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ABSTRAK

KONFLIK POLITIK DALAM NOVEL PULANG KARYA LEILA SALIKHA
CHUDORI: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA DAN IMPLEMENTASINYA

SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA

Aditya Doni Pradipta, A 310 100 077, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah

Surakarta, 2014.

Tujuan penelitian adalah (1) memaparkan latar sosio-historis Leila Salikha
Chudori pengarang novel Pulang, (2) mendeskripsikan struktur yang membangun
novel Pulang, (3) mengungkapkan konflik politik dalam novel Pulang, (4)
memaparkan implementasi hasil penelitian novel Pulang karya Leila Salikha Chudori
sebagai bahan ajar sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah konflik politik dalam novel Pulang
karya Leila Salikha Chudori tinjauan sosiologi sastra. Data dalam penelitian ini, yaitu
kalimat dan wacana dalam novel Pulang. Sumber data penelitian ini yaitu novel
Pulang karya Leila Salikha Chudori. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Validitas data menggunakan
trianggulasi teoretis. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data
secara dialektika. Berdasarkan hasil analisis struktural, tema utama dalam novel
Pulang adalah keberhasilan perjuangan empat orang eksil politik di Paris untuk pulang
ke Indonesia. Tokoh-tokoh dalam novel yaitu Dimas Suryo, Hananto, Nugroho, Risjaf,
Tjai, Surti, Vivienne, Lintang, Aji, Alam, Narayana, Bimo, Rama, Andini, Kenanga,
Bang Amir, Letkol Prakosa, Sumarno, Mita, Retno, Rukmini, dan Pak R. Alur dalam
novel Pulang karya Leila Salikha Chudori yaitu alur campuran. Latar novel Pulang
terjadi di Paris dan Jakarta pada tahun 1952-1998. Berdasarkan tinjauan sosiologi
sastra, konflik politik dalam novel Pulang dibagi menjadi dua, yaitu senjata-senjata
pertempuran dan strategi politik. Senjata-senjata pertempuran yang terdapat dalam
novel Pulang karya Leila Salikha Chudori ada empat bentuk, yaitu (a) kekerasan fisik,
(b) kekayaan, (c) organisasi, dan (d) media informasi. Strategi politik yang terdapat
dalam novel Pulang karya Leila Salikha Chudori ada lima bentuk, yaitu (a) perjuangan
terbuka, (b) perjuangan tersembunyi, (c) pergolakan di dalam rezim, (d) perjuangan
untuk mengontrol rezim, dan (e) kamuflase. Implementasi hasil penelitian novel
Pulang karya Leila Salikha Chudori sebagai bahan ajar sastra di SMA relevan dengan
standar kompetensi 7. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan
dengan kompetensi dasar 7.2. Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel
Indonesia/terjemahan.

Kata Kunci: Konflik politik, novel Pulang, sosiologi sastra
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I. PENDAHULUAN

Pradopo (2003: 61) mengemukakan bahwa karya sastra merupakan

hasil kreativitas seorang sastrawan sebagai bentuk seni, bersumber dari

kehidupan dipadukan dengan imajinasi pengarang. Hal ini wajar terjadi

mengingat pengarang tidak dapat lepas dari ikatan-ikatan sosial tertentu

dalam masyarakat sosial. Sastra merupakan bagian dari kelompok ilmu-ilmu

humaniora, seperti halnya bahasa, sejarah, kesenian, filsafat, dan estetika.

Menurut Fananie (2000: 194) terdapat tiga perspektif berkaitan

dengan keberadaan karya sastra. Pertama, perspektif yang memandang sastra

sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi  situasi pada

masa sastra tersebut diciptakan. Kedua, perspektif yang mencerminkan situasi

sosial penulisnya. Ketiga, model yang dipakai karya sastra sebagai

manifestasi dari kondisi sosial. Sebuah karya sastra dapat berupa informasi

mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kesusastraan

Indonesia banyak melahirkan karya sastra yang menampilkan unsur-unsur

sosial.

Novel Pulang karya Leila Salikha Chudori merupakan salah satu

novel yang merepresentasikan unsur-unsur sosial dalam masyarakat karena isi

novel tersebut memberi gambaran tentang konflik politik yang terjadi dalam

merebut atau melawan kekuasaan. Tragedi konflik dalam novel tersebut

berupa kekerasan, penculikan, penyiksaan, bahkan penghilangan nyawa yang

dilakukan pemerintah terhadap pihak masyarakat yang dianggap komunis.

Hal tersebut menyebabkan kekacauan politik pada masa Orde Baru.

Novel Pulang merupakan novel drama keluarga, persahabatan, cinta,

sekaligus pengkhianatan dengan latar belakang Indonesia September 1965,

Prancis 1968, dan Indonesia Mei 1998. Cerita utama berpusat pada tokoh

Dimas Suryo, seorang eksil politik yang berada langsung saat gerakan

mahasiswa berkecamuk di Paris. Sampai akhirnya, Dimas terhadang untuk

kembali ke Indonesia setelah meletusnya peristiwa 30 September 1965.

Berkaitan hal itu, dalam novel Pulang karya Leila Salikha Chudori,

pengarang mencoba berbicara serta menguraikan konflik politik yang terjadi
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di negara Indonesia pada masa meletusnya peristiwa G30SPKI dan

Reformasi. Konflik politik dihadapi oleh tokoh utama yang merupakan

seorang eksil politik dalam usahanya untuk menyelamatkan diri dari kroni

pemerintah yang berniat memburunya dan menghukum secara sepihak.

Dipilihnya novel Pulang sebagai kajian dalam penelitian ini dengan

alasan sebagai berikut. Pertama, novel ini menunjukkan sosok manusia yang

berada di luar negaranya sendiri karena keterpaksaan yang disebabkan

tertuduh dalam suatu gerakan melawan pemerintah hanya karena memiliki

hubungan dekat dengan rekan sekantornya. Kedua, novel ini adalah novel

yang berlatar belakang peristiwa bersejarah, yaitu Indonesia September 1965,

Prancis 1968, dan Indonesia Mei 1998 sehingga dapat memberikan alternatif

kepada pembaca terhadap peristiwa yang sebenarnya yang terjadi dalam

sejarah politik tersebut. Ketiga, sepengetahuan peneliti, novel Pulang karya

Leila Salikha Chudori belum dianalisis secara khusus dengan pendekatan

sosiologi sastra terutama berhubungan dengan konflik politik. Keempat,

novel ini menggambarkan konflik politik yang menggambarkan kondisi

politik yang ada di Indonesia pada zaman Orde Baru dan Reformasi, sehingga

sangat menarik untuk diteliti.

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1)

memaparkan latar sosio-historis pengarang novel Pulang, (2) mendekripsikan

struktur yang membangun novel Pulang karya Leila Salikha Chudori, (3)

mengungkapkan konflik politik yang terkandung dalam novel Pulang karya

Leila Salikha Chudori dengan tinjauan sosiologi sastra, (4) memaparkan

implementasi hasil penelitian novel Pulang karya Leila Salikha Chudori

sebagai bahan ajar sastra di SMA.
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II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif deskriptif. Menurut Moeleong (2007: 11) metode deskriptif

kualitatif merupakan metode penelitian yang datanya bukan berupa angka-

angka, melainkan data berupa kata-kata, kalimat, wacana dan gambar. Dalam

mengkaji novel Pulang, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif

yang menganalisis bentuk deskripsi berupa kata-kata, kalimat, dan wacana

yang terdapat dalam novel Pulang.

Objek penelitian sastra adalah pokok atau topik penelitian. Objek

penelitian ini adalah konflik politik dalam novel Pulang karya Leila Salikha

Chudori. Data dalam penelitian ini adalah data yang berwujud kalimat dan

wacana yang terdapat dalam novel Pulang karya Leila Salikha Chudori.

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data

primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks

novel Pulang karya Leila Salikha Chudori terbitan Kepustakaan Populer

Gramedia, cetakan ketiga tahun 2013, dan tebal 460 halaman. Sumber data

sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari internet.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka,

simak dan catat. Teknik pustaka dilakukan peneliti dengan membaca novel

Pulang karya Leila Salikha Chudori secara keseluruhan untuk mendapatkan

pemahaman tentang analisis melalui dialog dan narasi yang merupakan wujud

reaksi terhadap tokoh-tokoh, lingkungan, serta terhadap diri sendiri.

Pengumpulan data menggunakan teknik simak dilakukan dengan menyimak

novel Pulang karya Leila Salikha Chudori dengan teliti secara terus-menerus

kemudian melakukan pengecekan dan mencatat mengenai hal yang menjadi

objek dalam menganalisis. Teknik catat dilakukan dengan mencatat hal-hal

yang penting terhadap sumber data primer yaitu membaca novel Pulang

karya Leila Salikha Chudori secara berulang-ulang, kemudian mencatat

bagian yang terpenting yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini mencatat

konflik politik yang terdapat dalam novel Pulang karya Leila Salikha

Chudori.
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Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas data dalam

penelitian ini adalah teknik triangulasi teori. Teknik triangulasi teori

dilakukan dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam

membahas permasalahan yang dikaji. Teknik triangulasi teori dilakukan

ketika proses menguji keabsahan data berlangsung digunakan beberapa teori

yang relevan untuk menghindari kesalahpahaman individual peneliti atas

temuan atau simpulan yang dihasilkan

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini,

yaitu teknik analisis data secara dialektika. Menurut Goldmann (dalam Faruk,

2012: 20) metode analisis dialektik adalah menghubungkan unsur-unsur yang

ada dalam novel dengan mengintegrasikan ke dalam satu kesatuan makna.

Penggunaan teknik ini dilakukan dengan menganalisis data yang tertulis

kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta kemanusiaan berupa fakta sosial

di luar karya sastra.

III. HASIL PEMBAHASAN

A. Latar Sosio-Historis Pengarang

Latar sosio-historis pengarang meliputi latar belakang sosial

budaya novel Pulang, riwayat hidup pengarang, hasil karya pengarang,

dan ciri khas kesusastraan pengarang. Novel Pulang berlatar belakang

tiga peristiwa bersejarah, yaitu Indonesia 30 September 1965, Prancis Mei

1968, dan Indonesia Mei 1998. Peristiwa bersejarah yang digambarkan

dalam novel Pulang yang benar-benar terjadi di dunia nyata meliputi, (1)

novel Pulang Menceritakan “Gerakan Mei 1968” di Prancis, (2) novel

Pulang Menceritakan Peristiwa G30S PKI, (3) novel Pulang

Menceritakan Peristiwa Penculikan Aktivis saat Rezim Orde Baru, dan

(4) novel Pulang Menceritakan Peristiwa Penembakan Empat Mahasiswa

Trisakti

Leila Salikha Chudori lahir di Jakarta, 12 Desember 1962. Leila

bersama suami dan putri tunggalnya, Rain Chudori-Soerjoatmodjo

memilih menetap di Jakarta. Leila memiliki bakat dalam menulis cerpen,



6

novel, dan skenario drama televisi dan film pendek. Leila memiliki karier

sebagai pengarang dan wartawan yang cukup cemerlang.

Berikut ini merupakan hasil karya Leila Salikha Chudori. Ia telah

menghasilkan berbagai karya dari cerpen, novel, dan skenario film

pendek. Novel yang dihasilkan Leila meliputi, Kelopak-Kelopak Yang

Berguguran (1984), Seputih Hati Andra (1986), Pulang (2012). Cerpen

yang dihasilkan Leila, yakni Sebuah Kejutan (1983), Malam Terakhir:

Kumpulan Cerpen (1989 dan 2009), 9 Dari Nadira (2009), The Longest

Kiss (2013). Skenario drama televisi yang dihasilkan Leila, yakni Dunia

Tanpa Koma (2006). Skenario film pendek yang dihasilkan Leila, yakni

Drupadi (2009) dan skenario film berjudul Kata Maaf Terakhir (2009).

Ciri khas karya sastra yang terdapat dalam karya Leila Salikha

Chudori antara lain sebagai berikut: setting cerita di luar negeri,

cenderung bertema kekerasan, menggunakan tokoh wayang, dan

menggunakan gaya bahasa personifikasi.

B. Analisis Struktural Novel

Berdasarkan analisis struktural, dapat disimpulkan bahwa tema

utama di novel Pulang adalah keberhasilan perjuangan empat orang eksil

politik di Prancis untuk pulang ke Indonesia. Tema tambahan pada novel

Pulang adalah percintaan, kekerasan fisik yang dilakukan tentara pada

pihak yang dianggap terlibat PKI, dan persahabatan empat orang eksil

politik yang selalu bertahan dan berjuang bersama dalam mengatasi

berbagai permasalahan.

Novel Pulang menggunakan alur campuran. Hal ini terlihat

peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam novel Pulang tidak berurutan.

Cerita berlangsung secara progresif-regresif. Peristiwa sorot-balik

dilakukan melalui renungan tokoh utama (Dimas Suryo) yang kembali ke

masa lalunya, surat-surat masa lalu yang digunakan untuk bercerita, dan

tokoh lain yang menceritakan masa lalu tokoh lain.
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Adapun hasil penokohan terbagi menjadi dua, yakni tokoh utama

dan tokoh bawahan. Dalam novel pulang ini, yang termasuk tokoh utama

adalah Dimas Suryo. Sementara itu, yang termasuk tokoh bawahan adalah

Lintang Utara, Hananto Prawiro, Nugroho Dewantoro, Risjaf, Tjai, Surti

Anandari, Vivienne Deveraux, Aji Suryo, Segara Alam, Narayana

Lavebvre, Bimo Nugroho, Rama, Andini, Kenanga Prawiro, Bang Amir,

Letkol Prakosa, Sumarno Biantoro, Mita, Rukmini, dan Pak R.

Latar dalam novel Pulang dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat,

waktu, dan sosial. Latar tempat paling dominan terjadi di Jakarta dan Paris.

Latar waktu dalam novel Pulang terjadi antara tahun 1952 sampai dengan

tahun 1998. Latar sosial adalah kehidupan sosial di kota Paris yang sangat

memperhatikan penampilan dan kekerasan yang dialami warga yang

dianggap terlibat PKI.

C. Konflik Politik Dalam Novel Pulang Karya Leila Salikha Chudori

Wirawan (2010: 67) menyatakan bahwa konflik politik adalah

konflik yang terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik berupaya

mendapatkan dan mengumpulkan kekuasaan yang sama pada jumlahnya

yang terbatas dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan atau

ideologinya.

Duverger (1996: 276) mengemukakan bahwa konflik politik

diidentifikasikan menjadi dua kategori, yaitu senjata-senjata pertempuran

dan strategi politik. Senjata-senjata pertempuran meliputi kekerasan,

kekayaan (kedudukan), organisasi, dan media informasi. Strategi politik

meliputi konsentrasi atau penyebaran senjata politik, perjuangan terbuka,

perjuangan tersembunyi, pergolakan di dalam rezim, perjuangan

mengontrol rezim, strategi dua blok atau sentris, dan kamuflase.

a. Senjata-senjata Pertempuran

Senjata-senjata pertempuran yang terdapat dalam novel Pulang

ada empat, yaitu (1) kekerasan fisik, (2) kekayaan (kedudukan), (3)

organisasi, dan (4) media informasi.
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1. Kekerasan Fisik

Dalam novel Pulang terdapat kekerasan fisik yang dilakukan

oleh empat pihak, yaitu (1) penguasa melalui tentara pemerintah

kepada pihak yang dianggap terlibat langsung dengan PKI, (2)

penguasa melalui interogator kepada keluarga dan sanak famili yang

dianggap terlibat PKI, (3) oknum PKI kepada masyarakat, dan (4)

kekerasan fisik yang dilakukan gerombolan massa yang anarkis

kepada perempuan keturunan Tionghoa di Indonesia.

Kekerasan fisik yang terdapat pada novel Pulang ada enam,

yaitu (1) berupa pukulan, (2) pencambukan, (3) penculikan, (4)

penyikasaan,  (5) perkosaan, dan (6) pembunuhan. Berikut data yang

dapat mewakili kekerasan fisik yang dilakukan oleh interogator

dengan mencambuk pihak yang dianggap terlibat PKI.

Salah satu interogator, dengan sopan, menyampaikan mereka
meminta Kenanga membersihkan salah satu ruangan di
gedung itu. Saya hanya bisa menyetujui saja, meski
belakangan saya baru tahu bahwa tugas Kenanga adalah
mengepel bekas bercak darah kering yang melekat di lantai
ruang penyiksaan. Dia bahkan menemukan cambuk ekor pari
yang berlumur darah kering. (hlm. 245).

2. Kekayaan

Duverger (1996: 283) menyatakan bahwa kekayaan merupakan

bagian dari hal yang mewarnai bentuk-bentuk konflik politik. Dalam

novel Pulang terdapat lima kekayaan berupa faktor kelebihan yaitu

berupa (1) kekuatan, (2) kharisma, (3) kekuasaan, (4) intelektual, dan

(5) kemampuan ekonomi.

Berikut data yang dapat mewakili kekayaan berupa kekuasaan

yang dimiliki Presiden Soeharto. Presiden memanfaatkan

kekuasaannya dengan membentuk kabinet yang berisi kroni dan

puterinya sendiri. Hal tersebut mengakibatkan aksi demonstrasi yang

dilakukan mahasiswa dan media Indonesia.

Tetapi sebetulnya yang menarik adalah pemberitaan
mengenai demonstrasi mahasiswa dan media Indonesia yang
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mulai berani cerewet karena kabinet baru yang dibentuk
Presiden berisi kroni dan puterinya sendiri. (hlm. 50-51).

3. Organisasi

Organisasi merupakan salah satu bagian dari senjata

pertempuran yang dapat menunjang pemerolehan kekuatan yang

berujung pada kekuasaan. Organisasi atau kelompok yang terdapat

dalam novel Pulang dibagi menjadi dua, yaitu (1) organisasi yang

ingin merebut kekuasaan, yaitu PKI, Lekra, wartawan Kantor Berita

Nusantara, Partai Sosialis Indonesia, Masjumi, SBBT, Gerwani, dan

FORKOT, dan (2) organisasi yang mempertahankan kekuasaan, yakni

prajurit tentara, intelijen, dan interogator.

Berikut data yang dapat mewakili organisasi berupa organisasi

yang ingin merebut kekuasaan.

Rasanya baru kemarin aku melihat bagaimana kota kita, Solo,
terbelah oleh dua pendukung PKI maupun yang anti PKI.
Ingat kan aku bercerita padamu sebelum kau berangkat ke
Santiago, bagaimana pendukung PKI begitu agresif dan
ganas menghajar lawannya? (hlm. 239).

Kutipan di atas menceritakan bahwa PKI merupakan partai

politik yang melakukan pemberontakan dengan menumpas pihak yang

dianggap musuh yaitu pemerintah. PKI melakukan pemberontakan

karena ingin merebut kekuasaan dari pemerintah.

4. Media Informasi

Di dalam novel Pulang terdapat beberapa jenis media informasi

yang berfungsi sebagai senjata-senjata pertempuran, yaitu surat,

telegram, televisi, dan surat kabar.

Berikut data yang dapat mewakili media informasi berupa

telegram yang digunakan adik seorang eksil politik untuk

berkomunikasi dengan kakanya yang diburu pemerintah karena

dianggap terlibat PKI.
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Dia tahu, aku tak peduli dengan marabahaya dan ingin segera
kembali ke Jakarta atau Solo, meski itu berarti aku bakal kena
ciduk. Karena itulah Aji mengetuk kawat sebisa mungkin,
hampir dua pekan setelah peristiwa 30 September meledak.
Betapa beraninya dia. Betapa nekatnya dia mengirim
telegram saat situasi di tanah air sangat panas dan penuh
curiga. (hlm. 71).

b. Strategi Politik

Duverger (dalam Razi, 2009) mengemukakan bahwa strategi

politik merupakan sebuah cara atau siasat yang digunakan untuk

memenangkan perjuangan politik. Strategi politik yang terdapat dalam

novel Pulang ada tiga, yaitu (1) perjuangan terbuka dan perjuangan

diam-diam, (2) pergolakan di dalam rezim dan perjuangan mengontrol

rezim, dan (3) kamuflase.

1. Perjuangan Terbuka dan Perjuangan Diam-Diam

Perjuangan terbuka merupakan gerakan perjuangan yang

dilakukan secara terang-terangan, sedangkan perjuangan diam-diam

adalah perjuangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dalam novel Pulang terdapat strategi politik berupa perjuangan

secara terbuka. Perjuangan terbuka yang terdapat dalam novel Pulang

dilakukan dengan melakukan aksi demonstrasi, membentangkan

spanduk, dan keberhasilan mahasiswa menduduki gedung DPR.

Berikut data yang dapat mewakil perjuangan terbuka yang terdapat

dalam novel Pulang.

Aku tahu. Kawan-kawan sudah berada di lapangan,
mendukung gerakan mahasiswa gabungan. Salemba pasti
udah penuh sesak dengan lautan manusia dan spanduk yang
menyelimuti Jakarta Pusat. Saat ini, spanduk itu masih
mempersoalkan isu ekonomi: menolak kenaikan harga,
kenaikan harga listrik, bahan bakar minyak. Kami mendengar
bahwa pemerintah-baca Presiden Soeharto-percaya diri untuk
menaikkan harga BBM meski situasi sudah sangat parah.
Pasti dia menyangka tahun 1998 sama dengan tahun 1967
dan 1968, ketika dia baru saja berkuasa dan menaikkan harga
BBM. Aku yakin sebantar lagi isu ini akan bisa berubah
menjadi pergantian kabinet dan Sidang Istimewa. (hlm. 299).
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Kutipan di atas menceritakan perjuangan terbuka yang

dilakukan mahasiswa dari berbagai kampus dengan menggelar aksi

unjuk rasa di Salemba untuk menolak kenaikan harga, kenaikan harga

listrik, dan bahan bakar minyak.

Dalam novel Pulang terdapat strategi politik berupa perjuangan

diam-diam. Perjuangan diam-diam yang terdapat dalam novel Pulang

dilakukan oleh pimpinan redaksi Kantor Berita Nusantara yakni,

Hananto dan Nugroho. Mereka melakukan aksi bawah tanah dengan

meningkatkan frekuensi korespondensi dengan tokoh-tokoh penganut

komunis di luar negeri yaitu Andres Pascal Allende.

Berikut data yang dapat mewakili perjuangan diam-diam yang

terdapat dalam novel Pulang. Hananto melakukan gerakan bawah

tanah dengan meningkatkan frekuensi korespondensi dengan tokoh-

tokoh penganut komunis di luar negeri yaitu Andres Pascal Allende.

Sepanjang jalan Mas Hananto bercerita bagaimana dia dan
Mas Nug kini sudah meningkatkan frekuensi
berkorespondensi dengan orang-orang penting di sekeliling
Andres Pascal Allende. (hlm. 35).

2. Pergolakan Di Dalam Rezim dan Perjuangan Mengontrol Rezim

Duverger (1996: 321-322) mengemukakan bahwa pergolakan di

dalam rezim berbentuk ketidaksepahaman dan menyebabkan

perjuangan melawan suatu rezim. Berikut data yang dapat mewakili

pergolakan di dalam rezim berupa pemberontakan yang dilakukan PKI

pada 30 Septembe 1965. PKI melakukan penculikan dan pembunuhan

pada jenderal-jenderal yang menjadi petinggi militer di Indonesia.

Di Santiago, di tengah konferensi itu, kami mendengar dari
ketua panitia Jose Ximenez tentang meletusnya peristiwa 30
September. Kami terpana, sama sekali tidak menduga ada
peristiwa sekeji itu. Berkali-kali aku meminta Mas Nug
mengulang apa yang dia dengar dari Ximenez. Jenderal-
jenderal diculik? Dibunuh? (hlm. 69).
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Perjuangan mengontrol rezim berbentuk perjuangan untuk

mengontrol atau mengendalikan keadaan di dalam rezim tersebut.

Berikut data yang dapat mewakili perjuangan mengontrol rezim yang

dilakukan pemerintah dengan melakukan perburuan besar-besaran

pada anggota atau simpatisan PKI di seluruh Indonesia. Bukan hanya

terjadi penangkapan, melainkan eksekusi besar-besaran.

Dari hari ke hari, bahkan setiap tiga jam, kami mendengar
berbagai berita buruk silih berganti. Anggota partai komunis,
keluarga partai komunis atau mereka yang dianggap
simpatisan komunis diburu habis-habisan. Bukan hanya
ditangkap, tapi terjadi eksekusi besar-besaran di seantero
Indonesia. Berita-berita ini muncul seperti sketsa-sketsa yang
digambarkan oleh muncratan darah. (hlm. 72).

3. Kamuflase

Duverger (1996: 335-336) mengemukakan bahwa salah satu alat

strategi yang digunakan dalam setiap jenis rezim ialah kamuflase. Alat

ini dipakai oleh individu-individu, partai-partai, dan kelompok-

kelompok yang berkepentingan di dalam perjuangan untuk

memenangkan atau mempengaruhi.

Berikut data yang dapat mewakili kamuflase yang dilakukan

oleh Dewan Revolusi dan Dewan Jenderal melalui poster-poster yang

disebarkan di berbagai wilayah untuk mempengaruhi warga Solo agar

memberikan dukungannya pada pihak yang bertikai.

Aku tahu betul bagaimana terbelahnya kota Solo saat itu:
mereka yang mendukung “Dewan Revolusi” yang di
belakangnya  ada Walikota Solo, dan mereka yang
mendukung “Dewan Jenderal”. Paling tidak itu yang
dilaporkan Aji padaku saat aku masih di Jakarta. Perang urat
saraf itu, menurut reporter Kantor Berita Nusantara di Solo,
tercermin dari perang poster di mana-mana. (hlm. 71).

D. Implementasi Konflik Politik dalam Novel Pulang sebagai Bahan Ajar

Sastra di SMA

Al-Ma’ruf (2011) menjelaskan bahwa sastra memiliki fungsi

penting bagi kehidupan. Dalam proses pembelajaran, sastra dapat
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dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kepekaan siswa terhadap

nilai-nilai kearifan dalam menghadapi kehidupan yang kompleks dan

multidimensi. Realitas sosial, lingkungan hidup, kedamaian dan

perpecahan, kejujuran dan kecurangan, kesalihan dan kezaliman juga cinta

dan kebencian, serta ketuhanan dan kemanusiaan, semuanya ada dalam

sastra. Alhasil, pembelajaran sastra berperan penting dalam pembangunan

karakter bangsa yang kini sedang digalakkan pemerintah.

Materi pembelajaran sastra Indonesia yang dapat digunakan adalah

konflik politik dalam novel Pulang karya Leila Salikha Chudori dapat

diterapkan di kelas XI semester I. Sesuai dengan standar kompetensi dan

kompetensi dasar pada kelas XI semester I tentang belajar sastra, materi

yang di susun sesuai standar isi pembelajarannya adalah sebagai berikut.

Standar Kompetensi : Membaca

7. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/

novel terjemahan

Kompetensi Dasar : 7.2. Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan

ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, novel

Pulang karya Leila Salikha Chudori memuat unsur intrinsik dan ekstrinsik.

Unsur intrinsik berkaitan dengan struktur pembangun novel. Konflik

politik dalam novel Pulang karya Leila Salikha Chudori berdasarkan

kompetensi dasar di atas termasuk dalam unsur ekstrinsiknya.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan diperoleh

simpulan sebagai berikut. Pertama, Novel Pulang berlatar belakang tiga

peristiwa bersejarah yaitu, Indonesia 30 September 1965, Prancis Mei 1968,

dan Indonesia Mei 1998. Leila Salikha Chudori lahir di Jakarta, 12 Desember

1962. Leila memiliki bakat dalam menulis cerpen, novel, dan skenario drama

televisi dan film pendek. Ciri khas karya sastra yang terdapat dalam karya
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Leila Salikha Chudori antara lain sebagai berikut: setting cerita di luar negeri,

cenderung bertema kekerasan, menggunakan tokoh wayang, dan

menggunakan gaya bahasa personifikasi.

Kedua, berdasarkan analisis struktural, dapat disimpulkan bahwa

tema utama di novel Pulang adalah keberhasilan perjuangan empat orang

eksil politik di Prancis untuk pulang ke Indonesia. Novel Pulang

menggunakan alur campuran. Penokohan dalam novel Pulang ditinjau

berdasarkan aspek, yakni dimensi fisiologis, dimensi sosiologis, dan

dimensi psikologis. Latar novel Pulang terjadi di Paris dan Jakarta pada

tahun 1952-1998.

Ketiga, konflik politik dalam novel Pulang dibagi menjadi dua, yaitu

senjata-senjata pertempuran dan strategi politik. Senjata-senjata

pertempuran yang terdapat dalam novel Pulang karya Leila Salikha Chudori

ada empat bentuk, yaitu (a) kekerasan fisik, (b) kekayaan, (c) organisasi,

dan (d) media informasi. Strategi politik yang terdapat dalam novel Pulang

karya Leila Salikha Chudori ada tiga bentuk yaitu, (a) perjuangan terbuka,

(b) perjuangan tersembunyi, (c) pergolakan di dalam rezim, (d) perjuangan

untuk mengontrol rezim, dan (e) kamuflase.

Keempat, implementasi konflik politik dalam novel Pulang sebagai

Bahan Ajar Sastra di SMA sesuai dan relevan untuk dijadikan bahan ajar

sastra di SMA. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti,

novel Pulang karya Leila Salikha Chudori memuat unsur intrinsik dan

ekstrinsik.
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