalui selamatan ini para petani berharap

antara cerita rakyat di suatu wilayah dengan

agar diberi keselamatan oleh Dewi Sri atas

tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat

kandungan padinya hingga nanti dipanen.

merupakan hubungan yang tidak dapat

Upacara methik atau wiwit merupakan upacara

diabaikan. Keduanya ibarat api dan asap.

yang dilakukan ketika panen pertama padi.

Salah satu merupakan penyebab munculnya

Hal tersebut ditujukan untuk memberikan

yang lain dan keduanya merupakan satu

penghormatan kepada Dewi Sri karena telah

kesatuan

Oleh

menjaga padi hingga masa panen. Menurut

karenanya, bagian ini akan membandingkan

keyakinan petani di Jawa, upacara wiwit

kedudukan kedua cerita bagi folk-nya dalam

dilakukan petani karena padi merupakan jenis

konteks tradisi masyarakatnya.

tanaman

yang

saling

mengisi.

yang

kehidupannya

sangat

Dalam kepercayaan masyarakat di

tergantung pada penjaga spiritual yang disebut

Jawa, Dewi Sri dipercaya sebagai dewi

Dewi Sri (Sumintarsih, 2007: 144). Oleh

kesuburan.

karenanya

Kepercayaan

masyarakat

itu

diperlukan

upacara

bentuk

ungkapan

diperoleh dari mitos mengenai Dewi Sri yang

penghormatan

hidup di masyarakat Jawa. Pada sistem

syukur dan terima kasih kepada Dewi Sri

kepercayaan

karena telah menjaga padi mereka.

masyarakat

di

Jawa,

sebagai

suatu

melimpahnya hasil panen padi berkaitan erat

Serupa dengan di Jawa, masyarakat

dengan kesuburan. Kesuburan diidentikkan

suku Sasak yang hidup di pulau Lombok

dengan perempuan, karena perempuan yang

mengenal

melahirkan keturunan di dunia (Sumintarsih,

(menangkap cacing). Tradisi ini muncul

2007: 137). Oleh karenanya kepercayaan

sebagai akibat dari kepercayaan masyarakat

masyarakat Jawa terhadap mitos Dewi Sri

terhadap Legenda Putri Mandalika. Dalam

sebagai pemberi kesuburan dan menjaga

kepercayaan masyarakat, nyale yang muncul

mengenai

tradisi

bau

nyale

16

Mengenai kuatnya pengaruh budaya (kesusastraan) India terhadap masyarakat Nusantara (khususnya Jawa dan Bali)
lihat Literature of Java: Synopsis of Javanese Literature 900-1900 A.D. (vol. 1) Pigeaud (1967: 1—2).
17
Menurut penulis hal tersebut untuk menjaga keharmonisan jadag cilik dan jagad gede, yaitu antara alam dan kekuatan
supranatural (penguasa semesta).
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di Pantai Seger Kuta merupakan inkarnasi dari

(Sumintarsih, 2007: 138). Bahkan bagi

Putri Mandalika dalam bentuk cacing laut

masyarakat Nusantara, tanah air mereka

yang

bagi

disebut sebagai ibu pertiwi. Ibu dianggap

masyarakat di sana. Setiap setahun sekali

sebagai sosok pelindung, pengayom, pemberi

antara bulan Februari hingga Maret diadakan

kesejahteraan, dan kehidupan bagi anak-

upacara Bau Nyale di Pantai Seger Kuta.

anaknya. Dari relasi yang terbangun antara

Menurut kepercayaan masyarakat di sana,

cerita dan tradisi agraris yang muncul

nyale dapat membawa kesejahteraan dan

karenanya memperlihatkan dua konsepsi

keselamatan, khususnya untuk kesuburan

berbeda pada kedua folk tersebut dalam

tanah pertanian agar dapat menghasilkan

memandang “ibu” mereka.

memberikan

kesejahteraan

panen yang memuaskan (melayuonline.com).

Pada masyarakat Jawa, sosok Dewi Sri

Nyale yang mereka tangkap di pantai

dianggap sebagai ibu yang memberikan

ditaburkan di sawah masing-masing untuk

kesuburan dan menjaga keselamatan manusia.

kesuburan padi yang ditanamnya.

Menurut Suseno (1989) kepekaan orang Jawa

Jika dilihat dalam kedudukan cerita dan

terhadap

dimensi

empiris

dunia

gaib

relasinya dengan tradisi yang muncul karena

menemukan ungkapannya dalam bentuk

cerita tersebut terlihat kesamaan mengenai

upacara adat dan melalui tradisi tersebut

konsepsi kedua folk dalam melihat tokoh

termuat cara bersikap untuk tetap dalam

dalam

pembawa

keselarasan dengan alam raya dan dengan roh-

kesejahteraan dan keselamatan. Kedua tokoh

roh yang mengelilinginya (Sumintarsih, 2007:

dalam cerita dipercaya sebagai sosok yang

139). Dewi Sri dianggap sebagai simbolisasi

mampu memberikan perlindungan kepada

yang menjaga kesetabilan siklus kelahiran.

mereka yang mempercayainya, sehingga

Personifikasi

diperlukan suatu bentuk penghormatan berupa

dituangkan dalam kepercayaan masyarakat

upacara ritual yang dilakukan oleh masyarakat

mengenai adanya “ibu” di darat yang menjaga

setempat. Kedua sosok yang dipercaya

mereka dari kekurangan pangan. Seperti

masyarakatnya masing-masing sebagai sosok

upacara tingkep tandur dilakukan oleh

pembawa kesejahteraan dan keselamatan

masyarakat petani yang memiliki lahan

mewujud dalam bentuk perempuan.

persawahan yang rawan terhadap bencana

cerita,

yaitu

sebagai

Dalam kepercayaan masyarakat

mengenai

sosok

tersebut

di

banjir dan kekeringan (ibid). Oleh karenanya

Nusantara, khususnya dalam masyarakat

diperlukan kehati-hatian dan pengharapan

agraris, banyak mitos tentang kelahiran dan

akan keselamatan atas padi mereka hingga

penerus keturunan yang dihubungkan dengan

masa panen. Bentuk pengharapan akan

perempuan, oleh karenanya di lingkungan

keselamatan

masyarakat agraris dikenal kultur dewi ibu

pertaniannya diungkapkan dalam bentuk

dan

kesuburan

lahan

9

permohonan perlindungan dan keselamatan

bahkan di seluruh masyarakat Nusantara. Ibu

melalui upacara tingkep tandur.

hidup di darat dan lautan. Dia merupakan

Berbeda dengan masyarakat Jawa,

sosok penjaga dan pemberi kehidupan bagi

masyarakat folk Sasak juga memiliki figur

anak-anaknya (baca: folk-nya). Perbedaan

perempuan yang diyakini akan memberikan

antara sosok penggambaran mengenai ibu di

kesuburan dan kesejahteraan bagi mereka.

darat (Jawa) dan ibu di laut (Sasak) patut

Putri Mandalika dianggap sebagai sosok “ibu”

diduga berdasarkan wilayah geografisnya.

yang berada di laut yang menjaga, memberi

Pulau Jawa memiliki daratan yang sangat luas

makan, dan memberikan kesuburan bagi

yang bisa digunakan sebagai area pertanian.

sawah mereka. Seperti melalui tradisi Bau

Hal ini berbeda dengan kondisi geografis di

Nyale, nyale yang mereka tangkap yang

Pulau Lombok yang memliki wilayah daratan

diyakini sebagai inkarnasi dari sosok Putri

yang lebih kecil dari pada lautan. Akan tetapi,

Mandalika akan memberikan kesuburan jika

bagi kedua folk tersebut, ibu menempati posisi

ditaburkan di sawah mereka. Konsepsi

penting

masyarakat mengenai “ibu” yang berada di

masyarakatnya. Penjelmaan sosok pelindung

laut juga banyak dikenal dalam tradisi

yang mewujud dalam bentuk tokoh mitologis

masyarakat di Indonesia. Dalam imaginasi

perempuan

bangsa Indonesia, laut merupakan ‘ibu’

masyarakat dalam memandang sosok ibu

dengan segala kelembutan, kasih sayang, dan

dalam kehidupan masyarakatnya. Ibu sebagai

pemberi kehidupan (Sunindyo, 1998) yang

pemberi

merupakan unsur pengandung, pelahir, dan

kesejahteraan bagi mereka.

dalam

kehidupan

memperlihatkan

kehidupan,

spiritual

konsepsi

pelindung,

dan

penyusui kehidupan (Setiawan, 1981). Oleh
karenanya, kedudukan ibu pada masyarakat

SIMPULAN

Nusantara menempati posisi yang sangat

Kehadiran cerita Dewi Sri dan Putri

penting. Dia adalah pemberi kehidupan dan

Mandalika bagi kedua folk-nya merupakan

penjaga kehidupan manusia. Hal tersebut

manifestasi dari nilai-nilai, gagasan, serta

berbeda

yang

pandangan dunia kedua folk tersebut dalam

memandang laut sebagai laki-laki, pada sosok

memandang alam di sekitarnya. Kedua folk

Dewa Waruna (Taum, 2013: 185)18.

tersebut mendambakan mengenai keselarasan

dengan

mitologi

Hindu

Personifikasi pemberi kehidupan dalam

dan keharmonian dengan alam. Manusia dan

bentuk ibu, di darat maupun di laut,

alam hidup dalam satu kehidupan yang saling

memperlihatkan mengenai pentingnya sosok

menguntungkan. Konsepsi mengenai angan-

ibu bagi masyarakat agraris di Nusantara,

angan kedua folk direfleksikan dalam bentuk

18

Tulisan ini termuat dalam Prosiding Seminar Internasional Folklor Asia ke 3 di Yogyakarta berjudul Folklor dan
Folklife dalam Kehidupan Modern: Kesatuan dan Keberagaman (2013).
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cerita

yang

diyakini

kebenarannya.

dengan folk Jawa, bagi folk Sasak keselarasan

Pandangan mengenai kenginan hidup yang

tersebut diwujudkan dengan kehadiran sosok

berselaras dengan alam diwujudkan dalam

ibu yang menjaga mereka dari laut. Putri

bentuk tradisi di masing-masing masyarakat

Mandalika dianggap sebagai sosok ibu yang

kolektifnya. Wujud keselarasan dengan alam

berada di laut yang menjaga, memberi makan,

sekitarnya mewujud dalam dua konsepsi yang

dan memberikan kesuburan bagi sawah

berbeda. Bagi folk Jawa, sosok Dewi Sri

mereka. Personifikasi pemberi kehidupan

dianggap sebagai ibu yang memberikan

dalam bentuk ibu, di darat maupun di laut,

kesuburan dan menjaga keselamatan manusia.

memperlihatkan mengenai pentingnya sosok

Dewi Sri dianggap sebagai simbolisasi yang

ibu bagi masyarakat agraris di Nusantara.

menjaga

kelahiran.

Bagi kedua folk tersebut, ibu menempati

tersebut

posisi penting dalam kehidupan spiritual

kestabilan

Personifikasi

mengenai

siklus
sosok

dituangkan dalam kepercayaan masyarakat

masyarakatnya.

Ibu

sebagai

pemberi

mengenai adanya ibu di darat yang menjaga

kehidupan, kesejahteraan, dan perlindungan

mereka dari kekurangan pangan. Berbeda

bagi mereka.
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