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1. Pendahuluan 

Novel merupakan produk sastra Barat yang masuk ke 

Indonesia pada zaman kolonial atau perkenalan Indonesia 

dengan budaya Eropa. Namun, belakangan dalam penelitiannya 

terhadap novel-novel berbahasa Jawa, Quinn mengajukan 

pendapat yang lain. Quinn melihat bahwa novel di Indonesia, 

khususnya dalam tradisi sastra Jawa modern, merupakan 

kelanjutan dari kebiasaan penulisan ringkasan cerita 

pertunjukan wayang atau yang lainnya dalam bentuk prosa, 

yang sudah terjadi sejak akhir abad ke-19 (Quinn 1998:4-6). 

Sejalan dengan pendapat Quinn, Bahari (2006: 60) 

menjelaskan bahwa novel di Indonesia, dan juga di Malaysia, 

pada dasarnya merupakan perpanjangan dan transformasi  

hikayat tradisional ke dalam bentuk prosa naratif yang bersifat 

realistik berdasarkan sejarah bentuk novel yang berkembang di 

Barat.  

Dalam konteks sastra Indonesia di Bali, Liem 

(2003:189-90) menunjukkan ciri polyvocal dan hibriditas novel 

dalam karya-karya Panji Tisna, khususnya I Swasta Setahun di 

Bedahulu. Dalam novel ini terdapat nyanyian yang ditulis 

dalam bentuk pantun Melayu. Tulisan berupa surat juga banyak 

terdapat dalam novel-novel Balai Pustaka seperti Siti Nurbaya. 

Dalam novel  era sekarang, novel Saman karya Ayu Utami dan 
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Supernova  karya Dee Lestari berisi banyak komunikasi berupa 

(atau melalui) email. Dengan demikian, kesemarakan novel 

tampak pada genre yang membangunnya dan juga pada wacana 

yang dijadikan tema atau pokok naratif.  

Seperti halnya karya sastra lainnya, pokok naratif novel 

senantiasa memiliki hubungan tekstual yang dekat dengan 

wacana sosial yang berkembang di masyarakat. Novel dan 

wacana sosial berhubungan secara dialogis, artinya wacana 

sastra mendapat inspirasi dari wacana sosial, lalu wacana sastra 

menjadi bagian dari wacana sosial karena perspektif yang 

ditawarkan bisa membantu masyarakat untuk memahami 

wacana sosial. 

Kaum feminis pascastrukturalis menolak asumsi-asumsi 

tradisional mengenai kebenaran dan realitas; dalam 

kenyataannya, mereka menolak kemungkinan pendefinisian 

wanita secara keseluruhannya. Ollenburger dan Moore (2002: 

32) mengungkapkan pertanyaan klasik pascastrukturalis yang 

dikemukakan oleh Simone de Beauvoir: Benarkah ada wanita? 

Kaum feminis kultural  menegaskan adanya wanita melalui 

pendefinisian wanita dalam kaitannya dengan aktivitas-

aktivitas mereka atau atribut-atribut kebudayaan. Lebih lanjut 

dikemukakan bahwa kaum pascastrukturalis, sebaliknya, tidak 

menyetujui dan menyerang kategori dan konsep wanita sebagai 
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pencerminan definisi-definisi mengenai wanita yang 

dipaksakan oleh laki-laki. Malah Tong (1989 : 212) 

mengungkapkan pandangan kaum feminis pascastruktural yang 

mengatakan “setiap upaya mendefinisikan wanita, secara 

politik adalah reaksioner, dan secara ontologis adalah salah”. 

Keadaan perempuan Bali dalam novel sejak A.A.Pandji 

Tisna hingga Oka Rusmini.  digambarkan nasibnya   tidak jauh 

berbeda dengan realitas nasibnya di luar ruang teks dengan  

kondisi real: termarginalisasi, tersubordinasi, terjadi kekerasan 

(violence), penjinakan (cooptation) dan keteraniayaan yang 

lain.Atas fakta ini,peempuan yang direpresentasilkan 

pengarang Bali berusaha dalam teks melakukan perlawanan 

kultural yasng diimplemantisan secara naratif sebagai suatu 

bentuk resistensi terhadap sebuah hegemoni patriarki yang 

begitu kuat muncul dari ruang tatanan tradisi masyarakat Bali.    

Pembahasan sebelumnya tentang karya-karya Panji 

Tisna, Putu Wijaya, dan Oka Rusmini secara sendiri-sendiri 

telah memperkaya pemahaman kita terhadap bentuk dan tema 

karya mereka. Namun pembicaraan ketiga novelis Bali terfokus 

pada perempuan Bali belum dilakukan.Usaha untuk membahas 

karya ketiga novelis Bali secara bersama dengan fokus 

representasi mereka tentang wanita dan perjuangan kultural 

mereka dalam bayang-bayang kompleksitas pertemuan dan 
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konflik antara nilai-nilai tradisi dan modernisasi dimaksudkan 

untuk memperoleh gambaran secara komprehensif perjuangan 

kultural yang dilakukan pengarrang melaui totok-tokoh 

perempuan.. Perlu juga ditegaskan bahwa pembicaraan ini 

berusaha melihat perjuangan kultural wanita Bali seperti 

digambarkan dalam novel sebagai sebuah kesatuan, atau 

kelanjutan dari satu karya ke karya lain. Konsekuensinya, 

dalam analisis seperti ini, yang ditonjolkan bukan lagi tokoh 

satu demi satu, tetapi kelanjutan ide perjuangan kesetaraan 

gender mereka. Griswold, McDonnell, & Wright (2005, 

hlm. 127) memberi titik tekan pada“reading as social practice” 

atau 

pembacaan sebagai aktivitas sosial. Pertanyaan-pertanyaan 

yang menjadi dasar di dalam penelitian dengan menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra Griswold, McDonnell, & Wright 

(2005, hlm. 127) adalah: “who reads what, how people read, 

and how their reading relates to their other activities (siapa 

membaca apa, bagaimana mereka membacanya, dan 

bagaimana aktivitas baca mereka terkait dengan aktivitas 

lainnya).” Oleh karenanya pendekatan sosiologi feminis di 

dalam kajian sastra dapat fokus pada aktivitas membaca sebuah 

karya dengan mengaitkannya pada aktivitas lainnya. 
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Sementara itu, Downes (2019) memberikan paparan 

yang menarik saat ia membahas novel Cantik itu Luka karya 

Eka Kurniawan. Keberhasilan novel ini di dalam dunia sastra 

global dan 

Indonesia melalui pengusungan oleh akademisi dan kritikus 

sastra Barat serta pengaruh perubahan desain sampul yang 

menampilkan perempuan terhadap persepsi dan penerimaan 

publik menjadi contoh lain dari 

keterkaitan sosiologi sastra dan kritik feminis poskolonial. 

Kedua contoh ini merupakan contoh yang menunjukkan bahwa 

kajian feminis di dalam sebuah masyarakat poskolonial seperti 

Indonesia sejatinya berlimpah dengan isu-isu sosiologi (lih. 

Bhambra, 2010; Puri, 2015; Stacey & Thorne, 1985) dan dapat 

mengokohkan kehadiran pendekatan sosiologi feminis 

Di dalam sosiologi feminis, tentu saja, adalah dengan 

menempatkan karya sastra sebagai produk kreatif dari seorang 

feminis di dalam menyampaikan pandangan dan pengalaman 

hidup dengan segala tetek bengeknya di dalam sistem patriarki. 

Dari tatanan intertekstualitas selanjutnya dapat dirunut 

hubungan ketiga pengarang melalui teks/novel yang dihasilkan, 

khususnya dalam mengangkat wanita sebagai potret dan 

perjuangannya  menghadapi nilai-nilai budaya Bali. 
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2. Perjuangan Kultural dan Resistensi 

Perjuangan ke arah kesetaraan gender padahal telah 

dilakukan perempuan Bali sejak tahun tiga puluhan dengan 

adanya gerakan Poetri Sadar. Salah seorang aktivis 

perempuan, Nyonya Metra tahun 1939, sebagaimana 

dikemukakan Darma Putra, (2003) telah menulis di Djatajoe 

yang inti tulisannya mengarah pada upaya  mengangkat harkat 

dan martabat  perempuan  berbentuk retorik renungan yang 

manis sebagai upaya perjuangan di tengah hegemoni laki-laki 

yang selalu memberi stereotif lemah dan tak berdaya pada 

perempuan. Jauh sebelumnya, dalam sastra Bali Modern, 

perjuangan kultural  terhadap  kesetaraan jender dilakukan 

Made Pasek melalui karyanya. Dalam cerpen Ajam Pemaloe 

melalui tokoh perempuan Loeh Soemarasih, Made Pasek 

(1013) merekonstruksi sosok perempuan muda  yang visioner 

terhadap pentingnya membebaskan diri dari kungkungan 

kebodohan dengan mempercayakan institusi sekolah sebagai 

pusat pendidikan. Perjuangan kultural ini ditunjukkan sosok 

Loeh Soemarsih saat ia mendebat ibunya yang melarang 

dirinya bersekolah karena perempuan. 

  Pandji Tisna,, Putu Wjaya, dan Oka Rusmini  dalam 

bentangan tahun 1930-an-2000-an mencatat dan 

merepresentasikan tidak bergesernya nasib perempuan secara 
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real dalam kehidupan sosial  sebagaimana terefleksi dalam 

beberapa karyanya, dan tidak tertutup kemungkinan pengarang 

Bali yang lain menulis hal yang sama.   

Ketegangan antara tradisi dan modernisasi menjadi 

warna tersendiri yang sering direspons  pengarang karena 

mereka berinterelasi di dalamnya. Tradisi yang dipandang 

sebagai warisan masa lalu terjadi melalui proses sejarah dan 

dapat dipandang sebagai warisan sosial. Jika dipandang di 

tingkat makro, semua yang diwariskan masyarakat dari fase-

fase proses historis terdahulu merupakan ‘warisan historis’  dan 

apa saja yang diwariskan komunitas dari fase terdahulu 

merupakan ‘warisan kelompok’ dan yang dialirkan individu 

merupakan ‘warisan individu’. Dalam hal ini tradisi dapat 

dilihat dari format ‘warisan historis’, ‘warisan kelompok’, dan 

‘warisan individu’. Dalam bentangan tradisi dan modernitas, 

terdapat garis linear antara masa lalu dan masa kini dalam 

lingkar material, gagasan, idealisme, Pembacaan dan realisasi 

penyikapan dua kutub itu terekam   

Dalam novel tampak bagaimana pengarang menyembulkan 

sosok-sosok perempuan yang berinteraksi di dalamnya. 

Terhadap tradisi yang ada, Pandji Tisna bersikap reseptif, 

permisif, sedangkan tokoh perempuan yang merupakan 

representasi dari pengarang Putu Wijaya dan Oka Rusmini 
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bersifat reaksioner. Tokoh perempuan Putri pada novel Putu 

Wijaya adalah gambaran sosok intelektual yang berpikiran 

progresif dan futuristik ke arah bagaimana sebaiknya tradisi 

dibaca dan disikapi. Banyak hal yang dikritisi, mulai kegiatan 

religius yang disebut upacara yang tidak memusat pada 

substansi, reposisi eksistensi gerya yang masih menajamkan 

posisi  panjak  dan  ratu, masalah kasta, sampai pada persoalan 

kerak budaya yang memfosil menghambat pemikiran rasional 

dan pragmatis. Reaksi tokoh wanita dalam novel  karya ketiga 

pengarang di tengah wacana sosial, politik, dan kesetaraan 

gender dapat dikemukakan sebagai berikut. Tokoh wanita 

dalam novel Panji Tisna dalam ketiga wacana itu bersikap 

tidak represif dan toleran. Dalam arti, perjuangan kultural yang 

dilakukan tidak secara langsung dan reaksioner. Sikap pasrah 

tokoh Sukreni yang menderita akibat tindak pemerkosaan 

tokoh I Gusti Made Tusan ditunjukkan bukan sebagai 

pelecehan terhadap nasib wanita tetapi lebih pada substansi 

sebuah kesaksian tentang wanita yang teraniaya yang 

selanjutnya menimbulkan simpati dari orang lain (pembaca). 

Juga kepercayaan Panji Tisna pada ajaran karma phala 

memperkuat sikapnya untuk tidak secara prontal menunjukkan 

perlawanan tokoh wanitanya. Reinterpretasi terhadap tradisi 

tidak banyak dilakukan menyangkut wacana yang berkembang 



12 

 

di tengah para intelektual wanita yang bergerak melalui 

gerakan Putri Sadar. Di tataran wacana politis, tercermin 

pemerintahan kerajaan dalam pemerintahan kolonial 

Tokoh Putri dalam novel Putu Wijaya sangat reaksioner 

dalam menyikapi wacana sosial dan  secara gamblang serta  

terkesan ekstrem bersikap menentang tradisi yang dirasakan 

tidak berpijak pada substansinya. Tentang keberadaan 

eksistensi Bali secara holistik, Putri berpandangan: 

“Putri sudah sering berpikir, barangkali Bali sudah 

waktunya berhenti menjadi tontonan dunia. Setidak-

tidaknya Bali tidak harus menyiksa diri menjadi 

primadona 24 jam dalam sehari setiap hari sebab itu 

akan menjadi kekejian pada anggota masyarakat, 

khususnya yang miskin. Bali telah dijadikan semacam 

hutan lindung, cagar alam bagi bentuk kehidupan 

spiritual di masa lalu yang menitikberatkan pada 

upacara fisik, bukan perjalanan rohani. Tontonan itu 

memang sudah terjual laris dan menjadi bagian dari 

tumpangan yang membuat Bali melejit di seluruh peta 

pariwisata dunia. Tetapi rakyat miskin dan terutama 

para perempuan telah menjadi korban sepanjang hidup 

mereka demi memelihara kesenangan para pelancong 

itu, meskipun, setelah kurun waktu yang panjang, 

sembilu derita itu menjadi terbiasa. Seakan tanpa 

siksaan hidup tidak komplet dan kebahagiaan tidak 

penuh. Pengorbananpun menjadi tujuan, bukan lagi 

jalan penebusan.” (Putri : 351) 
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Dalam perjalanan selanjutnya berbagai kendala 

dihadapi tokoh wanita, Putri, dalam mengembangkan konsep 

rasional dengan lingkungannya. Bumbu percintaan yang 

diselipkan sebagai bagian cerita menjadi pemanis untuk tetap 

mempertahannya kekuatan cerita di tengah-tengah desain untuk 

melakukan perjuangan kultural. Penolakan Putri  terhadap 

keinginan menikah dari Ratu Agung Aji dari Puri Puncak 

merupakan salah satu perlawanan Putri terhadap kekuasaan 

karena puri dikonotasikan dengan kekuasaan dan simbol bagi 

kemapanan tradisi.  

Secara sosiopolitik puri disimbolkan sebagai himpunan 

kekuatan yang dapat menentukan iklim dan arah pencapaian 

tujuan sosiopolitik. Secara sosioekonomi pun puri dianggap 

sebagai simbol kemapanan dan inilah dengan segenap 

keberaniannya Putri melakukan penolakan. Walaupun 

demikian konsistensi Putri untuk menolak ruang puri dalam 

kehidupan pribadi menyangkut penentuan pilihan arah desakan 

cinta kasihnya agak tergoyahkan ketika dia mau menerima 

kehadiran Agung Ngurah Wikan - yang juga dari komunitas 

puri - dalam ruang kehidupan cintanya. Putri berusaha 

melepaskan diri  dari simbol kemapanan, tetapi pada akhirnya 

dia masuk ke dalam kemapanan itu sendiri karena menerima 

Agung Wikan yang merupakan putra dari Ratu Agung Aji. 
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Penerimaan ini apakah karena Putri melakukan perlawanan 

terhadap realitas poligami yang dilakukan Ratu Agung Aji?  

Tentu ini adalah sebuah pilihan  Putri di tengah arus 

romantisme seorang yang rasional.  

Putu Wijaya dalam suatu kesempatan  menyebutkan 

bahwa reaksi tokoh wanitanya tidak reaksioner tetapi 

merupakan  pembacaan yang berbeda dengan tokoh lain di 

Bali. Putri melakukan perlawanan terhadap tradisi dan 

memunculkan pemikirannya tentang sebuah tradisi baru. 

Perlawanannya terhadap hegemoni yang tercipta akibat  sistem 

stratifikasi sosial. Juga landasan ajaran karma phala 

direfleksikan Putu Wijaya dalam menata perjalanan kehidupan 

tokoh ceritanya. Pada tataran politis muncul pemikiran ke arah 

Bali Mandiri dan dalam kesetaraan gender ada perjuangan 

maksimal yang dilakukan Putri    

 Dalam novel novel Tarian Bumi Oka Rusmini,  tokoh 

wanita terkadang menunjukkan kegamangan membaca tradisi. 

Terhadap perilaku nyerod ada kemenduaan sikap tokoh wanita. 

Pertama ada keraguan dan kepercayaan bahwa nyerod memiliki 

konsekuensi yang sangat tragis  berupa resiko-resiko negatif 

yang akan diterima tokoh yang nyerod, seperti dianggap tidak 

menghormati leluhur kartena melakukan tindakan tidak terpuji 

sehingga akan berakibat timbulnya petaka dan kesialan-
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kesialan lainnya. Kedua, tampak ketegasan sikap Oka Rusmini 

menentang tradisi (sebagaimana dilakukan pengarangnya 

dalam kehidupan real, kawin dengan laki-laki sudra). Di 

samping nyerod, Oka Rusmini juga alihagama karena ikatan 

perkawinan. Dalam novel tampak ketegasan  tokoh Ida Ayu 

Telaga Pidada yang berani meninggalkan gelar kebangsawanan 

dan komunitas geriya karena kawin dengan laki-laki sudra. 

Oka Rusmini dalam novelnya juga menentang perbedaan status 

yang menomorduakan komunitas dari golongan sudra. Dalam 

novel ini secara tematis Oka Rusmini mempertunjukkan sosok 

sudra yang lain, sosok yang berpendidikan, berwibawa, 

visioner, dinamis, rasional, dan bukan sebagai abdi. Dalam 

wacana kesetaraan gender, terdapat perjuangan maksimal pada 

tokoh-tokoh wanita dalam novel-novel Oka Rusmini, seperti 

tokoh Kenanga, Telaga, dan Intan.      

Resistensi macam apakah yang ditampilkan pengarang 

melalui representasi tokoh-tokoh perempuannya? Tindak 

pemerkosaan terhadap Sukreni oleh Tokoh Gusti Made Tusan 

merupakan sebagian bentuk hegemoni patriatri dan selanjutnya 

hasil dari tindak pemerkosaan melahirkan sosok Gustam. 

Sosok Gustam adalah simbol dari ketakterikatan persetubuhan 

dengan institusi perkawinan yang patriarki sehingga Gustam 

yang lahir dari rahim perempuan bernama Sukreni adalah 
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bentuk resistensi terhadap konstruksi patriarki. Juga dalam 

novel Oka Rusmini, digambarkan bahwa tokoh Luh Intan 

Prameswari,  Luh Kerta dan Luh Kerti  merupakan produk 

hubungan seksual di luar lembaga/ insitusi perkawinan. Kedua 

nama perempuan terakhir merupakan produk hasil 

pemerkosaan yang dilakukan tiga laki-laki terhadap ibunya 

Luh Dalem. Demikian pula, tokoh Sentral, Putri, digambarkan 

sebagai produk dari persetubuhan di luar kerangka institusi 

perkawinan. Dan ini menunjukkan resistensi lagi terhadap 

patriarki. 

Tokoh-tokoh yang lahir di luar konstruksi patriarki 

dapat dibaca sebagai sebuah representasi sikap kritis terhadap 

dominasi patriarki yang jelas-jelas mensubordinatkan  peran 

perempuan. Dari spirit gender justru kontraproduktif untuk 

mencapai kesetaraan. Dapat ditarik garis linear mengapa 

pembacaan ketiga pengarang berada dalam lintas 

intertekstualitas walaupun dalam bentuknya yang tidak 

hipogram, baik hipogram potensial maupun hipogram aktual. 

Wujudnya lebih mengarah pada  interdiscursivity terdapat 

konfigurasi elemen tekstual  yang memokuskan pada 

penggrapan tematik yang bersinggungan. 

Ada semacam perjuangan kultural yang dilakukan 

untuk mematahkan pendapat monolitik tentang implementasi 
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dengan segala eksesnya konstruksi patriarki yang 

menghegemoni  dan  menempatkan laki-laki Bali di tataran 

superior. Keteraniayaan tokoh-tokoh perempuan yang 

dimunculkan  pada karya-karya Panji Tisna adalah sebuah 

ekspose perlawanan lain terhadap hegemoni yang memosisikan 

peran perempuan dalam kungkungan domestik yang dibingkai 

dengan filosofis keyakinan akan adanya karma phala. Putu 

Wijaya melalui tokoh perempuannya dalam novel Putri 

melakukan reinterpretasi terhadap tradisi yang lepas dari 

landasan substantif dan berkutat pada tataran seremoni dengan 

menawarkan konsep tradisi baru sebagai sebuah pembebasan 

dan cara pembacaan yang lain yang lebih rasional dan 

komprehensif terhadap tradisi. 

Sebagai sebuah perlawanan terhadap hegemoni 

patriarki, dalam novel ditampilkan  sudra  yang lain. Men 

Negara ( Sukreni Gadis Bali) , Ni Rawit  (Ni Rawit Ceti 

Penjual Orang ) yang antagonis adalah sosok yang 

menyangkal konsep dan ikon sudra yang bodoh, bersikap 

nerima. Kedua tokoh ini dengan permainan yang cantik 

mampu melintasi dan mengobrak-abrik komunitas bangsawan 

dan memainkan peran strategis untuk sebuah kepentingan 

pragmatis. Kedua perempuan ini dapat dengan mudahnya 

mematahkan dominasi hegemoni patriarki yang diwakili oleh 
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tokoh semacam Gusti Made Tusan dan Ida Wayan Ompog 

yang larut dalam jeratan permainan kedua perempuan beda 

profesi ini. Dari konsep feminitas dan maskulinitas 

nonbiologis, kedua perempuan ini memainkan peran 

maskulinitas. Penyikapan melawan tradisi dengan melakukan 

nyerod pada tokoh perempuan novel Oka Rusmini adalah 

impementasi perjuangan kultural sebagai perwujudan sikap 

kritis pengarang terhadap tradisi namun selanjutnya terkesan 

Oka Rusmini bersikap ambivalen ketika ia terjerumus dalam 

ritual  patiwangi  yang dilakukan oleh tokoh yang nyerod. 

Sikap Putri selalu berangkat pada substansi. Tradisi yang 

memberatkan dan cenderung menimbulkan penderitaan baru 

harus dilawan dan perlu pemaknaan baru agar belenggu yang 

mengerdilkan arti kemanusiaan tidak terus menerus menjadi 

warna dalam kehidupan masyarakat pendukung tradisi.  

Pragmatisme dan sikap rasional menjadi kunci utama 

dalam melaksanakan tradisi. Sikap inilah yang merupakan 

amunisi bagi Putri yang menimbulkan keberanian melawan 

keinginan warga adat yang menghegomoni. Sebagai 

konsekuensi logis dari perlawanan tokoh Putri ini ada gerakan 

tersistem yang dilakukan warga adat bagi kelangsungan prosesi 

pelepasan jenazah Mangku Puseh berupa pemboikotan. 

Namun, Putu Wijaya selalu pengarang tetap 
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mengejawantahkan sikap melawan ini dengan keteguhan Putri 

melakukan rangkaian proses pengabenan secara nista (upacara 

tingkat rendah/sederhana) sekalipun tanpa dukungan 

masyarakat adat Meliling. Dalam struktur masyarakat purusa, ( 

patriarki) penentu keputusan yang berkaitan dengan adat 

seharusnya dari pihak laki-laki. Dalam keluarga Putri, pihak 

laki-laki hanyalah Made yang sudah meninggal dan keluarga 

sampingan seperti Pan Sadra, Wayan Sadra. Dalam kaitan 

keputusan pelaksanaan prosesi pengabenan Mangku Puseh, 

ayahnya, Putri menjadi penentu. Tentu ini merupakan sebuah 

gerakan di tataran pemikiran berdimensi humanis. Putri yang 

wanita menjadi berkuasa atas sosok yang disebutnya keluarga, 

tanpa melihat struktur atau system yang berlaku.  

 Kehadiran Tokoh Gustam, Putri, Intan Prameswari di 

luar konstruksi institusi perkawinan dapat dipandang sebagai 

penegasan dan aksentuasi represif  pengarang terhadap 

eksistensi institusi tersebut sekaligus cara pembacaan lain 

terhadap hegemoni patriarki yang mensubordinatkan 

perempuan. Tidak salah jika feminis Perancis Simone de 

Beauvoir menolak intitusi perkawinan karena dianggap borjuis 

dengan merenggut kebebasan perempuan. Institusi perkawinan 

inilah prolog sekaligus petaka bagi tokoh perempuan Luh 

Dampar yang mengalami semacam dehumanisasi ketika 
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dieksploitasi keindahan tubuhnya sebagai objek lukisan, juga 

eksploitasi kebutuhan seksual tidak hanya untuk kepuasan 

suaminya yang warga Jeman tetapi untuk kepuasan para lelaki 

lainnya.Dalam rekaman video tampak Luh Dampar (dalam 

Tarrian Bumi) berteriak-teriak karena tubuhnya diikat dan 

dijilati oleh lima laki-laki. Tak kuat menanggung beban, Luh 

Dampar mati secara tragis. Juga pada novel lain (Putri) Putu 

Wijaya menggambarkan bagaimana ibu guru Niati mati 

gantung diri karena hegemoni patriarki. 

 Dalam tataran konseptual, perempuan-perempuan Bali 

dalam novel telah dihadirkan pengarang sebagai salah satu 

sarana membangun ruang untuk melakukan sebuah pembacaan 

lain terhadap tradisi di tengah hadangan modernitas, paling 

tidak upaya melakukan reinterpretasi, reposisi, rekonstruksi 

bagi sebuah fenomena’ baik pada tataran konstruksi fisikal, 

maupun pada tataran kerangka pikir, perilaku, dan  dapat 

dipandang selanjutnya sebagai sebuah upaya perlawanan 

kultural. Ada upaya meredefinisi konsep  tradisi ke dalam 

pemaknaan dan interpretasi yang baru. Ada perlawanan berupa 

upaya memberi pemaknaan baru terhadap sesuatu yang 

dianggap simbol kemapanan. Perjuangan untuk menyeret tokoh 

puri Agung Wikan keluar dari komunitas puri untuk masuk ke 

dalam konstruksi nyentana tidak semata-mata sebuah 
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penaklukan terhadap puri, tetapi sebuah perwujudan semangat 

berjuang, determinasi, dan resistensi terhadap tradisi dan 

sesuatu yang terlanjur diangagap simbol kemapanan. Putri 

telah masuk ke dalam wilayah maskulinitas dengan 

keperkasaan,  kemampuan rasional, dan kemampuan finansial 

.Ini barangkali tak berlebihan secara proporsional jika kita 

berpikir bahwa sastra tidak sekadar karya dengan fitrahnya 

sebagai karya fiksi, tetapi sebuah wacana tempat kita secara 

bebas melakukan pembacaan terhadap realita kultural, dengan 

cara masing-masing. 

Dari wacana gender, posisi tematis novel Putu tampak 

jelas keberpihakannya pada kaum wanita. Upaya menentang 

poligami yang dianggap neraka kehidupan sebagaimana 

dikemukakan Putri merupakan sikap tegas keberpihakan Putu 

pada masalah kesetaraan gender, di mana wanita diposisikan 

sebagai subortdinat dalam kehidupan masyarakat. Daya kritis 

Putri terhadap berbagai hal melalui perdebatan dan 

pertentangannya dengan berbagai pihak menunjukkan derasnya 

perlawanan kaum feminis. Putri bicara soal kewajiban, 

persamaan hak, pendidikan, kemandirian, posisi strategis,  dan 

kepasrahan  yang berujung pada pencapaian perbaikan 

eksistensi wanita dalam kehidupan di masyarakat. Pembelaan 

Putri terhadap tokoh Nyoman, adiknya, yang sudah menikah 
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dengan mantan gurunya merupakan sikap pembelaan untuk 

kaum wanita. Kesewenang-wenangan kaum lali-laki terhadap 

kaum  wanita harus diberi reaksi atau perlawanan real agar 

kesewenang-wenangan itu tidak lagi terjadi.   

Putu juga memberi gambaran bahwa secara hakiki 

wanita merupakan kaum yang lemah. Putu mendeskripsikan 

kelemahan sekaligus kekalahan kaum wanita dalam 

keterlibatannya di tengah deras mobilitas kekidupan yang 

penuh dinamika. Tokoh Bu Niati dan Men Putri yang 

mengambil tindakan bunuh diri merupakan keberterimaan Putu 

akan eksistensi wanita sebagai sosok yang lemah, walaupun 

tindakan bunuh diri dengan gantung diri itu dilandasi oleh latar 

belakang yang berbeda. Pada tokoh Bu Niati dilatarbelakangi 

kondisi frustasi, sedangkan Men Putri dilatarbelakangi oleh 

hilangnya ingatan alias gila. Secara tekstual Putu 

menghadirkan wanita-wanita kalah yang menyerah begitu saja 

saat menghadapi problema. Ini mungkin dilakukan Putu untuk 

memperjelas garis karakteristik tokoh Putri yang idealis, penuh 

dinamika dengan visi yang jelas ke arah kemajuan. Oposisi 

biner ini memberi aksentuasi pada perjuangan kultural yang 

dilakukan wanita (tokoh Putri) dalam masyarakat Bali. 

Di balik munculnya fenomena berupa kebanggaan 

sebagian masyarakat sudra naik derajat melalui ikatan 
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perkawinan dengan pemuda brahmana, Putu Wijaya 

menunjukkan pemikirannya untuk mematahkan kebanggaan ini 

dengan memaparkan fakta teraniayanya sosok wanita di balik 

fenomena naik derajat itu. 

“Adik ibunya menikah dengan salah seorang ratu di 

Puri Puncak. Bagi kebanyakan warga Meliling, itu 

merupakan kehormatan dan kebanggaan kartena berarti 

strata social naik. Tetapi bagi I Seruni, adik kandung 

Men Putri, pernikahan itu neraka. Ia dijadikan istri 

ketiga. Sebagai istri muda ia memang sempat 

menikmati posisinya selama setengah tahun. Setelah itu 

ia tercampak, karena I Gusti Ngurah Bagus. Suaminya, 

kawin lagi dengan istrinya yang keempat. Sejak itu I 

Seruni yang sudah ganti nama menjadi Mekel Mirah, 

karena naik kasta, seperti orang gila”. (P I : 11)  

 

Sebagai wanita cerdas tokoh Putri menolak untuk 

dikawinkan dengan Ratu Aji, penglingsir Puri Puncak, apalagi 

untuk status istri keempat. Putri tidak mau dijadikan tumbal (P 

I : 17) seperti terjadi pada  I Seruni yang telah berganti nama 

menjadi Mekel Mirah sekalipun kedua orang tuanya, Mangku 

Puseh dan Men Putri mendesaknya sebagai salah satu bentuk 

pengorbanan bagi wanita kepada sesorang yang telah banyak 

berbuat baik, berkorban pada masyarakat desa termasuk 

keluarganya. Naluri keperempuannya untuk tidak 

dinomorduakan, disubordinatkan, memaksa Putri melakukan 
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perlawanan terhadap kedua orang tuanya. Perjuangan 

kesamaan gender yang dilakukan Putri tidak terletak pada 

peran sebagai istri keempat, tetapi nilai keperempuanan untuk 

mendapatkan hak serta perlakuan yang sewajarnya sebagai istri 

terampas oleh perilaku hegemoni laki-laki yang patriarki yang 

menunjukkan superiortitasnya dengan tindakan 

mengeksploitasi tubuh wanita sebagai objek seksual tanpa 

memandang wanita sebagai sosok potensial dalam perjalanan 

kehidupan masyarakat.  

 Menjadi wanita yang memiliki sikap mampu bertahan 

menghadapi beberapa tantangan yang ada, termasuk menjaga 

kehormatan perempuan merupakan nasehat dan pencerahan 

yang dilakukan Putri terhadap adiknya, Nyoman, yang 

mengalami depresi berat ketika menginjak usia remaja. 

“Tanggung jawabmu sekarang bertambah Nyoman, 

untuk mengurus tubuhmu. Itu barang yang suci karena 

dari sanalah manusia akan dilahirkan. Mesin itu tidak 

bisa dibuat moleh pabrik yang mana pun. Teknologinya 

di luar kemampuan akal kita. Jangan mengartikan 

menjaga sebagai siksaan, karena kamu nanti akan 

merasa diperlakukan tidak adil. Menjaga itu artinya 

diberikan kepercayaan. Kamu sekarang dipercaya.” (K I 

: 177)  
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Sebagai sosok pendukung, penjaga dan penerus tradisi, 

tokoh Mangku Puseh juga memberi nasihat pada Nyoman, 

sosok wanita  yang terlibat dalam persoalan tradisi. 

“Nyoman, Luh, ini berarti sekarang kamu sudah 

menjadi perempuan yang sebenarnya. Jangan lagi main 

terlalu banyak dengan anak laki-laki. Kamu harus 

belajar masak dan menjahit banten di samping belajar 

di sekolah supaya nanti kamu menjadi wanita yang baik 

seperti meme kamu.” (P I : 177). 

  

Pada dua novel Panji Tisna SGB dan NRCPO fokus 

protagonis terdapat pada tokoh Sukreni  dan Dayu Kendran, 

sedangkan tokoh Putri merupakan tokoh protagonis pada novel 

P buku 1 dan P buku 2.  Pada novel K tokoh protagonisnya 

adalah Kenanga dan Intan, sedangkan pada  TB tokoh 

sentralnya yang memerankan tokoh protagonis adalah Luh 

Telaga yang semula bernama  Ida Ayu Telaga Pidada.   Melalui 

tokoh-tokoh inilah pengarang merepresentasikan pandangan, 

sikap kulturalnya untuk menjadi bahan perenungan berupa 

reinterpretasi sekaligus reaksi serta perlawanan terhadap hal-

hal yang secara konseptual bertentangan dengan pemahaman 

dam interpretasi pengarang terhadap kulturalnya.  

Masalah menonjol yang disikapi oleh ketiga pengarang 

ini adalah menyangkut  bagaimana menyikapi tradisi yang ada 

pada masyarakat Bali yang sangat berpengaruh dalam menata 
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kelangsungan dan perjalanan hidup masyarakat Bali. Secara 

substantif, Panji Tisna, Putu Wijaya, dan Oka Rusmini 

menyodorkan formulasi sikap ideal yang dimiliki oleh tokoh-

tokoh wanitanya dan dilakukannya perjuangan kultural untuk 

meredefinisi serta mereinterpretasi sesuatu yang terjadi yang 

tidak membawa masyarakat ke arah kemajuan.Untuk 

mempertajam karakteristik tokoh protagonis, kedua pengarang 

ini menampilkan tokoh-tokoh lain yang sebagian memainkan 

peran antagonis dan terkategori sebagai orang-orang yang 

kalah.  

Dalam membaca tradisi ada penyikapan yang berbeda 

antara Panji Tisna dengan Putu Wijaya dan Oka Rusmini. 

Penyikapan Panji Tisna terhadap tradisi yang 

mensubordinatkan peran wanita, direspons dengan datar, 

dengan kepasrahan sebagaimana terjadi pada wanita secara 

umum di Bali, di mana latar belakang zaman karya itu 

diciptakan memungkinkan situasi itu terjadi. Kuatnya dominasi 

pemerintahan kolonial membuat gerak modernitas dan 

berpikiran maju pada wanita sangat terbatas, walaupun pada 

era 1930-an sudah ada pergerakan beberapa wanita yang 

menunjukkan jati diri sebagai sosok yang visioner dan bergerak 

dinamis menjadi bagian yang berarti bagi perjalanan bangsa. 
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Potret wanita Bali era tahun 1930-an sebagaimana 

ditulis oleh Darma Putra (2003: 34) sudah menunjukkan 

kemajuan karena mereka berani melakukan berbagai aktivitas 

dan reaksi terhadap wacana sosial yang mensubordinatkan, 

bahkan melecehkan peran mereka. Isu-isu sosial seperti 

poligami, pemikiran ke arah modernitas, penanaman nilai-nilai 

moral sudah berani mereka tiupkan melalui gerakan di 

masyarakat.  Mereka sudah berani untuk menjlani proses 

pendidikan ke luar daerah, seperti Blitar (Jawa Timur). Para 

wanita Bali, sepulang dari menuntut ilmu ke Blitar diangkat 

menjadi guru di sekolah perempuan Meisjes Vervolgschool dan 

sekolah rakyat Volksschool, keduanya berlokasi di Denpasar. 

Tanggal 1 Oktober 1936 mereka mendirikan organisasi Poetri 

Bali Sadar dengan susunan kepengurusan: I Goesti Ajoe Rapeg 

( ketua), Anak Agoeng  Rai (wakil), Ni Loeh Kenteng 

(sekretaris merangkap bendahara), Ketoet Setoari dan Ni Made 

Tjatri (anggota).  

Gerakan Poetri Bali Sadar memiliki lima tujuan (Putra, 

2003: 25-26), yaitu: pertama mengusahakan supaya kerukunan 

putri-putri Bali bertambah kuat, kedua, menunjukkan hati 

tolong-menolong, ketiga, menambah pengetahuan anggota, 

keempat menyokong biaya sekolah anak-anak murid 

perempuan bangsa Bali yang ditimpa kesusahan, dan kelima, 
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berusaha memberi pelajaran membaca, menulis dan berhitung 

kepada putrid-putri Bali yang tidak boleh bersekolah karena 

kelewat umur.   

Tokoh Sukreni yang menderita akibat pemerkosaan 

yang dilakukan oleh tokoh I Gusti Made Tusan dilukiskan 

tidak memberi reaksi yang keras terhadap pelaku pemerkosaan 

dan orang-orang yang ikut menjadi dalang intelektual 

perbuatan biadab itu dilakukan. Sikap pasrah dan menerima 

semua perbuatan keji itu sebagai bagian dari tulisan takdir itu 

ditunjukkan oleh tokoh Sukreni sampai akhirnya dia 

melahirkan anak, hasil tindak pemerkosaan itu yang pada 

akhirnya harus menerima takdir kematian setelah membunuh 

laki-laki, ayahnya, yang memaksakan menitipkan benihnya di 

dalam rahim Sukreni secara keji. 

Panji Tisna dalam dua novelnya secara halus 

melakukan reinterpretasi terhadap tradisi yang ada di Bali, 

misalnya masalah stratifikasi sosial yang dipandang dari sudut 

berbeda antara kaum tua dan kaum muda melalui dialog antar 

tokohnya dalam novel NRCPO dan SGB. Juga masalah 

perkawinan antar keluarga pada masyarakat Bali, masalah 

pemimpin upacara keagamaan yang tidak saja didominasi oleh 

kalangan brahmana tetapi sudah dari kalangan sudra yang 

dikenal dengan sebutan sengguhu. Panji Tisna juga berbicara 
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tentang adanya fenomena alihagama pada sebagian masyarakat 

Bali. Warga yang melakukan alih agama akan kehilangan 

kewajiban dan  haknya  dalam komunitas asalnya. Panji Tisna 

menyinggung soal keberadaan tokoh Petrus Sudana yang sudah 

beralih agama dari Hindu ke Kristen. Hak dan kewajiban di 

komunitas asalnya menjadi hilang. Hak atas waris yang ada 

pada komunitas asalnya menjadi hilang. Petrus Sudana tidak 

berhak atas segala warisan yang ada termasuk kewajibannya di 

adat dengan sendirinya tercabut.  

Kepasrahan  ditunjukkan oleh Oka Rusmini dalam 

novel K, lewat tokoh Ida Ayu Kenanga yang menerima dengan 

pasrah tindakan pemerkosaan yang dilakukan Ida Bagus 

Bhuana. Kenanga menyatakan rela menjadi tumbal untuk 

kepentingan menolong adiknya Ida Ayu Kencana agar 

diperistri oleh Ida Bagus Bhuana. Sampai akhirnya Kenanga 

(sama seperti pada Sukreni) melahirkan anak perempuan yang 

kemudian diberi nama Luh Ayu Intan Pameswari. 

Berbeda dengan Panji Tisna dan Oka Rusmini, Putu 

Wijaya melalui tokoh Putri memberi reaksi keras terhadap 

tokoh Oka yang telah melakukan ( percobaan?) pelecehan 

seksual terhadap dirinya ketika menginap bersama dalam 

sebuah hotel.  
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 Putu Wijaya yang merepresentasikan diri melalui 

tokoh Putri memberi pertimbangan lain dalam 

mengembangkan potensi Bali di tengah desakan eksploitasi 

segalanya di Bali atas nama pariwisata. Putri melakukan 

reinterpretasi tentang tradisi yang mengekang Bali secara turun 

temurun melalui pemikiran visionernya yang diklaim sebagai 

tradisi Baru. 

“Putri sudah sering berpikir, barangkali Bali sudah 

waktunya berhenti menjadi tontonan dunia. Setidak-

tidaknya Bali tidak harus menyiksa diri menjadi 

primadona 24 jam dalam sehari setiap hari, sebab itu 

akan menjadi kekejian  pada anggota masyarakat, 

khususnya yang miskin. Bali yelah dijadikan semacam 

hutan lindung, cagar alam bagi bentuk kehidupan 

spiritual di masa lalu yang menitikberatkan pada 

upacara fisik, bukan perjalanan rohani. Tontonan itu 

memang sudah terjual laris dan menjadi bagian dari 

tumpangan yang membuat Bali melejit di seluruh  peta 

pariwisata dunia. Tetapi rakyat miskin dan terutama 

para perempuan telah menjadi korban sepanjang hidup 

mereka demi memelihara kesenangan para pelancong, 

meskipun setelah kurun waktu yang panjang sembilu 

derita itu menjadi terbiasa. Seakan tanpa siksaan hidup 

tidak komplet dan kebahagiaan tidak penuh. 

Pengorbanan pun menjadi tujuan, bukan lagi jalan 

penebusan. Bonsai dan pohon beringin pada skala yang 

berbeda memang mirip. Apakah Bali sebatang beringin 

yang megah meneduhi kawasan luas di tengah 

kegersangan spiritualitas, ataukah hanya bonsai di meja 

seorang konglomerat, tempat ia memperoleh kesegaran 
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rohani setelah capai mencuri uang orang lain?” (P I : 

351) 

 

Metafora Bali sebagai beringin yang meneduhi kawasan 

luas di tengah kegersangan spiritualitas atau Bali sebatang  

bonsai yang memuaskan hati konglomerat setelah melakukan 

pencurian milik orang lain adalah reinterpretasi Putri yang 

sangat satir karena kegetirannya melihat wajah Bali masa kini. 

Perubahan yang sangat drastis akibat arus dampak pariwisata 

membawa konsekuensi dibayarnya dengan harga mahal oleh 

komunitas Bali, terutama kaum wanitanya berupa pengorbanan 

yang dianggap sebagai tujuan, bukan lagi sebagai yadnya, salah 

satunya sebagai sarana upaya penebusan dari kemayaan hidup 

sebagaimana tergaris dalam lingkar samsara: hidup sebagai 

sebuah ruang penderitaan. Putu Wijaya melalui tokoh 

wanitanya melakukan reinterpretasi terhadap eksploitasi Bali 

secara besar-besaran atas nama kepentingan dunia pariwisata. 

Bisa dilihat bagaimana tingkat urbanisasi besar-besaran 

pada kalangan muda terjadi di Bali ke daerah pusat kegiatan 

pariwisata. Pergeseran pola hidup dari pola agraris ke pola 

ekonomi pariwisata menimbulkan paradigma baru bagi 

orientasi perkembangan hidup kalangan muda. Demi 

kepentingan ekonomi pariwisata ini menyebabkan pemanfaatan 
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budaya diupayakan secara maksimal untuk mengantarkan 

kesuksesan kepentingan tujuan ekonomi pariwisata. 

Berkembang wacana menjadikan budaya (seni, tradisi, adat) 

sebagai sarana pencapaian tujuan pariwisata, bukan pariwisata 

untuk peningkatan kehidupan budaya.  

Dalam TB melalui tokoh Luh Kramben, Oka Rusmini 

juga mengungkapkan tentang bagaimana konsekuensi negatif 

dampak arus pariwisata terhadap manusia Bali, khususnya 

perempuannya. 

“ Kau sama saja dengan semua orang Barat yang 

tinggal di Bali ini. Di satu sisi mereka memandang 

kami sebagai manusia-manusia paling tolol. Manusia 

yang layak untuk dibodohi dan dibohongi. Tetapi di sisi 

lain kaummu juga mengakui diam-diam bahwa bangsa 

kami memiliki kebudayaan yang luar biasa 

dibandingkan bangsamu yang kalau bicara selalu 

memakai logika itu!”.(hal.125) 

 

Wanita Bali yang menjadi korban di balik kekaguman 

orang Barat terhadap budaya Bali secara dramatis dan sateris 

dikemukakan Oka Rusmini dalam TB ketika melukiskan 

bagaimana tokoh Luh Dampar yang mati tragis di studio lukis 

suaminya, warga Jerman,  karena tidak kuat menanggung 

beban penderitaan. Salah satu hal tragis yang dihadapi oleh 

Luh Dampar, selain dieksploitasinya keindahan tubuhnya 
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sebagai objek lukisan sang lelaki pelukis Jerman, juga 

eksploitasi unsur seksual yang dilakukan oleh lelaki Jerman itu, 

tidak untuk pemuas lahiriah dirinya sendiri tetapi juga untuk 

kepuasan seksual para lelaki lainnya. Terbukti, ditemukannya 

kaset video yang mempertunjukkan bagaimana Luh Dampar 

berteriak-teriak karena tubuhnya diikat dan dijilati oleh lima 

orang laki-laki. (TB : 127). Ini jelas sebuah tindak kriminal dan 

pelecehan terhadap eksistensi wanita Bali. Mungkin Oka 

Rusmini ingin mengatakan bahwa selain secara tekstual 

dikonstruksi kejadian itu, tetapi konstruksi itu 

merepresentasikan fenomena faktual yang terjadi di masyarakat 

oleh beberapa wanita Bali yang menjadi korban sebagai ekses 

dunia pariwisata yang diagung-agungkan.   

Terjadi interaksi lebih dari sekadar percintaan atau 

persahabatan yang hangat antara host and guest (tuan rumah 

dan tamu), terminologi dalam antropologi pariwisata yang 

merupakan pertemuan tempat terjadinya kontak budaya antara 

orang dalam dan orang luar (Smith dan Brent 2001). 

Hatley (2008) pascakolonial mengungkap femomena 

ini terjadi pada sejumlah wanita Indonesia.konstruksi 

kekerasam fsikis dan seksual secara masiv terjadi sejalan 

dengan kehidupan masyarakat. 
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Dalam tataran implementasi konsep Karma Phala, 

secara tematis dan kandungan isi (subject matter)  terdapat 

intertekstual ketiga  pengarang ini yang menunjukkan bahwa 

ajaran ini berlaku/terjadi pada tokoh-tokoh yang karena 

perbuatannya menyalahi aturan, tata krama dan menyakiti 

orang lain.Mereka tergolong ’orang-orang kalah. yang secara 

kebetulan ditampilkan dalam keseluruhan novel bahasan. 

Dalam SGB, misalnya ditampilkan tragisnya kematian dua 

anak beranak tokoh Gusti Made Tusan yang telah memperkosa 

Sukreni dan kematian I Gustam, anak kandung Gusti Made 

Tusan hasil tindakan pemerkosaannya terhadap Sukreni. Juga 

ditampilkan kesengsaraan tokoh Men Negara yang menjadi 

gila sebagai akibat karma (perbuatan) buruk yang 

dilakukannya ketika mendesain tindakan pemerkosaan 

terhadap Sukreni di warungnya sendiri. Pada NRCPO 

ditampilkan peristiwa tragis yang menimpa tokoh Ni Rawit 

yang tenggelam dalam pelarian kapal pengangkut budak 

sebagai konsekuensi karma buruk yang dilakukannya terhadap 

Dayu Kendran dan Ni Anis. 

Pada Putri I, dan II. Putu Wijaya menampilkan ‘orang-

orang kalah’ sebagai upaya menonjolkan tokoh protagonis atau 

sebagai salah satu metafora bahwa sesuatu yang diperjuangkan 

Putu ketika membaca tradisi membawa konsekuensi terjadinya 
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resiko-resiko kultural. Tokoh Wayan Sadra yang antagonis, 

melakukan percobaan tindak pemerkosaan dan tindakan 

acuhakarma (keburukan) lainnya akhirnya harus menerima 

perlakukan tragis berupa pengebirian/pemotongan alat 

kelaminnya oleh sekelompok pemuda dari desa seberang yang 

sebelumnya memang ada latar belakang peristiwa G 30 S PKI. 

Tokoh Tu Aji, penglingsir Puri Puncak saat pengabenan, 

jasadnya serta wadah (sarana pengangkut jenasah dalam 

upacara pengabenan ) dibuang ke jurang yang di dasarnya ada 

sungai sebagai akibat pelampiasan dendam terhadap 

feodalisme kaum puri pada sebagaian masyarakat. 

Penyelesaian masalah pribadi sering berimbas ke dalam 

kegiatan adat. Beberapa tindakan anarkhis sering muncul di 

Bali karena persoalan adat. Kegiatan adat kerapkali digunakan 

oleh seseorang atau  kelompok tertentu sebagai ruang untuk 

balas dendam . Berikut ini dilukiskan bagaimana perlakuan 

krama adat terhadap jenazah Ratu Aji, penglingsir Puri Puncak 

saat dilakukan upacara ngaben. 

“ Upacara itu mula-mula berlangsung biasa, kata Abu 

di sela-sela khalayan Putri. “ Meskipun memang sudah 

terasa ada ketegangan sejak awal. Aku lihat sendiri 

banyak anggota banjar  yang akan memikul wadah 

pada menenggak alkohol untuk membuat diri mereka 

bersemangat. Ketika wadah bergerak, aku sudah takut 

sekali, sebab gerakannya cepat dan brutal. Begitu 
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sampai di tepi kuburan, wadah itu bukan langsung 

dibawa masuk, melainkan kembali dibalikkan arahnya, 

masuk ke dalam kota sambil dilarikan. Para wanita 

yang ikut arak-arakan itu menjerit ketakutan. Ada yang 

terinjak-injak. Orang-orang yang memikul sudah pada 

kesetanan. Wadah itu bergoyang-goyang, miring wajtu 

berputar dan hamper jatuh untung  penonton dengan 

spontan ikut menahan. Wadah kembali dilarikan 

dengan teriakan-teriakan sadis. Agung Wikan yang 

berpegang di atas wadah di samping jasad ayahnya 

beberapa kali hampir terjatuh. Aku berteriak-teriak 

menyuruh suoaya dia melompat saja sebab keadaan 

sudah tidak terkuasai lagi. Tetapi Agung terus saja 

berpegangan di situ. Banjar seperti semakin kesurupan. 

Wadah itu terus diobrak-abrik, dioleng-olengkan, dan 

akhirnya kehilangan keseimbangannya lalu jatuh ke 

tebing yang dalamnya mencapai lima belas meter. 

Agung sempat melompat. Ia berhasil berpegang di 

semat-semak tebing. ( P I : 363).  

 

  Ngurah Agung Wikan, anak Tu Aji dilukiskan 

menderita impotensi setelah sempat keluar dari komunitas puri 

lalu membina hubungan dengan komunitas Barat.Tokoh lain 

yang dilukiskan sebagai ‘orang kalah’ adalah tokoh Bu Niati, 

guru muda yang mati gantung diri di perpustakaan sekolah 

akibat frustasi ditinggal kekasihnya kawin dengan orang lain. 

Juga dilukiskan tokoh Men Putri, ibu kandung Putri yang mati 

gantung diri setelah sebelumnya menderita gangguan jiwa/gila.  
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Dalam TB , karma phala ini menjadi  kerangka penting 

untuk menjadi semacam dasar pijak moralitas , sebagai contoh 

soal agar mampu menata perilaku untuk tidak menyimpang 

dari ajaran agama. Bagaimana takdir yang harus diterima Ida 

bagus Pidada yang mati  di tempat pelacuran akibat dibunuh 

dalam keadaan mauk sebagai konsekuensi perbuatan buruknya 

dalam hidupnya. Luh Dalem, ibu Luh Sekar yang selalu 

menderita karena adanya perbuatannya dalam kehidupan 

lampaunya, di samping menderita akibat tindak 

pemerkosaannya yang dilakukan oleh tiga lelaki juga 

kematiannya yang tragis tenggelam di sungai.Orang “kalah” 

lainnya adalah tokoh Luh Dampar, istri seorang warg a Jerman 

yang mati gantung diri di studio lukis milik suaminya. Luh 

Dampar merupakan korban esploitasi sang pelukis Jerman 

yang memanfaatkan pesona tubuh Luh Dampar sebagai objek 

lukisan dan oblek kegilaan lain sang suami, sampai-sampai 

dalam sebuah video terekam bagaimana tubuh telanjang Luh 

Dampar dijilati oleh tiga pemuda dan Luh Dampar berteriak-

teriak histeris ( TB, hal. 127). Pelukis Jerman itu akhirnya 

menerima pahala dari perbuatannya ketika penduduk kampung 

mengepungnya di gallery lukisannya dan memukulinya hingga 

mati di penjara.(TB, hal 129). 
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3.Teks dan Intertektualitas 

Secara interkstualitas terdapat garis linear yang 

signifikan dalam menampilkan penokohan/karakteristik tokoh-

tokoh dalam novel. Alur bergerak linear dan formatnya 

sederhana pada novel Panji Tisna, sedangkan pada Putu 

Wijaya, plot yang dibumbui dengan intrik politik kadang-

kadang bersifat dibuat-buat dan kadang agak remeh-remeh, 

tidak membawa cerita, malahan cerita dibawa oleh eksplorasi 

secara khayal doktrin Putu Wijaya yang terkait ‘Tradisi Baru’, 

yang tujuannya menyegarkan kembali cara-cara orang Bali 

meyakini dan melaksanakan adatnya. Dengan panjang novel 

melebihi 1000 halaman, novel Putu Wijaya bersifat 

kaleidoskopik, dengan plot berliku-liku dan bermacam-macam 

tokoh yang mencakup: teman sekolah Agung Wikan yang lama 

Abu (seorang tukang sate Muslim yang sederhana, tetapi 

memiliki pemikiran yang konstruktif dalam mengimbangi 

pemikiran Agung Wikan dan Putri), Wayan Sadra (pemuda 

yang menjadi korban pengebirian dan selanjutnya menjadi 

balian), Nelly (akademisi muda, anak konglomerat pengelola 

proyek mahakarya), Cheryl (wanita Barat yang sempat masuk 

dalam kehidupan percintaan Agung Wikan), Sueti (gadis kecil 

mantan penyeroan Puri Puncak yang banyak memberi inspirasi 

bagi kemajuan kehidupan putri, Sin Hwa ( pedagang Cina yang 
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akhirnya gulung tikar karena soal perempuan), Gde Silur 

(dekan sebuah Universitas), Oka (wartawan senior yang terlibat 

dalam proyek mahakarya, dan lain-lainnya.  

 Dalam memberi fokus penajaman perjuangan kultural 

tokoh-tokoh wanitanya yang protagonis, Panji Tisna melalui 

novel NRCPO dan Putu Wijaya melalui Putri I,II, dan Oka 

Rusmini melalui TB  dan K , sama-sama menyelipkan 

kehidupan perjalanan mistik pada novelnya dengan 

menampilkan sosok balian (orang yang menekuni dunia 

pengobatan alternatif dengan ilmu supranatural. Panji Tisna 

menampilkan sosok balian Sandi yang memberi ilmu pada 

tokoh Gusti Gurda antagonis ketika bertarung melawan tokoh 

antagonis yang lain Ida wayan Ompog, sementara Putu Wijaya 

menampilkan balian Wayan Sadra yang mampu melayang-

layang di atas pepohonan ketika menyelamatkan tokoh 

Nyoman yang tersangkut di atas pohon besar karena 

“disembunyikan” mahluk halus, kehadiran balian yang 

menyatakan kalau kesialan yang menimpa  Telaga tidak jarena 

dia tidak  melakukan upacara mepamit dan melakukan upacara 

patiwange setelah ia melakukan perkawinan nyerod, turun 

derajar dari bangsawan ke sudra. 

Pada NRCPO  dilukiskan: 
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“Hm, melayang-layang di udara pun aku sudah biasa. 

Dahulu aku pernah bermusuhan dengan Gusti Gurda 

salah seorang murid dari Balian Sandi itu juga. Pada 

suiatu malam Senin Kliwon aku memasang jarring 

penangkap kelelawar di rumah men Tanjung. Tiba-tiba 

tengah malam angina berhembus sepoi-sepoi basah. 

Aku tahu itu bukan angina biasa, tak lama kemudian 

suatu ujud hitam samara-samar nampak melayang-

layang di atas jarring itu. Aku maklum sudah, tak dapat 

tidak ujud itu tak lain dari ujud Gusti Gurda, musuhku 

itu. Tentu saja aku tidak gentar, tidak takut sedikitpun 

jua sebab ia adalah murid Balian Sandi, yang masih 

berguru kepada Dayu Kompiang Denok.” (hal 2).   

 

Tokoh antagonis lain Ni Rawit dalam memainkan 

intrik-intriknya guna memuluskan niatnya untuk “menjual” Ida 

Ayu Kendran kepada sepupunya Ida Wayan Ompog juga 

memanfaatkan peran balian. 

“Ada akal yang baik, yang halus”, kata Ni Rawit pula.” 

Sebagaimana kata hamba tadi, sekarang Dayu kenderan 

sedang dalam pengobatan Balian Sandi, dukun yang 

masyur itu. Siapa tahu ia diberinya guna-guna supaya 

cinta kepada Ida Nyoman, dan benci kepada Ratu. Oleh 

karena itu Ratu harus mempunyai dua buah senjata: 

pertama untuk penangkis, mematikan guna-guna itu, 

kedua guna-guna untuk menarik hati Dayu Kenderan 

kepada Ratu kembali. Kalau Ratu suka, ada dukun yang 

teramat pandai, mungkin lebih terkenal daripada balian 

Sandi’. (hal 47). 
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Pada PI, Putu Wijaya mengemukakan peran Balian 

Wayan Sadra, dengan kekuatan supranaturalnya dapat 

menolong orang lain, dalam hal ini tokoh Nyoman,adik 

kandung tokoh Putri.  

 Api mengelilingi pohon, kemudian mulai memanjat 

naik. Mangku Puseh dan Putri takjub. Mereka 

membangunkan yang lain-lain. Semuanya heran 

melihat api memanjat pohon menuju arah Nyoman. Tak 

ada yang berani bicara, takut kalau suaranya akan 

menyebabkan api itu berbalik menyerang. Ketika 

mencapai tempat Nyoman api itu berhenti .Berkeliling 

memutari badan Nyoman, seperti mengikatnya. Tiba-

tiba api turun. Yang menonton mundur Mangku Puseh 

memegang tangan Putri yang siap menjaga segala 

kemungkinan. Tetapi Putri mulai mengerti apa yang 

terjadi. 

 “Itu Beli Wayan Sadra,” bisik Putri hampir tak percaya. 

Ketika obor , menyala betul sekali, tampak Sadra 

menggendong Nyoman turun dari pohon, setelah 

mengikatnya dengan bulang. (P I : 175)  

 

 Tentang keberadaan sudra yang lain, sosok yang 

memiliki kemampuan yang sangat jauh dari ikonnya: tidak 

berpendidikan  menjadi hamba, tidak berwibawa, miskin, tidak 

memiliki pengaruh, sama-sama ditampilkan oleh ketiga 

pengarang : Panji Tisna, Putu Wijaya dan Oka Rusmini. 

Perempuan sudra pada novel-novel ketiga pengarang tampil 

sebagai sosok yang cerdas, memiliki pengaruh dan kharisma 
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yang tinggi sehingga mampu mengungguli keberadaan tokoh 

lain selain sudra bahkan dapat menarik simpati sesorang dari 

bukan kalangan sudra. Panji Tisna menampilkan sosok Sukreni 

yang mampu menarik simpati berlebihan dari Ida Swamba, 

pemuda bangsawan yang sangat tertarik dan mencintai Sukreni, 

sekalipun Sukreni telah hamil akibat tindak pemerkosaan yang 

yang dilakukan I Gusti Made Tusan. Juga tokoh Ni Rawit yang 

dengan leluasa memainkan peran cetinya mengobok-obok 

ruang geriya sehingga terjadi konflik horizontal di ruang griya 

akibat masalah percintaan. 

 Putu Wijaya melalui tokoh Putri, wanita sudra yang 

sarjana, memiliki pemikiran cemerlang dan melakukan 

reinterpretasi terhadap tradisi melalui pemikiran dan 

penyikapan yang konkret. Putri telah mampu memasuki 

wilayah puri Puncak dengan adanya permintaan Agung Aji 

untuk menjadi istrinya, juga menaklukkan Agung Ngurah 

Wikan untuk dilamarnya masuk dalam institusi perkawinan 

yang disebut nyentana. Oka Rusmini melalui wanita sudranya, 

Luh Sekar (dalam novel TB), mampu menjadi komunitas 

geriya, komunitas para bangsawan melalui ikatan perkawinan 

dengan Ida Bagus Pidada sehingga berubah nama menjadi Jero 

Kenanga dan dari rahimnya lahir seorang putri bangsawan 

bernama Ida Ayu Telaga Pidada. Juga sudra yang lain yang 
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ditunjukkan Putu Wijaya lewat tokoh Luh Kenten, Luh 

Kambren. Juga wanita sudra yang lain dalam novel K, bernama 

Intan yang membuat para Ida Ayu tak berkutik dalam 

persaingannya merebut simpati pemuda bangsawan. Sampai-

sampai dua  wanita  brahmana, Dayu Galuh dan Dayu Gelung 

tidak berdaya dalam “perang” persaingan mengalahkan Intan di 

tengah arus simpati para pemuda brahmana. Guna 

memenangkan persaingan, Dayu Galuh menyewa pemuda astra 

I Dogler untuk merusak Intan, tetapi upaya ini gagal karena I 

Dogler menyadari kesalahannya akibat kebaikan yang 

diberikan perempuan brahmana, Kenanga, pada masa lalu 

kepadanya. Intan berhasil menaklukkan hati Ida Bagus 

Mahendra, pemuda bangsawan tampan yang banyak diincar 

para wanita brahmana. Mahendra dengan kesungguhan hati 

tunduk kepada seorang wanita  sudra, Intan, yang bernama 

lengkap Ayu Intan Prameswari. 

Dalam karya-karya ketiga pengarang, Panji Tisna, Putu 

Wijaya, dan Oka Rusmini terdapat  fenomena penindasan 

wanita. Konsep sentral bagi model mengenai penindasan 

wanita bersinggungan dengan gagasan tentang nilai yang 

digambarkan oleh Benston (1969). Benston mengembangkan 

suatu konsep awal mengenai nilai serta mengemukakan dua 

tipe idealis yaitu nilai guna (use value) dan nilai tukar 
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(exchange value). Apa yang dikemukakan Benston merupakan 

penegasan tentang semua aktivitas yang secara sosial 

signifikan   mempunyai nilai guna yang bermanfaat bagi 

pelaku individu atau pelaku-pelaku lain dalam beberapa hal . 

Tipe nilai tukar berada dalam konteks pasar. Wanita dalam 

posisi sebagai pekerja yang juga ditampilkan dalam karya-

karya ketiga pengarang. Men Negara dan I Negari  (dalam 

SGB) adalah pekerja ulet, membuka kedai/warung di Bingin 

Banjah di areal kebun kelapa yang di dalamnya juga ada 

interaksi para pekerja: pemetik buah kelapa, pembeli, majikan , 

dan buruh lainnya. Putri dan Sueti (dalam P I, II) adalah 

pekerja ulet yang membuka usaha pencetakan baju kaos 

melalui perusahaan yang bernama Sukseme.  Juga tokoh 

Kenanga (dalam K),  pekerja di dunia akademik yang ulet, 

Telaga ,Luh Kramben, Luh Sekar ( dalam TB) juga merupakan 

sosok pekerja ulet di bidangnya masing-masing. Tentang 

wanita pekerja dalam novel Indonesia, secara panjang lebar 

dibahas Arbain (2007) dalam bukunya Citra Wanita Pekerja 

dalam Novel-Novel Indonesia : Analisis Kritik sastra Feminis.  

Arbain (2007)  mengklasifikasikan citra wanita pekerja 

dalam lima kategori; (1) citra wanita pekerja sebagai pribadi, 

(2) citra wanita pekerja sebagai istri, (3) citra wanita pekerja 

sebagai ibu, (4) citra wanita pekerja sebagai pekerja, dan (5) 
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citra wanita pekerja sebagai anggota masyarakat. Sebagai 

pribadi wanita pekerja tercitra memiliki sejumlah keinginan 

dan memiliki potensi dan prestasi personal. Sebagai manusia 

individual, wanita mempunyai hubungan erat dengan dirinya 

sendiri serta mempunyai dorongan untuk mengabdi dan untuk 

mempertahankan dirinya.. Secara individu, wanita memiliki 

harapan-harapan, kebutuhan-kebutuhan, minat-minat dan 

upaya mengembangkan potensi yang dimiliki. Merujuk pada 

pandangan psikologi humanistik yang menekankan nilai positif 

manusia, wanita juga membutuhkan aktualisasi diri yang 

seoptimal mungkin demi pengembangan sirinya. ( Ihromi, 

1995 : 314). Hal ini terlihat dari motivasi wanita pekerja bagi 

yang bertujuan untuk dapat mengembangkan ilmu mereka dan 

untuk membina karir. Dalam novel P I, II, karya Putu Wijaya 

tampak pada upaya yang dilakukan tokoh  Putri dan Nelly yang 

sama-sama meraih gelar sarjana sastra, walaupun berangkat 

dari latar ekonomi dan sejarah perjalanan kehidupan yang 

berbeda. Putri anak petani yang sejak kecil menjadi wang jero, 

hamba sahaya, di Puri Puncak, sedangkan Nelly, anak 

konglomerat di Tabanan. Upaya motivasi wanita pekerja 

mengembangkan ilmu mereka dan membina karir juga tampak 

pada tokoh Kenanga , Dayu Sari (dalam K) yang berpendidikan 

sarjana dan berprofesi sebagai dosen.  
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Peran wanita sebagai single parent sama-sama 

ditunjukkan oleh Panji Tisna Putu Wijaya dan Oka Rusmini. 

Peran ini diemban sangat istimewa karena  perempuan yang 

menjadi tokoh sentral dalam novel Panji Tisna SGB dan novel 

Oka Rusmini  K,   ini sama-sama memiliki anak tidak melalui 

proses perkawinan yang sah. Kedua pengarang ini menjalin 

cerita kehamilan dua tokoh sentral wanita : Sukreni (dalam 

SGB) dan Kenanga (dalam K) diakibatkan karena tindakan 

pemerkosaan. Sukreni merupakan korban pemerkosaan yang 

dilakukan oleh Gusti Made Tusan, sedangkan Kenanga 

merupakan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Ida 

Bagus Bhuana. Dua perempuan ini sama-sama membesarkan 

anak-anak mereka dengan luka penderitaan yang sangat dalam. 

Sukreni melahirkan anak yang bernama I Gustam, dan 

Kenanga melahirkan anak bernama Luh Ayu Intan Prameswari. 

Latar belakang pemerkosaan kedua perempuan ini  memiliki 

sejarah yang berbeda. Pemerkosaan atas diri Sukreni 

merupakan hasil kerja sama ibu-anak Men Negara dan I Negari 

yang merekayasa dan memberi kesempatan agar Gusti Made 

Tusan leluasa melakukan niat bejatnya, sedangkan 

pemerkosaan atas diri Kenanga, murni dilakukan tanpa bantuan 

atau peran orang lain. Sukreni akhirnya gagal mengarahkan 

dan mendewasakan anaknya I Gustam menjadi anak yang baik, 
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karena kemungkinan pahala dari perbuatan buruk lelaki yang 

menitipkan benih di rahim Sukreni harus dipetik oleh I Gustam 

dengan perilaku buruknya sebagai perampok kawakan. Dan 

pada akhirnya tidak saja I Gustam yang memetik sendiri tetapi 

I Gusti Made Tusan, ayahnya, yang tewas dalam perkelahian 

antara I Gustam selaku pimpinan gerombolan perampok dan 

Gusti made Tusan sebagai pihak keamanan.( SGB : 145). 

Dilihat dari peran domestik dan peran publik, tampak 

tokoh single parent Sukreni hanya mampu bergerak di wilayah 

peran domestik. Tokoh ini memainkan peran dalam tugas 

keibuannya sejak mengandung benih hasil tindak pemerkosaan. 

Saat Sukreni menjadi pembantu rumah tangga di Banjar Bali 

sesungguhnya peran domestik ini mulai dilakukan oleh Sukreni 

dan selanjutnya pulang ke rumah orang tuanya di Manggis 

ketika anaknya I gustam mulai beranjak dewasa dan melakukan 

tindak acubhakarma (ketidakbenaran) berupa tindak 

perampokan disertai kekerasan. Dalam peran domestiknya 

sebagai ibu yang melahirkan I Gustam. Sukreni terbilang gagal 

untuk mengarahkan I Gustam sebagai anak dalam kategori 

suputra (anak yang baik). Ini kemungkinkan karena proses 

kehadiran I Gustam tidak melalui ikatan perkawinan yang sah 

dan dilakukannya dengan tindak pemerkosaan. Jika dilihat dari 

segi ini, memang pantas Sukreni tidak memainkan peran 
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domestiknya sebagai ibu rumah tangga yang melahirkan dan 

membesarkan I Gustam, anaknya . 

 Kenanga ternyata berhasil membesarkan dan 

mendewasakan Intan, anaknya hingga tumbuh sebagai 

perempuan muda yang cantik, perpendidikan, sekalipun sampai 

akhir cerita, tokoh Intan tidak tahu asal-usul garis 

keturunannya. Intan hanya tahu bahwa ayah-ibunya tak jelas 

asal-usulnya dan dia perempuan sudra dan menjadi wang jero 

di griya yang dihuni oleh keluarga besar Ida Ayu Kenanga. 

Sampai akhir cerita, baik tokoh Sukreni maupun Kenanga yang 

masing-masing sebagai single parent tetap digambarkan hidup 

sendiri, walaupun masing-masing ada yang mencoba 

mencintainya. Dalam hal ini Kenanga telah mampu memainkan 

peran domestiknya dengan baik: sebagai ibu yang melahirkan 

dan membesarkan Intan. Intan terbentuk menjadi wanita yang 

berbudi baik, cerdas, berpendidikan dan memiliki relasi sosial 

dengan berbagai tingkat komunitas. Sementara itu, Kenanga 

tetap memainkan perannya di wilayah publik melalui karirnya 

sebagai dosen   dengan relasi berbagai kalangan dan profesi. Ia 

tetap bisa menyemai dan mensosialisasikan pemikiran, gagasan 

intelektualnya melalui pembacaan wacana, interpretasi, diskusi, 

dan melalui proses belajar mengajar di jalur pendidikan. Secara 

humanis pula Kenanga pernah memberi kontribusi pada 
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perubahan sikap seorang mahasiswa yang berperilaku buruk, 

lelaki muda astra (anak yang dilahirkan dari perkawinan ibu 

sudra, ayah triwangsa tapi tidak secara adat diupacarai), I 

Dogler yang ingin merusak seluruh wanita Ida Ayu (wanita 

brahmana).   

 Peran single parent juga ditunjukkan oleh Telaga 

(dalam novel TB, karya Oka Rusmini) , akibat  nyerod, kawin 

dengan pemuda sudra gelar kebangsawanannya dicopot , yang 

semula bernama Ida Ayu Telaga pidada. Telaga membesarkan 

anaknya Luh Sari karena ditinggal mati oleh suaminya, Wayan 

Sasmita. Peran domestik para perempuan single parent ini 

dilakukan dengan baik selayaknya seorang perempuan bernama 

ibu, walaupun dalam perjalanannya banyak tantangan yang 

dihadapi. 

Tentang perjalanan kesendirian yang dipikul oleh tokoh 

perempuan, tidak saja digambarkan oleh Panji Tisna dan Oka 

Rusmini, tetapi juga oleh Putu Wijaya lewat  tokoh Putri, 

walaupun perjalanan kehidupan mereka berbeda. Putri sampai 

akhir cerita dari kedua novel Putu Wijaya, P I dan P II, 

digambarkan masih sendiri walaupun dalam perjalanannya 

sempat  mengasuh anak perempuan kecil bernama Sueti, 

mantan wang jero yang melarikan dari, keluar dari griya 

karena beban yang dirasakan berat oleh wang jero bernama 
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Sueti itu. Dalam novel karya ketiga pengarang sama –sama 

tidak dijelaskan  nasib tokoh wanitanya. Sukreni tidak 

dijelaskan nasib selanjutnya: apakah akan menjalin perkawinan 

dengan Ida Swamba, pemuda bangsawan yang mencintainya 

sekali pun sudah tahu keadaan Sukreni (SGB) yang memiliki 

anak hasil tindak pemerkosaan. Juga nasib Kenanga (K) apakah 

akan diperistri oleh Ida Bagus Bhuana, suami adiknya yang 

bernama Kencana, atau diperistri Ida Bagus Mahendra atau 

tokoh laki-laki yang lain? Nasib Putri (P I,II) selanjutnya  

apakah jadi meminang Agung Ngurah Wikan untuk hidup 

nyentana, juga tokoh perempuan Telaga (TB) nasibnya tetap 

digantung sebagai perempuan beranak satu. Ketiga pengarang 

seakan memiliki kesepakatan untuk mengarahkan akhir cerita 

mengambang dalam struktur plot menggantung, khususnya 

menyangkut perjalanan selanjutnya tokoh wanitanya. Paling 

tidak ada beberapa yang bisa ditangkap atas kecenderungan 

yang terjadi pada pola yang ditampilkan ketiga pengarang ini: 

pertama, ketiga pengarang ingin merefelksikan bahwa tokoh 

wanitanya adalah potret yang dinamis sehingga perjalanannya 

tidak diselesaikan secara tuntas pada akhir cerita, kedua, dari 

struktur naratif ketiga pengarang memberi ruang untuk 

berbagai kemungkinan dan alur terbuka  bagi pembaca guna 

memberi pemaknaan dan penafsiran tentang apa yang terjadi 
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selanjutnya pada masing-masing karya mereka seluas-luasnya. 

Dari teori resepsi, pengarang memberi ruang yang seluas-

luasnya pada pembaca untuk ikut ambil bagian untuk memberi 

pemaknaan dari sebuah proses pembacaan sebagai salah satu 

bentuk interelasi antara teks dan pembaca, antara pengarang, 

teks, dan pembaca. Ketiga, ketiga pengarang seakan 

menempatkan ruang penerimaan tentang adanya takdir, garis 

hidup yang ada pada garis kehidupan masing-masing tokoh 

sehingga pengarang tidak memiliki kekuasaan untuk 

menentukan apakah tokoh Sukreni (dalam SGB) akhirnya 

menikah dengan Ida Gde Swamba, tokoh Putri (dalam P I,II) 

menikah dengan Agung Ngurah Wikan, tokoh Kenanga atau 

Intan (dalam K) menikah dengan Ida Bagus Mahendra. Dengan 

pola plot tergantung ini secara struktur naratif, karya ketiga 

pengarang menjadi menarik dan memancing keingintahuan 

pembaca mengenai cerita lanjutannya, sekalipun ketiga 

pengarang sudah menyatakan karyanya secara struktur naratif 

selesai. 

Kesendirian dan luka penderitaan yang sama-sama 

dipresentasikan oleh Panji Tisna, Putu Wijaya, dan Oka 

Rusmini menunjukkan secara garis linear ada penyikapan yang 

sangat komprehensif dari ketiga pengarang untuk 

mendudukkan dan memberi data faktual bahwa perempuan 
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masih disubordinatkan dalam tatanan kehidupan masyarakat . 

Penyajian, paparan naratif penderitaan para perempuan itu 

tidak semata-mata sikap penistaan terhadap perempuan oleh 

ketiga pengarang itu tetapi sebuah ekpose bahwa betapa 

banyaknya perlakukan  memarginalkan sosok perempuan 

sehingga teks sastra memiliki muatan sebagi bahan renungan 

dan menyodorkan tata nilai untuk meminimalis eklspoitasi 

tubuh perempuan demi kepentingan superioritas kaum laki-laki 

yang patriarkal. 

 Tokoh Sukreni, oleh Panji Tisna digambarkan  sangat 

terluka dan menderita akibat tindak pemerkosaan yang 

dilakukan tokoh I Gusti Made Tusan. Tokoh Putri, oleh Putu 

Wijaya   suatu ketika dikabarkan sekarat karena  

mengkonsumsi obat, yang selanjutnya menimbulkan sejumlah 

pertanyaan pada orang-orang apakah: Putri telah mencoba 

melakukan upaya bunuh diri karena beban yang berat harus 

dipikulnya, atau karena tidak tahu takaran yang tepat dalam 

mengkonsumsi obat. Tokoh Kenanga yang digambarkan sangat 

menderita akibat pemerkosaan yang dilakukan Ida Bagus 

Bhuana dan dalam penderitaan itu, ia harus menjaga rahasia 

besar pada seluruh komunitas geriya, juga termasuk pada Intan 

bahwa Kenanga adalah wanita yang secara biologis melahirkan 

Intan, tetapi dalam kerangka adat dan agama Hindu dipandang 
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tidak ada hubungannya karena Kenanga tidak melalui institusi 

perkawinan. 

 Ketiga pengarang, Panji Tisna, Putu Wijaya dan Oka 

Rusmini dalam teksnya (novel) sama-sama melibatkan tokoh-

tokoh lintas suku, agama, dan ras, walaupun ada karakteristik 

yang berbeda terutama perannya dalam memberi kontribusi 

perjuangan kultural yang dilakukan tokoh-tokoh wanita dalam 

novel-novel kara ketiga pengarang itu. Kemajemukan yang 

direfleksikan dalam novel-novel ketiga pengarang memberi 

gambaran tentang adanya kesamaan visi tentang multikultural 

sebagai salah satu bentuk solidaritas dan ekspose kerukunan 

lintas  suku  agama dan ras  sebagai implementasi sikap 

toleransi. 

 Panji Tisna dalam SGB menggunakan tokoh Chatterjee 

(h.119) dalam jalinan alur atau garis plot untuk mempertajam 

bergulirnya cerita. Chatterjee, warga keturunan India ini 

menjadi teman berbincang tentang masalah budaya Bali 

dengan Ida Gde Swamba, lelaki brahmana yang menaruh 

simpati pada Sukreni. Tuan Chatterjee dalam konsep outsider 

dan insider, orang “luar” dan orang “dalam” bagi kebudayaan 

Bali, memang tampak sebagai outsider, orang yang secara ras 

tidak menjadi pendukung budaya Bali, tetapi dalam penyikapan 

dan orientasi intelektual memiliki apreasiasi terhadap budaya 
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Bali sehingga banyak hal yang didiskusikannya, misalnya 

keberadaan kaum Pasupata, kaum Siwa-Sidanta di Bali, 

Sengguhu, pendeta yang bukan berasal dari kalangan 

brahmamna, termasuk persembahan kepada batara Wisnu, 

Siwa, dan Brahma, dan termasuk memperbincangkan masalah 

kasta. 

 Dalam hal wacana tentang kasta, Panji Tisna tidak 

secara ekstrem menjadikannya sebagai konflik tetapi ia 

bersikap kompromis terhadap keberadaan stratifikasi sosial ini.  

Melalui tokoh Chatterjee inilah Panji Tisna menunjukkan daya 

kritisnya karena penyikapan antara orang muda yang kebetulan 

dari warna bangsawan, Ida Gde (SGB : 110), dengan kalangan 

tua tentu berbeda. Semacam ada pembelaan terhadap 

stratifikasi social yang ada dengan mengungkapkan tidak ada 

diskriminasi perilaku dalam kehidupan masyarakat Bali. 

 

4. Penutup 

Dalam tataran konseptual, wanita-wanita Bali dalam 

novel telah dihadirkan pengarang sebagai salah satu sarana 

membangun ruang untuk melakukan sebuah pembacaan lain 

terhadap tradisi di tengah hadangan modernitas, paling tidak 

upaya melakukan reinterpretasi, reposisi, rekonstruksi bagi 

sebuah fenomena,  baik pada tataran konstruksi fisikal, maupun 
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pada tataran kerangka pikir, perilaku, dan  dapat dipandang 

selanjutnya sebagai sebuah upaya perlawanan kultural. Ada 

upaya meredefinisi konsep  tradisi ke dalam pemaknaan dan 

interpretasi yang baru. Ada perlawanan berupa upaya memberi 

pemaknaan baru terhadap sesuatu yang dianggap simbol 

kemapanan sebuah perwujudan semangat berjuang, 

determinasi, dan resistensi terhadap tradisi dan sesuatu yang 

terlanjur dianggap simbol kemapanan. Tokoh wanita dalam 

novel telah masuk ke dalam wilayah maskulinitas dengan 

keperkasaan,  kemampuan rasional, dan kemampuan finansial. 

Ini barangkali tidak berlebihan secara proporsional jika kita 

berpikir bahwa sastra tidak sekadar karya dengan fitrahnya 

sebagai karya fiksi, tetapi sebuah wacana tempat kita secara 

bebas melakukan pembacaan terhadap realita kultural secara 

kritis, holistik dan komprehensif.  

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Rangkaian Ucapan Terima Kasih 

Jika ada hutang yang belum bisa secara pribadi saya 

lunasi itulah “beban” emosional yang bisa dicicil melalui 

ucapan terima kasih. 

Hadirin yang berbahagia, ijinkan  saya menyampaikan ucapan 

terima kasih atas bertubi-tubi kebaikan yang diberikan kepada 

saya sehingga pencapain ini bisa saya reguk. 

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya 

sampaikan kepada: 

1. Yth. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Prof. 

Dr. I Nyoman Jampel, M. Pd) yang telah mensuport, 

memfasilitasi dan memberi dukungan mulai dari 

proses penyiapan usulan, pengiriman dan proses di 

Ditjen Diktiristek; 

2. Yang saya hormati, Senat Universitas Pendidikan 

Ganesha, Komisi Guru Besar, Tim Penilai Jabatan 

Akademik Profesor yang telah menyetujui dan 

memberikan rekomendasi sehingga usulan saya dapat 

diproses lebih lanjut; 

3. Yang saya hormati Gubernur Bali bapak Dr. Ir. I 

Wayan Koster. M.M. dan Ketua Dekranasda Bali ibu 

Ni Putu Putri Suastini Koster; 



57 

 

4. Yang saya hormati para pimpinan lainnya yaitu: Wakil 

Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Kepala 

Biro UK, Kepala Biro AKPK, Ka LP2M, Ka LP3M, 

Para Dekan, Direktur Pascasarjana yang telah 

memberikan support yang luar biasa sehingga pada 

saat ini saya berdiri di hadapan hadirin untuk 

menyampaikan orasi ilmiah; 

5. Prof. Dr. I Wayan Widiana, S.Pd, M.Pd.  ketua tim 

percepatan guru besar dan anggota yang telah 

memfasilitasi maksimal; 

6. Yth. Dekan FBS, Senat FBS, Kajur Pend. Bahasa, 

Sastra Indonesia dan Daerah, Koorprodi Pend. Bahasa 

dan Sastra Indonesia, serta saudara-saudara kolega 

saya di Jurusan dan Prodi yang selalu memberi 

dukungan dan memfasilitasi usulan saya. 

7. Yang saya hormati. Para Tim reviewer internal 

maupun eksternal yaitu: Prof. Dr. Ida Bagus 

Putrayasa, M. Pd, Prof. Dr. Drs. I Wayan Rasna. 

M.Pd.. Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra, M.Lit, Prof. 

Dr. Djoko Saryono, M,Pd. telah memberikan evaluasi 

dan masukan yang sangat luar biasa sehingga usulan 

saya menjadi lebih sempurna dan sangat lancar; 



58 

 

8. Teman-teman di kepegawaian, Putu Suarma, Made 

Karunia, Nengah Sudiani, Bu ayu, Luh astri 

Muliantari, dan lainnya yang telah banyak membantu 

secara teknis dan memperlancar proses usulan saya. 

9. Secara khusus saya sampaikan ucapan terima kasih 

kepada Prof. Dr. Darma Putra, M.Lit atas kontribusi 

yang luar biasa dalam mengantarkan kesuksesan 

lajulah laju perahu laju sejak saya menempuh 

pendidikan program doktor di Pascasarjana Unud. 

hingga menyiapksan usulan guru besar; 

10.  Hyang Dewa ayah dan ibu tercinta I Putu 

Darpa- Ni Nyoman Mendri yang telah mermbrri 

energi untuk mengalir menjalani kehidupasn yang 

penuh onak dan duri, duka nestapa, riang tak terbilang. 

11. Hyang Dewa Bape Renek dan meme di Cemagi 

Badung motivator ulung melalui seloroh yang 

terkadang menohok; 

12. Adik iparku tercinta Ketut Sukerta dan adikku Ketut 

Putri Darpini yang sangat saya sadari membuka 

persfektif baru tentang eksisternsi diri, arti sebuah 

kerja keras. disiplin dan kontribusi maksimallahir 

batin sejak menyelesaikan studi hingga perjuangan 

pengajuan usul memperoleh guru besar. 



59 

 

13. Istri tercinta Luh Leni Marlina dan anak terkasih Putu 

Andika Putra Diartawan yang dengan kesabaran 

”pohon” mendampingi, melayani serta meladeni 

segala gempuran denyut emosional setiap saat. 

Sepantasnya ucapan terima kasih ini saya sampaikan; 

14. Memek Sutiani, adik Komang Ludra. Gede 

Agustrawan. Ni Made Dewi Darpini, Ketut Ari 

Purwasih. Gusti Ayu Wulandari, adik-adik ipar yang 

dengan spirit kebersamaannya selalu memberi 

motivasi dan doa restu; 

15. Masyarakat Dawan Kaler Klungkung yang baru kali 

ini ’diberkahi’ putra menyandang jabatan akademik 

tertyingghi yang prestisius guru besar/profesor, inilah 

sesuatu yang dengan bangga saya dedikasikan; 

16. Rekan-rekan di Komunitas Sastra Api, Dermaga Seni 

Buleleng (DSB) atas spitit literasinya; 

17. Sederet nama, komunitas yang tidak bisa saya bisa 

saya sebutkan satu persatu yang juga dengan kesetiaan 

luar biasa mendampingi saya mengalir menjalani 

kehidupan. 

 

 

 



60 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Allen, Pamela.2000. Marrying up in Bali. Hobart: University 

of Tasmania. 

 

______2004. Membaca dan Membaca Lagi, Reinterpretasi 

Fiksi Indonesia 1980- 1995. Magelang: Indonesia Tera. 

 

Artawan, Gde. 2014 Konflik Tubuh dan seksualitas Perempuan 

Bali                                    

            dalam Hegemoni Kasta/kultur (kajian feminisme  

terhadap kaum subaltern dalam pandangan  sastrawan 

Bali) . Laporan Penelitian Fundamental, Jakarta : Dikti. 

  

---------2018. Menembus Patriarki, Refleksi Perjuangan 

Perempuan Bali dalam Novel Indonesia. Jakarta: Raja 

Grafindo.                            

 

Awuy, Tommy F. 1995. Wacana Tragedi dan Dekonstruksi 

Kebudayaan. Jogyakarta:  Jentera Wacana Publika. 

 

Bahari, Razif. 2006. “Reading Pramoedya Ananta Toer’s Buru 

tetralogy: the genre of the novel, language and the 

colonial subject”, dalam Rima Vol 40, No. 1, 2006, 

hlm. 57-84. 

 

Dibia, I Wayan. 1999. Seni di antara Tradisi dan Modernisasi. 

Pidato Pengenalan Guru Besar Madya pada Sekolah 

Tinggi Seni Indonesia Denpasar, 1 Mei 1999. 

 

Downes, M. (2019). Found in translation: Eka Kurniawan and 

the politics of genre. Bijdragen Tot de Taal-, Land- En 



61 

 

Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social 

Sciences of Southeast Asia, 175(2–3), 177–195. 

 

Dwipayana, Ary. 2001. Kelas dan Kasta: Pergulatan Kelas 

Menengah di Bali.  Yogyakarta : Cappera Pustaka 

Utama. 

 

Fakih, Mansour. 2008. Analisis Gender dan Transformasi 

Sosial. Yogyakarta: INSISTPress.  

 

Foley, William A. 1977. Anthropological Linguistics, An 

Introduction Massachusetts: Blackwell Publisher. 

 

Geertz, Clifford. 1959. Person, Time, and Conduct in Bali The 

Interpretation of Cultures. London: Hutchionson of 

London. 

 

________  2003. Pengetahuan Lokal. Judul asli Local 

Knowledge: Further  Essays in Interpretative 

Anthropology, 1983, terjemahan Vivi Mubaikah, Apri 

Danarto S.IP Yogyakarta :  Rumah Penerbitan Merapi. 

 

Geriya, I Wayan 2008. Transformasi Kebudayaan Bali 

Memasuki  Abad XXI. Surabaya: Paramita. 

 

Goldmann, Lucien. 1973. :Genetic Structuralism in The 

Sosiology of Literature. dalam  Sosiology of Literature 

and Drama. (Elizabeth Burn dan Tom Burn,  eds). 

Middlesex : Penguin. 

 

_________ 1977. Toward A Sosiology of The Novel. London: 

Tavistok Publications Limited. 

Griswold,W.,McDonnell,T.,&Wright, N. (2005). 



62 

 

Reading and the reading  class in the twenty-first 

century. Annu. Rev. Sociol., 31, 127–141. 

 

Gross, E. dan C. Pateman. 1986. Feminist Challenge: Social 

and Political Theory.  Boston : Northeastern University 

Press. 

 

Gross, E. 1986. “ What is Feminist Theory?” hal 190-204, 

dalam C. Pateman dan E Gross, (Eds) Feminist 

Challenges : Social and Political Theory. Boston :  

Northeastern University Press.   

 

Hatley, Barbara. 2008. Postkolonialisme dan Perempuan dalam 

Sastra Indonesia Modern. Dalam Sastra Indonesia 

Modern, Kritik Postkolonial, (Keith  Foulcher dan 

Tony Day, editor). Jakarta  : Yayasan Obor Indonesia. 

Indarti, Titit. 2004. “ Sikap Perempuan Bali terhadap Tradisi, 

Adat, Agama, dan  Dominasi Laki-Laki dalam Novel 

Tarian Bumi karya Oka Rusmini. Dalam Prasasti, Jurnal 

Ilmu Sastra dan Seni, Vol.54 Thm XIV, Agustus 2004 

hal. 262-280. 

Liem, Maya H.T. 2003. “The Turning Wheel of Time, 

Modernity and Writing Identity in Bali 1900-1970”. 

Desertasi Doktor Universitas Leiden. 

 

Mantra, Ida Bagus. 1992. Bali, Masalah Sosial Budaya dan 

Modernisasi. Denpasar :  Upada Sastra. 

 

Marching, Soe Tjen , (2007) 'The Representation of the Female 

Body in two Contemporary Indonesian Novels: Ayu 

Utami's Saman and Fira Basuki's Jendela-jendela', dalam 

Indonesia and the Malay World, 35:102, hlm. 231. 

Nordholt. Henk Schulte. The Spell of Power, Sejarah 

Politik Bali 1650-1940. Jakarta: Pustaka Larasan. 



63 

 

 

Ollenburger, Jane C dan Helen A. Moore. 2002. Sosiologi 

Wanita. Jakarta: Rineka  Cipta. 

 

Smith, Valena and Maryann Brent (eds). 2001. Hosts and 

Guests Revisited: Tourism Issues of the 21st Century. 

New York: Cognizant Communication Corporation. 

 

Tisna, A.A. Pandji. 1975. Ni Rawit Ceti Penjual Orang, 

Cetakan II. Denpasar: Lembaga Seniman Indonesia Bali. 

 

______1965. Sukreni Gadis Bali.  Jakarta: Balai Pustaka. 

 

______1991.I Swasta Setahun di Bedahulu.Cetakan VIII. 

Jakarta : Balai Pustaka. 

 

Prabasmoro, Aquarini Priyatna. 2006. Kajian Budaya Feminis, 

Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop. Yogyakarta : Jalasutra. 

Putnam Tong, Rosemarie.2006. Feminist Thought. 

Jogyakarta-Bandung : Jalasutra. 

Putra Agung, Anak Agung. 2001. Perubahan Sosial dan 

Pertentangan Kasta di Bali  Utara. Yogyakarta :  

Yayasan untuk Indonesia. 

 

Putra, I Nyoman Darma 2003. “A Literary Mirror, Balinese 

Reflections on Modernity and Identity in the Twentieth 

Century”. Unpublished thesis, The University of 

Queensland. 

 

Wijaya, Putu. 1971. Bila Malam Bertambah Malam. Jakarta : 

Pustaka jaya. 

 

--------.  2004. Putri I, dan Putri II. Jakarta: PT Pustaka Utama 

Graffiti. 



64 

 

 

Quinn, George.  1998. “The Rape of Sukreni. Balinese Theatre 

in Novel Form”, in The Rape of Sukreni, hlm. 111-118. 

Jakarta: Lontar Foundation. 


