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ABSTRAK 

Halimah, Umi. 2011. Latar Kemiskinan Dalam Cerbung Operasi Karya Edy 

Haryanto. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Teguh 

Supriyanto, M.Hum; Pembimbing II Drs. Bambang Indiatmoko, M.Si 

Kata kunci : latar kemiskinan, sosiologi sastra. 

 Cerita sambung “Operasi” karya Edy Haryanto terbit pada majalah 

mingguan berbahasa Jawa Djaka Lodhang edisi 19 sampai 28, pada tahun 

2005. Cerita sambung tersebut berseting pada sebuah rumah sakit di daerah 

Yogayakarta. Inti cerita yang dipaparkan oleh pengarang menceritakan 

tentang masyarakat ekonomi menengah kebawah yang sedang berjuang untuk 

mengusahakan kesembuhan anggota keluarganya, namun usaha tersebut 

mendapatkan rintangan dari para oknum dokter yang tidak bertanggung 

jawab. Keluarga sang pasien dinilai tidak mampu membayar biaya operasi. 

Latar kemiskinan yang terdapat dalam cerita sambung Operasi tersebut 

menjadikan cerita sambung ini menarik untuk diteliti.  

 Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah 

bagaimanakah Latar kemiskinan dalam cerita sambung Operasi karya Edy 

Haryanto yang terbit dalam majalah mingguan berbahasa Jawa Djaka 

Lodhang? 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan latar kemiskinan 

dalam cerita sambung Operasi karya Edy Haryanto yang terbit dalam majalah 

mingguan berbahasa Jawa Djaka Lodhang. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologi sastra Ian Watt. Yang menjadi data dalam penelitian ini adalah 

kutipan narasi dan percakapan dalam cerita sambung Operasi yang diduga 

mengandung persoalan kemiskinan.  

 Berdasar pada pembahasan, dapat diketahui hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Pertama, terdapat 86 poin kutipan narasi dan kutipan 

percakapan yang menjadi data penelitian, kemudian kedelapan puluh satu 

poin tersebut dialihbahasakan kedalam bahasa Indonesia, lalu dianalisis 

berdasarkan teori sosiologi sastra Ian Watt bahwa sastra mencerminkan 

masyarakat pada zamanya. Dari pembahasaan tersebut, diperoleh fakta bahwa 

kemiskinan yang dialami oleh para tokoh yang masih dalam satu keluarga 

besar ini merupakan kemiskinan budaya. Kemiskinan yang dibentuk oleh pola 

pikir dan tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan turun temurun. 

 Masyarakat menjadi inspirasi sekaligus menjadi tujuan akhir penulis, 

salah satu sumbangsihnya bagi masyarakat adalah bahwa karya sastra yang 

telah ditulisnya tidak hanya bermanfaat bagi kajian ilmu sastra, khususnya 

dalam bidang cerita tulis saja namun juga memiliki fungsi penghibur. Salah 

satu bukti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih menjadi acuan bagi 

para oknum pelaku kesehatan untuk memberikan pelayanan terdapat dalam 
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cerita sambung ini. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan (pendidikan dan 

kesehatan) masyarakat manjadi hal penting yang perlu di tingkatkan agar 

masyarakat dapat menjalani perannya masing-masing secara maksimal.  
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SARI 

Halimah, Umi. 2011. Latar Kemiskinan Dalam Cerbung Operasi Karya Edy 

Haryanto. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Teguh 

Supriyanto, M.Hum; Pembimbing II Drs. Bambang Indiatmoko, M.Si 

Kata kunci : latar kemiskinan, sosiologi sastra. 

 Crita sambung “Operasi” anggitane Edy Haryanto sing terbit ana ing 

ariwarti Djaka Lodang edisi 19 nganti 28, ing taun 2005. Crita sambung kuwi 

mau panggone ana ing salah sijining rumah sakit ing Yogyakarta. Isine sing 

diceritake dening pengarang mbeberke ngenani masyarakat mlarat sing lagi 

usaha ben keluargane sing lara iso mari. Nanging usaha kuwi mau entuk 

alangan saka oknum dokter sing ora nduweni rasa tanggung jawab. Keluarga 

pasien dianggep ora bakal sanggup mbayar beaya operasi. Crita kemlaratan 

sing ana ing crita sambung “Operasi” kuwi mau ndadeake crita sambung iki 

apik kanggo diteliti.  

Ana ing njero paneliten iki, sing arep kababar yaiku kepiye kemlaratan 

sing ana ing crita smabung  “Operasi” anggitane Edy Haryanto  sing terbit ana 

ing ariwarti Djaka Lodang? 

Ancase paneliten iki yaiku kanggo ngungkap kepiye kamlaratan sing 

ana ing crita sanbung “Operasi” sing terbit ana ing ariwarti Djaka Lodang. 

Pendekatan sing dienggo ana ing njero paneliten iki yaiku pendekatan 

sosiologi sastra Ian Watt. Sing dadi data ing paneliten iki yaiku kutipan 

narasi lan pacelathon sing ana sing njero crita sambung “Operasi” sing dikira 

ngemot bab kemlaratan. 

Adidasar saka bahasan mau, bisa ditemokakae asil panaliten yaiku: 

siji, ana wolungpuluh nem kutipan narasi lan pacelathon sing dadi data 

paneliten, lajeng wolungpuluh nem kutipan mau diubah dadi bahasa 

Indonesia, lan dianalisis nganggo teori sosiologi sastra Ian Watt yoiku sastra 

cerminake masyarakat ing jamane. Saka bahasan mau, entuk fakta yen 

kemlaratan sing dialami karo para paraga sing isih sedulur iki mau mujudake 

kemlaratan sing wis dadhi budaya. Kemlaratan sing wis turun temurun.  

Masyarakat sing dadi inspirasi lan dadi tujuan akhir penulis, salah 

sijine manfaat kanggo masyarakat yaiku karya sastra sing ditulis ora mung 

duweni manfaat kanggo ilmu sastra, khususe ing bab crita tulis nanging uga 

kanggo dadi panglipur. Salah sijine bukti menawa kesejahteraan masyarakat 

isih dadi ukuran para oknum paraga kesehatan kanggo menehi pelayanan sing 

ana ing crita sambung iki. Mula kuwi kesejahteraan masyarakat dadi bab sing 

penting sing kudu di tingkatna supaya masyarakat bisa njalani kewajibane. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang paling banyak 

terjadi pada negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan oleh tingkat 

pendidikan dan kesejahteraan rakyat yang masih rendah serta minimnya peran 

pemimpin negara akan keadaan miskin yang dialami oleh rakyatnya. 

Akibatnya, pemukiman kumuh di berbagai tempat, gizi buruk, tingkat 

kriminalitas tinggi, dan lain-lain.  

Di daerah kota, banyak sekali terdapat pemukiman kumuh. Di lembah 

atau bantaran sungai, di bawah jembatan, di pinggir jalan, di depan pertokoan, 

bahkan ditempat-tempat yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya untuk 

dijadikan tempat tinggal seperti di tempat pembuangan sampah akhir pun 

terdapat beberapa keluarga yang hidup di sana. Tak mau kalah, di pedesaan 

terdapat desa-desa terpencil yang tingkat kesejahteraanya masih 

memperihatikan. 

Satu lagi akibat dari kemiskinan yaitu gizi buruk. Orang tua yang 

memiliki pengetahuan gizi yang terbatas akan berakibat fatal bagi keturunan 

yang baru mereka miliki. Berbagai macam penyakit dan masalah pemenuhan 

gizi akan siap mengancam. Kasus yang paling banyak terjadi adalah bayi lahir 

cacat, salah satunya di karenakan janin bayi tidak mendapatkan gizi yang 
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cukup karena sang ibu kesulitan untuk memenuhinya. Kasus yang lain adalah 

penyakit busung lapar, dimana balita juga tidak mendapatkan asupan gizi 

yang memadahi dan jika hal ini dibiarkan berkelanjutan akan membahayakan 

jiwa sang anak. Gizi buruk yang terjadi saat masa kanak-kanak akan 

mempengaruhi kehidupan  mereka di masa depan seperti kurangnya daya 

serap mereka akan penjelasan guru yang diperoleh di sekolah. Hal ini jika 

para orang tua menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya karena 

ada anggapan bahwa anak harus ikut menanggung kemiskinan keluarga. Di 

satu sisi memunculkan kasus pekerja anak dan di sisi lain akan terjadi 

pemberontakan yang melahirkan realita anak jalanan pada beberapa kota 

besar di Indonesia.  

Beberapa orang akan melakukan pekerjaan apa saja untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Jika dirasa masih belum cukup, orang tersebut akan 

terdorong untuk memenuhinya dengan cara apapun salah satunya dengan 

melakukan tindak kriminal. Jenis tindak kriminal dapat terjadi di desa juga di 

kota hanya saja tingkat keparahanya yang berbeda. Di kota, tindak kriminal 

yang terjadi akan lebih rumit dan berskala lebih besar. Mulai dari pencurian, 

perampokan, penipuan, prostitusi, pembunuhan dan lain-lain.  

Kehidupan masyarakat belum sejahtera akan memunculkan konflik 

tersendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Hal ini pula yang 

dipaparkan oleh penulis karya sastra melalui pemilihan kosakatanya. 

Kontemplasi terhadap kejadian-kejadian atau gejala yang berkaitan dengan 
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kehidupan manusia juga dilakukan, sehingga sengaja atau tidak, ia 

memberikan sumbangan pikiranya. 

Penulis sebagai bagian dari masyarakat, dapat secara langsung 

merasakan permasalahan sosial yang tengah terjadi dan dengan keahlianya 

menulis, ia dapat menerjemahkan konflik sosial menurut apa yang dia lihat, 

dengar dan rasakan, lalu menginterpretasikanya dalam karya tulisan sebagai 

sumbangsih pada masyarakat. 

Masalah kemiskinan juga muncul dalam teks sastra, salah satunya 

terdapat dalam cerita bersambug yang berjudul Operasi karya Edy Haryanto 

yang dimuat dalam majalah mingguan berbahasa Jawa, Djaka Lodhang nomor 

19 sampai 28 tahun 2005. Berisi tentang kehidupan masyarakat yang tinggal 

di sebuah desa di daerah Yogyakarta. Masyarakat yang digambarkan 

sebelumnya memiliki kehidupan yang tentram dihadapkan dengan persoalan 

kesehatan yang merembet ke kawasan kemanusiaan.  

Dijelaskan dalam cerbung ini ada empat tokoh utama, yaitu Mbah 

Driya, Singgih, Kinanthi dan Dhokter Pri. Mbah Driya adalah seorang petani 

kecil disebuah kampung yang hidup sederhana bersama seorang istri dan 

seorang cucu. Pada suatu pagi, Mbah Driya dikejutkan dengan kabar yang 

menyatakan cucu kesayangan dan satu-satunya, Kinanthi, pingsan dan telah 

barada di rumah sakit. Kinanthi sendiri adalah siswi kelas tiga Sekolah 

Menengah Kejuruan berstandar nasional di sekolahnya, dia termasuk siswi 

yang berprestasi. Dia berteman dekat dengan Singih, mereka berdua adalah 

saudara jauh karena ibu dari Singgih adalah adik dari Mbah Driya. Kinanthi 
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dan Singgih sangatlah akrab karena sudah berteman semenjak mereka kecil. 

Hingga pada saat Kinanthi jatuh pingsan di sekolah, cerita dimulai. 

Sesampainya di rumah sakit, Kinanthi didiagnosa mengidap penyakit 

parah dan mengharuskanya untuk segara dioperasi. Di sana, Kinanthi di rawat 

oleh seorang perawat bernama Nining, wanita muda yang sangat setia dan 

patuh pada atasanya, Dokter Pri. Dokter Pri adalah dokter khusus bedah dan 

penyakit dalam. Dokter Pri dengan nama lengkap Priyanto adalah dokter 

bergelar cumlaude alumni UI. Karena kepandaian yang dia miliki, dokter Pri 

mendapatkan beasiswa untuk meneruskan pendidikianya di Jerman. Dalam 

menjalankan tugasnya, dokter Pri selalu memegang teguh prinsip-prinsip 

kemanusian, bahwa tugas seorang dokter adalah mengusahakan kesembuhan 

pasien tanpa perlu memandang latar belakang pasien terlebih dahulu. Jalan 

pikiran dokter Pri sangatlah luhur tapi bukan berarti tanpa hambatan, dari 

rekan-rekan seprofesinyalah hambatan itu ia dapatkan.  

Mengingat pula latar belakang mbah Driya sebagai orang Jawa yang 

masih tinggal di pedesaan, ia menjalani kehidupanya secara sederhana dan hal 

ini tak lain adalah buah dari pemikiranya yang sederhana (narima) pula. Sikap 

narima membuat caranya menghadapi sebuah permasalahan dengan solusi 

yang tidak rumit atau mungkin bahkan dapat diselesaikan dengan jalan 

kekeluargaan. Narima berarti merasa cukup dengan apa yang dimiliki saat ini 

dan tidak menginginkan kemewahan yang berlebih-lebihan, asalkan telah 

cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hari ini dan beberapa hari 

selanjutnya mereka sudah tidak khawatir. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga 
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seperti gagal panen, masih ada para tetangga yang siap membantu kapan saja 

mereka butuhkan.  

Mbah Driya bukanya orang yang teramat miskin, hal ini terbukti 

dengan bersekolahnya Kinanthi pada sebuah SMK bertaraf nasional. Kinanthi 

memilih untuk bersekolah di sana, karena mengantisipasi jika kelak tidak 

dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Kinanthi telah memiliki 

bekal pengetahuan dan pengalaman pendidikan untuk langsung bekerja.  

Sebagai seorang pengarang, kosakata yang Edy Haryanto pilih telah 

berhasil membuat para pembaca mengapresiasi isi cerita sambung tersebut 

tentang gejala kehidupan yang terjadi di sekitar pembaca. Melalui karyanya, 

pengarang menawarkan makna tertentu kehidupan, mengajak pembaca untuk 

ikut merasakan, mendengar, melihat, dan menghayati makna (pengalaman) 

kehidupan pengarang dengan dengan cara memandang permasalah 

sebagaimana ia memandangnya. Misalnya dalam cerita bersambung Operasi, 

cerita disajikan dengan cara lugas tentang sisi kemanusiaan yang 

dipertanyakan. Dokter Beng, adalah salah satu rekan dokter Pri lebih yang 

memilih untuk tidak melayani operasi karena yakin jika keluaga Kinanthi 

belum tentu mampu memenuhi biaya yang ditangguhkan menunjukan bahwa 

persoalan kemanusiaan memang terjadi.  

Hanya dokter Pri dan dokter Han yang bersedia melakukan operasi 

terhadap Kinanthi. Operasi yang dilakukan diluar rumah sakit awal tempat 

Kinanthi dirawat dan dilakukan secara diam-diam. Dokter Pri berusaha 

mengeluarkan Kinanthi dari rumah sakit karena seluruh anggota tim dokter 
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bedah dan riset telah menyatakan untuk tidak mengoperasi Kinanthi dengan 

alasan yang tidak manusiawi. Jika tindakan tersebut tidak segera dokter Pri  

laksanakan maka keselamatan jiwa Kinanthi akan terancam.  

Sebuah karya sastra tidak dapat dipahami secara lengkap jika 

dipisahkan dari lingkungan dan kebudayaan atau peradaban yang telah 

menghasikanya. Oleh karena itu, karya sastra harus dipahami dalam konteks 

yang lebih luas dan tidak hanya dirinya sendiri agar menjadi sebuah fungsi 

yang padu. Banyak karya sastra yang didalamnya terdapat pemikiran 

kehidupan dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat yang diciptkan oleh 

pengarang, dan sastra juga dipandang sebagai suatu gejala sosial. Sastra yang 

ditulis dalam kurun waktu tertentu langsung berkaitan dengan norma, adat 

istiadat pada zaman itu. Pembaca akan lebih mudah memahami isi karya 

sastra tersebut jika tema yang diangkat sesuai dengan keadaan lingkungan. 

Perasaan pembaca mungkin dapat ikut merasakan apa yang pengarang 

ceritakan dalam sebuah cerita yang mengandung gagasan yang mungkin 

sengaja diperuntukan untuk kalangan masyarakat tertentu atau untuk 

mencetuskan peristiwa sosial tertentu. 

Cerita sambung Operasi nampak jelas bahwa pengarang berusaha 

menangkap gejala kemasyarakatan yaitu kekeluargaan, kemanusiaan, 

kejujuran, keadilan dan kebenaran. Namun demikian, untuk memahami cerita 

bersambung ini perlu diketahui isi cerita sehingga diperoleh persoalan pokok. 

Persoalan pokok  tersebut kemudian dihubungkan dengan konteks sosial 
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masyarakat sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai 

persoalan dalam cerita. 

Sesuai dengan uraian diatas, alasan yang mendasari pemilihan cerita 

bersambung Operasi karya Edy Haryanto sebagai objek penelitian yaitu 

pertama, cerita ini berhasil menggambarkan tindak masyarakat yang 

memperjuangkan kesembuhan anggota keluarganya walau harus berhadapan 

dengan sebagian dokter yang tidak memenuhi tugas, kewajiban dan 

sumpahnya dengan baik seperti bersekongkol dengan apotek rumah sakit agar 

obat yang dibeli pasien adalah obat berharga tinggi meskipun obat generikpun 

tersedia dan tidak kunjung mengadakan tindakan operasi yang seharusnya 

didapat oleh pasien karena mengetahui jika keluarga pasien belum tentu 

mampu memenuhi biaya yang ditangguhkan. Kedua, cerita sambung ini dapat 

menjadi model dari peristiwa-peristiwa di kehidupan nyata, mengingat banyak 

sekali masyarakat yang tidak mampu memenuhi biaya pengobatan rumah 

sakit hingga nasibnya pun jadi terbengkalai karena pihak rumah sakit 

umumnya tidak akan mengmbil tindakan apapun sebelum masalah 

administrasi terselesaikan. Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengkaji 

tentang Latar Kemiskinan Dalam Cerbung Operasi Karya Edy Haryanto. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka permasalahan 

yang akan diteliti adalah bagaimana gambaran Latar Kemiskinan dalam 
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“Cerbung Operasi” karya Edy Haryanto yang dimuat dalam majalah Djaka 

Lodhang edisi 19 sampai 28 tahun 2005? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan permasalahan seperti diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengungkap Latar Kemiskinan Dalam Cerbung Operasi karya 

Edy Haryanto yang dimuat dalam majalah Djaka Lodhang edisi 19 sampai 28 

tahun 2005. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang Latar Kemiskinan Dalam Cerbung Operasi karya 

Edy Haryanto ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis. 

Manfaat secara teoretis adalah dapat memberikan masukan-masukan yang 

berguna bagi ilmu sastra, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

sosiologi sastra. 

Manfaat praktis yang diharapkan melalui penelitian ini adalah dapat 

memberikan penerangan bagi pembacanya agar tidak menutup mata akan 

kenyataan yang ada bahwa masih banyak sekali masyarakat yang berjuang 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan melawan pelaku kesehatan yaitu 

oknum dokter rumah sakit yang bertindak melenceng dari aturan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS  

2.1 Kajian Pustaka 

 Kajian yang berkaitan dengan bentuk penelitian yang membahas 

tentang cerita dalam sebuah karya sastra dan keterkaitannya dengan 

kehidupan masyarakat dalam dunia nyata sudah beberapa kali dilakukan. 

Namun, untuk cerbung Operasi karya Edy Haryanto ini masih belum penah 

dilakukan.  

Penelitian mengenai cerita karya sastra yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Firstyani dengan mengangkat judul Human Trafficking dalam Novel Astirin 

Mbalela Karya Suparta Brata dan Asih yang meneliti tentang Kemiskinan 

Dalam Drama Gapit Karya Bambang Widodo SP. 

 Firstyani (2009) dalam skripsinya yang berjudul Human Trafficking 

Dalam Novel Astirin Mbalela Karya Suparta Brata mengungkapkan tentang 

bentuk-bentuk serta faktor-faktor pendorong kriminalitas yang terdapat novel 

tersebut. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa novel Astirin Mbalela 

karya Suparta Brata memaparkan beberapa bentuk kriminalitas. Yang pertama 

adalah kejahatan kekerasan yaitu pembunuhan, kedua adalah kejahatan 

seksualitas yaitu pemerkosaan, ketiga adalah kejahatan ekonomi yaitu 

perampokan, penipuan, white collar crime. Sedangkan faktor-faktor 



 

 

10 

pendorong tindakan kriminalitas dalam novel ini adalah faktor dari dalam diri 

sendiri, kesalahpahaman dan kebutuhan ekonomi. 

 Asih (2010) dalam skripsinya yang berjudul Kemiskinan Dalam 

Drama Gapit Karya Bambang Widodo SP dapat diketahui bahwa penelitian 

tersebut mengungkapkan tentang (a) beberapa tokoh yang diceritakan berada 

dalam keadaan miskin, (b) latar kemiskinan yang mendeskripsikan situasi 

atau keadan miskin yang dialami oleh para tokoh, (3) gaya bahasa yang 

ditampilkan oleh tokoh-tokoh miskin meliputi pilihan kata, cara bicara serta 

isi pembicaraan. 

2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Sastra Sebagai Cermin Masyarakat. 

 Pandangan bahwa setiap karya sastra itu mencerminkan masyarakat 

pada zamanya dan umumnya dianut oleh kritikus akademik (Soekito dalam 

Endraswara 2003: 87). Sastra merupakan pencerminan masyarakat. Melalui 

karya sastra, seorang pengarang mengungkapkan problema kehidupan yang 

pengarang sendiri ikut berada di dalamnya. Karya sastra menerima pengaruh 

dari masyarakat dan sekaligus mampu memberi pengaruh terhadap 

masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sangat menentukan nilai karya 

sastra yang hidup di suatu zaman, sementara sastrawan sendiri adalah anggota 

masyarakat yang terikat status sosial tertentu dan tidak dapat mengelak dari 

adanya pengaruh yang diterimanya dari lingkungan yang membesarkan 
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sekaligus membentuknya. 

http://wijayalabs.wordpress.com/2010/04/30/sosiologi-sastra/ 

 Konteks sastra sebagai cermin menurut Vicomte De Donald 

(Endraswara 2003: 88) hanya merefleksikan keadaan pada saat tertentu. 

Istilah cermin ini akan merujuk pada pelbagai perubahan dalam masyarakat. 

Dalam pandangan Lowenthal, sastra sebagai cermin nilai dan perasaan akan 

merujuk pada tingkatan perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang 

berbeda dan juga cara individu menyosialisasikan diri melalui struktur sosial. 

Perubahan dan cara individu bersosialisasi biasanya akan menjadi sorotan 

pengarang yang tercermin lewat teks. Cermin tersebut menurut Stendal, dapat 

berupa pantulan langsung segala aktivitas kehidupan sosial. Maksudnya, 

pengarang secara riil memantulkan keadaan masysrakat lewat karyanya, tanpa 

terlalu banyak diimajinasikan (Endraswara 2003: 88-89). 

 Sastra sebagai cermin masyarakat karena merupakan gambaran 

kehidupan manusia yang di ungkapkan pengarang. Pengarang 

mengungkapkan suka duka kehidupan di masyarakat dengan berusaha 

merefleksikan apa yang dilihatnya ke dalam sebuah karya sastra. Karya sastra 

yang cenderung memantulkan keadaan masyarakat, mau tidak mau akan 

menjadi saksi zaman. Dalam kaitan ini, sebenarnya pengarang ingin 

mendokumentasikan zaman dan sekaligus menjadi alat komunikasi antara 

pengarang dan pembacanya. Pengarang sebagai seorang zender (pengirim 

pesan) akan menyampaikan berita jaman lewat cermin kepada ontvanger 

http://wijayalabs.wordpress.com/2010/04/30/sosiologi-sastra/
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(penerima pesan). Berarti bahwa karya sastra sekaligus merupakan alat 

komunikasi yang jitu. Hal ini diakui oleh Bert Van Heste, bahwa karya sastra 

merupakan alat komunikasi kelompok dan juga individu.  

 Goerg Lukacks adalah tokoh sosiologi sastra yang menggunakan 

istilah “cermin” sebagai ciri khas dalam keseluruhan karya. Mencerminkan 

menurutnya berarti menyusun sebuah struktur mental. Sebuah novel (karya 

sastra) tidak hanya mencerminkan “realitas” melainkan lebih dari pada itu 

memberikan kepada kita “sebuah refleksi realitas yang lebih besar, lebih 

lengkap, lebih hidup dan lebih dinamik” yang mungkin melampaui 

pemahaman umum. Sebuah karya sastra tidak hanya mencerminkan fenomena 

individual secara tertutup melainkan lebih kepada sebuah “proses yang 

hidup”. Sastra tidak mencerminkan realitas seperti fotografi, melainkan lebih 

sebagai bentuk khusus yang mencerminkan realitas. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Faruk (1999:48) mengatakan 

bahwa konvensi pembacaan dan penciptaan sastra di Indonesia yang masih 

berpegang pada anggapan bahwa sastra merupakan gambaran mengenai 

kenyataan. Konvensi ini telah berlangsung selama ribuan tahun dimana 

dongeng, legenda, hikayat diyakini sebagai gambaran “sesungguhnya” 

tentang manusia, masyarakat, alam dan pelbagai peristiwa yang melibatkan 

mereka di masa lampau. 
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2.3 Sosiologi Sastra Ian Watt 

 Istilah sosiologi sastra pada dasarnya tidak berbeda pengertianya 

dengan pendekatan sosiologis atau pendekatan sosio kultur terhadap sastra. 

Menurut Damono (1984:2), sosiologi sastra adalah suatu pendekatan terhadap 

sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan. 

 Dalam KBBI, kata sosiologi diartikan sebagai pengetahuan tentang 

sifat dan perkembangan masyarakat. Sedangkan sosiologi sastra adalah sastra 

karya para kritikus dan sejarawan yang terutama mengungkapkan pengarang 

yang dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat tempat ia berasal, ideologi 

poloitik dan sosialnya, kondisi ekonomi serta khalayak yang ditujunya. 

 Sosiologi sastra adalah suatu telaah sosiologis terhadap suatu karya 

sastra (Semi 1989:53). Jadi, sosiologi sastra dapat diartikan sebagai 

pendekatan terhadap sastra dengan mempertimbangkan segi-segi 

kemasyarakatan (Wellek Werren dalam Budianta 1995:109). Swingewood 

(dalam Faruk 1999:1) mendefinisikan sosiologi sebagai studi yang illmiah dan 

objektif mengenai manusia dalam masyarakat, studi mengenai lembaga-

lambaga dan proses-proses sosial. Sorokin (dalam Soekanto 1990:20) 

mengungkapkan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari 

hubungan dan pengaruh timbal balik anatara aneka macam gejala sosial, 

hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan dengan 

gejala-gejala non sosial, ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. 
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 Sosiologi dan sastra adalah dua hal yang berbeda namun dapat saling 

melengkapi. Sosiologi adalah telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia 

dan masyarakat. Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat 

dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung dan bagaimana ia tetap ada. Dengan 

mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah perekonomian, 

keagamaan, politik dan lain-lainya yang kesemuanya itu merupakan struktur 

sosial, kita akan mendapatkan gambaran-gambaran tentang bagaimana 

manusia menyesuaikan diri dengan lingkunganya, tentang mekanisme 

sosialisasi, proses pembudayaan yang menempatkan anggota masyarakat di 

tempatnya masing-masing (Damono 1978:6). 

 Seperti halnya sosiologi, sastra berurusan dengan manusia dalam 

masyarakat; usaha manusia untuk menyesuaikan diri dan usahanya untuk 

mengubah masyarakat itu. Dalam hal ini, sesungguhnya sosiologi dan sastra 

berbagi masalah yang sama. Dengan demikian, novel (karya sastra) genre 

utama sastra dalam zaman industri ini, dapat dianggap menjadi usaha untuk 

menciptakan kembali dunia sosial ini; hubungan manusia dengan 

keluarganya, lingkunganya, politik, negara dan sebagainya. Dalam pengertian 

dokumenter murni, jelas nampak bahwa novel (karya sastra) berurusan 

dengan tekstur sosial, ekonomi dan politik yang juga menjadi urusan 

sosiologi. 

 Perbedaan yang ada antara sosiologi dan sastra adalah bahwa sosiologi 

melakukan analisis ilmiah yang objektif, sedangkan karya sastra menyusup 
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menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukan cara-cara manusia 

menghayati masyarakat dengan menggunakan perasaanya. Sosiologi bersifat 

kognitif, sedangkan sastra bersifat afektif. Karena persamaan objek yang 

digarap, wajar jika para ahli ada yang meramalkan bahwa pada akhirnya 

nanti, sosiologi akan menggantikan kedudukan karya sastra (novel atau 

cerpen). Tetapi, satu yang jelas bahwa sastra memiliki kekhasan sendiri yang 

tidak dimiliki sosiologi. Oleh kerena itu nampak kedua-duanya memiliki 

kemungkinan yang sama untuk terus berkembang dan tidak mustahil pula 

dapat bekerja sama dan saling melengkapi (Damono 1978:7). 

 Pendekatan sosiologi sastra yang paling banyak dilakukan saat ini 

menaruh perhatian yang besar terhadap aspek dokumenter sastra; landasanya 

adalah gagasan bahwa sastra merupakan cermin zamanya. Pandangan ini 

beranggapan bahwa sastrsa merupakan cermin langsung dari pelbagai segi 

srtuktur sosial, hubungn kekeluargaan, pertentangan kelas dan lain-lain 

(Damono 1984:8-9). 

  Menurut pandangan teori ini, karya sastra di lihat hubunganya dengan 

kenyataan, sejauh mana karya sastra tersebut mencerminkan masyarakat. 

Kenyataan disini mengandung arti cukup luas yakni segala sesuatu yang 

berada diluar karya sastra dan yang diacu oleh karya sastra. Mengingat fakta 

sastra merupakan bagian yang tak terpisahkan dari cara berpikir individual, 

bentuk-bentu abstrak dan sekaligus struktur kolektif  (Escarpit 2008: 3). 
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 Penelitian terhadap karya sastra yang dilakukan dengan 

mempertimbangkan keterlibatan struktur sosialnya. Penelitian sosiologi sastra 

baik dalam bentuk penelitian ilmiah maupun aplikasi praktis, dilakukan 

dengan cara mendeskripsikan, memahami dan mejelaskan unsur-unsur karya 

sastra dalam keitanya dengan perubahan-perubahan struktur sosial yang 

terjadi di sekitarnya (Ratna 2009: 25) 

 Tujuan sosiologi sasrta adalah meningkatkan pemahaman terhadap 

sastra dalam kaitanya dengan masyarakat, menjelaskan bahwa rekaan tidak 

berlawanan dengan kenyataan. Analisis sosiologi  member perhatian yang 

besar terhadap fungsi-fungsi sastra, karya sastra sebagai produk masyarakat 

tertentu (Ratna 2009: 11) 

 Dasar filosofis pendekatan sosiologis (atas sastra) adalah adanya 

hubungan hakiki antara karya sastra dengan masyarakat. Hubungan-hubungan 

yang dimaksudkan disebabkan oleh: a) karya sastra dihasilkan oleh 

pengarang, b) pengarang itu sendiri adalah anggota masyarakat, c) pengarang 

memanfaatkan kekayaan yang ada dalam masyarakat, dan d) hasil karya sastra 

itu dimanfaatkan kembali oleh masyarakat (Ratna, 2009:20). 

 Menurut Damono (1982: 2-3), pendekatan sosiologis terhadap sastra 

memiliki dua kecenderungan utama. Pertama, pendekatan yang berdasarkan 

anggapan bahwa sastra merupaka proses sosial ekonomi belaka. Pendekatan 

ini bertolak dari faktor-faktor diluar sastra untuk membicarakan sastra. Sastra 
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hanya berharga dalam hubunganya dengan faktor-faktor diluar sastra itu 

sendiri. Jelas bahwa dalam pendekatan ini, teks sastra tidak dianggap utama. 

Ia hanya merupakan epiphenomenan (gejala kedua). Kedua, pendekatan yang 

mengutamakan teks sastra sebagai bahan penelaahan. Metode yang 

dipergunakan dalam sosiologi sastra ini adalah analisis teks untuk mengetahui 

strukturnya, kemudian dipergunakan untuk memahami lebih dalam lagi gejala 

sosial yang ada diluar sastra.  

 Pendekatan kedua adalah yang menjadi perhatian utama karya itu 

sendiri, sebagai sarana untuk mengetahui gejala sosial kemasyarakatan yang 

ada diluar sastra atau dapat disebut dengan pendekatan ekstrinsik. 

 Ian Watt dalam esainya yang berjudul Literature an Society (dalam 

Damono 1984: 3-4), membuat klasifikasi yang singkat mengenai pendekatan 

sosiologis. Dalam esainya tersebut, Watt membicarakan tentang hubungan 

timbal balik antara sastrawan, sastra dan masyarakat secara keseluruhan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Konteks Pengarang 

Konteks sosial pengarang adalah hubungan antara posisi sosial 

sastrawan dalam masyarakat dan kaitanya dengan masyarakat pembaca. 

Termasuk juga didalamnya faktor-faktor sosial yang bisa mempengaruhi 

pengarang sebagai perseorangan disamping mempengaruhi karya 

sastranya. Yang terutama harus diteliti dalam konteks pengarang ini 

adalah (a) bagaimana si pengarang mendapatkan mata pencaharianya: 
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apakah ia meneriman bantuan dari pengayom atau dari masyarakat secara 

langsung atau dari kerja rangkap, (b) profesionalisme dalam 

kepengarangan: sejauh mana pengarang tersebut menganggap 

pekerjaanya sebagai sebuah profesi, (c) masyarakat apa yang dituju oleh 

pengarang: hubungan antara pengarang dan masyarakat, dalam hal ini 

sangat penting sebab sering didapati bahwa macam masyarakat yang 

dituju itu menentukan bentuk dan isi karya sastra. 

2. Sastra sebagai cermin masyarakat 

 Sastra sebagai cermin masyarakat adalah suatu penjelasan sampai 

sejauh mana sastra dapat dianggap sebagai cerminan keadaan 

masyarakat. Pengertian “cermin” disini masih kabur oleh karena itu 

banyak disalahtafsirkan dan disalahgunakan. Yang terutama mendapat 

perhatian adalah: (a) sastra mungkin tidak dapat dikatakan mencerminkan 

masyarakat pada waktu ia tulis, sebab banyak ciri-ciri masyarakat yang 

ditampilkan dalam karya sastra itu sudah tidak berlaku lagi saat ia (karya 

sastra tersebut) ditulis, (b) sifat “lain dari yang lain” seorang pengarang 

sering mempengaruhi pemilihan dan penampilan fakta-fakta sosial dalam 

karyanya, (c) genre sastra sering merupakan sikap sosial suatu kelompok 

tertentu, dan bukan sikap sosial seluruh masyarakat, (d) sastra yang 

berusaha menampilkan keadaan masyarakat yang secermat-cermatnya 

mungkin tidak  bisa dipercaya sebagai cermin masyarakat. Dengan 

demikian juga sebaliknya, karya yang sama sekali tidak dimaksudkan 

untuk menggambarkan masyarakat secara teliti barangkali masih dapat 
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digunakan sebagai bahan untuk mengetahui masyarakat. Pandangan 

sosial pengarang harus dipertimbangkan apabila kita menilai karya sastra 

sebagai cermin masyarakat. 

3. Fungsi sosial sastra 

 Fungsi sosial sastra sebagai hubungan yang ketiga ini memunculkan 

pertanyaan “Sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai 

sosial?” Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam fungsi sosial sastra: 

(a) sudut pandang kaum ekstrim romantik, misalnya menganggap karya 

sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi; dalam anggapan 

ini tercakup pula pendirian bahwa sastra berfungsi pula sebagai 

pembaharu dan pemberontak, (b) dari sudut lain dikatakan bahwa sastra 

bertugas sebagai penghibur belaka; dalam hal ini, gagasan “seni untuk 

seni” tak ada bedanya dengan praktik melariskan dagangan untuk 

mencapai best seller dan (c) semacam kompromi dapat mencapai dengan 

meminjam sebuah slogan klasik: sastra harus mengajarkan sesuatu 

dengan cara menghibur. 

 Ada cerita-cerita yang teksnya langsung menghimbau pada pembaca 

untuk mengambil sikap. Tetapi ada juga pengandaian implisit yang 

menampilkan gambaran pembaca yang diandaikan menyetujui pengandaian 

tersebut (Luxemburg, Bal dan Weststeijn 1989:94). 

Skripsi ini menggunakan klasifikasi sosiologi sastra yang 

dikemukakan oleh Ian Watt pada klasifikasi kedua yaitu sosiologi karya sastra 

yang menitik beratkan bahwa sastra sebagai cermin masyarakat. Di dalam 
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dunia nyata, apa yang pernah terjadi tidak bisa diulangi tetapi dalam dunia 

rekaan, apa yang pernah terjadi dapat “diulangi” dan dunia “ulangan” itu 

dapat diulang-ulang setiap kali orang membaca. Dengan demikian, dunia 

“ulangan” merupakan semacam cermin dari segala sesuatu yang pernah 

menimpa seseorang. 

Cermin itu meniru apa yang dicerminkanya, maka sastra pada 

dasarnya dianggap sebagai mimesis. Namun, dalam hal ini, mimesis adalah 

tiruan yang juga memperbaiki kekurangan pada apa yang ditiru. Sastra adalah 

cermin yang istimewa, ia tidak hanya menampilkan manusia seperti yang ada 

didunia nyata tapi sekaligus memperbaikinya. 

Berbagai pendapat diatas dapat disimpulakan bahwa sosiologi sastra 

adalah suatu pendekatan yang bersifat reflektif untuk menelaah karya sastra 

secara objektif dan ilmiah yang menghubungkan dengan nilai-nilai 

kemasyarakatan. 

2.4 Kemiskinan dalam Karya Sastra 

 Karya sastra menjadi salah satu pilihan untuk mengindikasi nalar 

kemanusiaan. Alasanya, karya sastra adalah potret kemanusiaan secara lebih 

sempit. Karya sastra merupakan cuplikan peristiwa-peristiwa yang tertangkap 

oleh pengarang lalu diabadikan dalam karya tulisan. Melalui karya sastra pula 

kita dapat mengetahui pola pikir dan cara masyarakat dalam menghadapi serta 

menyelesaikan sebuah permasalahan. Masalah kemiskinan misalnya, selalu 
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menjadi permasalahan mendasar dalam kehidupan masyarakat negara 

berkembang seperti Indonesia.  

 Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 

pendidikan dan kesehatan (Wikipedia).  

 Kebutuhan dasar menurut Reginald Herbold Green (dalam Wie Thee 

Kian, 1981, 30-31) juga dikelompokan menjadi 5 macam, yaitu: 

(a) kebutuhan konsumsi perorangan  (personal consumtion items) 

seperti pangan, sandang dan pemukiman,  

(b) penyediaan jasa umum dasar (basic public services) seperti fasilitas 

kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan dan 

kebudayaan. 

(c) hak atas pekerjaan produktif dan yang memberikan imbalan yang layak 

(termasuk mempekerjakan diri sendiri) yang menghasilkan pendapatan 

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap rumah tangga 

atau perorangan. 

(d) prasarana yang mampu menghasilkan barang atau jasa yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk.  
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(e) partisipasi seluruh penduduk, baik dalam pengambilan keputusan 

maupun dalam pelaksanaan proyek-proyek yang berkaitan dengan 

penyediaan barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan dasar. 

 Dari pengertian diatas, dapat diketahui jika ruang lingkup kemiskinan 

semakin meluas. Jika dahulu masyarakat hanya harus memenuhi 3 macam 

aspek pokok kebutuhan yaitu pangan (makanan); sandang (pakaian) dan 

papan (tempat berlindung), kini masih ada beberapa aspek lagi untuk 

dipenuhi. Sedangkan dalam KBBI, kemiskinan didefinisikan sebagai hal 

miskin; keadaan miskin.  

2.4.1 Jenis Kemiskinan 

 Menurut jenisnya, kemiskinan terbagi menjadi 2 macam yaitu 

kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak atau yang juga 

disebut dengan kemiskinan absolut adalah keadaan dimana pendapatan setiap 

bulan belum memenuhi keperluan minimum sebuah rumah tangga. Sedangkan 

kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dibandingkan dengan tingkat 

pendapatan lainya. Contohnya, masyarakat yang tergolong mampu pada 

masyarakat desa tertentu bisa jadi termiskin pada masyarakat desa lain. 

2.4.2 Kemiskinan Struktural 

 Kemiskinan struktural adalah suatu keadaan dimana sekelompok 

orang berada dalam wilayah kemiskinan dan tidak ada bagi mereka 

kesempatan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Contohnya jika seorang 
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pemulung memiliki keturunan dan dia tidak bisa memberikan gizi yang cukup 

maka akan berdampak pada kecerdasan sang anak ditambah lagi dengan tidak 

tersedianya biaya pendidikan. Untuk makan saja sulit apalagi sekolah, yang 

terjadi kemudian adalah anak seorang pemulung juga akan memulung 

sampah, selaras dengan anggapan bahwa anak juga bertanggung jawab atas 

kemiskinan orang tua. 

2.4.3 Kemiskinan Majemuk 

 Pemahaman kemiskinan saat ini mempunyai arti yang lebih luas yang 

didefinisikan sebagai kemiskinan majemuk yaitu suatu kondisi tidak 

terpenuhinya kebutuhan asasi atau esensial sebagai manusia. Kebutuhan asasi 

tersebut meliputi kebutuhan akan subsistensi, afeksi, keamanan, identitas, 

proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi, waktu luang. Kemiskinan subsistensi 

pada rakyat miskin kota terjadi karena rendahnya pendapatan, tak 

terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta kebutuhan-

kebutuhan dasar lainnya. Kemiskinan perlindungan karena meluasnya budaya 

kekerasan atau tidak memadainya sistem perlindungan atas hak dan 

kebutuhan dasar rakyat miskin kota; kemiskinan afeksi terjadi karena adanya 

bentuk-bentuk penindasan, pola hubungan eksploitatif antara manusia dengan 

manusia dan manusia dengan alam; kemiskinan pemahaman karena kualitas 

pendidikan yang rendah, selain faktor kuantitas yang tidak mampu memenuhi 

kebutuhan; kemiskinan partisipasi karena adanya diskriminasi dan 

peminggiran rakyat dari proses pengambilan keputusan; kemiskinan identitas 
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karena dipaksakannya nilai-nilai asing terhadap budaya lokal yang 

mengakibatkan hancurnya nilai sosio kultural yang ada (Andriyan 2004:4). 

2.4.4 Kemiskinan Dalam Sosial Budaya 

 Disebut kemiskinan kultural adalah budaya yang membuat orang 

miskin yang dalam antropologi disebut Koentjaraningrat dengan mentalitas 

atau kebudayan kemiskinan sebagai adanya budaya miskin. Seperti, 

masyarakat yang pasrah dengan keadaannya dan menganggap bahwa mereka 

miskin karena turunan, atau karena dulu orang tuanya atau nenek moyangnya 

juga miskin, sehingga usahanya untuk maju menjadi kurang (dalam Efendy  

2010/04).  

 Permasalahan kemiskinan dalam aspek sosial budaya agaknya lebih 

sulit untuk diatasi daripada masalah kemiskinan mutlak karena melibatkan 

pola pikir dari generasi ke generasi yang telah mengakar menjadi budaya pada 

kalangan masyarakat tertentu. 

 Berikut ini adalah beberapa aspek sosial budaya yang mengakibatkan 

kemiskinan, yaitu: 

(1) hancurnya identitas sosio kultural yang hidup di masyarakat  

(2) hancurnya kemampuan komunikasi antar berbagai kelompok dan gerakan 

 sosial  

(3) marginalisasi mayoritas rakyat  
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(4) lemahnya kelembagaan yang ada  

(5) kuatnya budaya bisu di semua lapisan masyarakat. 

2.4.5 Kerangka Berpikir 

 Cerita sambung merupakan salah satu bentuk dari karya sastra yang 

mencerminkan tingkah laku dan kebudayaan manusia saat karya sastra 

tersebut ditulis. Oleh karena itu, karya sastra (cerita sambung) tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Ian Watt mengklasifikasikan sosiologi 

sastra menjadi tiga, salah satunya mengungkapkan bahwa sastra sebagai 

cermin masyarakat. Karya sastra menceritakan tentang kehidupan manusia 

secara nyata atau secara eksplisit.  

 Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan latar kemiskinan dalam 

cerita sambung Operasi karya Edy Haryanto. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra Ian Watt klasifikasi kedua, yaitu sastra sebagai 

cermin masyarakat dan menggunakan analisis struktural. 

 Data yang diperoleh dari naskah cerita sambung Operasikarya Edy 

Haryanto ini merupakan kutipan-kutipan narasi dan percakapan yang diduga 

mengandung unsur kemiskinan. Data tersebut kemudian dialihbahasakan lalu 

dianalisis hingga diperoleh latar kemiskinan dalam cerbung ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan sosiologi sastra oleh Ian Watt digunakan untuk 

menganalisa isi cerita sambung Operasi karya Edy Haryanto karena sasaran 

penelitian ini adalah karya sastra sebagai cermin masyarakat di dunia nyata. 

Sosiologi pada prinsipnya mempelajari kehidupan nyata manusia sebagai 

kolektivitas, yang mengungkapkan bahwa mannusia tidak dapat hidup sendiri 

dan manusia memiliki masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan 

datang. 

 Kehidupan nyata tersebut di dekonstruksikan dalam sebuah karya 

fiksi, berarti karya sastra dibangun dari data mentah yang kemudian diolah 

dengan fenomena sosial.pokok permasalahan sosiologi sastra bukanlah fakta-

fakta sosial secara objektif melainkan secara subjektif individu menghayati 

fakta-fakta sosial tersebut. 

3.2 Sasaran Penelitian 

   Sasaran dalam penelitian ini adalah latar kemiskinan yang terjadi 

pada masyarakat Jawa kususnya pada kehidupan tokoh-tokoh di dalam cerita 

bersambung Operasi karya Edi Suharyanto yang dimuat dalam majalah 

mingguan berbahasa Jawa Djoko Lodang edisi 19-28 di tahun 2005.  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peristiwa-peristiwa 

dalam cerita sambung Operasi Karya Edy Haryanto yang berupa kutipan 



 

 

27 

narasi dan percakapan yang diduga mengandung persoalan kemiskinan. 

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah naskah 

cerita sambung Operasi karya Edy Haryanto yang terbit pada majalah 

mingguan berbahasa Jawa Djaka Lodang edisi 19 sampai 28 tahun 2005. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

membaca secara urut naskah cerita sambung Operasi karya Edy Haryanto 

yang terbit pada majalah mingguan berbahasa Jawa Djaka Lodhang edisi 19 

sampai 28 tahun 2005. Teknik selanjutnya adalah mengumpulkan kutipan 

percakapan dan narasi yang diduga mengandung masalah kemiskinan.  

3.4 Teknik Analisis Data 

 Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah teknik analisa 

teks. Karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara 

rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan 

dengan kemiskinan pada beberapa tokoh dalam cerita bersambung Operasi 

karya Edy Haryanto. 

Penggunaan teknik analisis teks dalam skripsi ini dikarenakan 

penelitian ini adalah sebuah cerita sambung. Sedangkan cerita sambung 

merupakan wacana tekstual yang bersifat non ilmiah. Dalam hubunganya 

dengan Cerbung Operasi Karya Edy Haryanto, unsur-unsur yang dianalisis 

lebih ditekankan pada latar kemiskinan yang terdapat didalamnya karena 

tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang 

latar kemiskinan. Dengan demikian, penerapan metode analisis ini dibatasi 
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pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian saja. Adapun 

langkah kerja yang ditempuh dalam menganalisis data pada penulisan skripsi 

ini adalah: 

1. Membaca cerita bersambung Operasi dari awal sampai akhir untuk 

memahami isi cerbung tersebut. Agar dapat memahami isinya, dilakukan 

pembacaan secara heuristik dan hermeunetik. Pembacaan heuristik yaitu 

pembacaan cerita dari sisi gramatikalnya atau tata bahasa ceritanya. Proses 

pembacaan dilakukan dari awal sampai akhir cerita secara berurutan. 

Pembacaan dilanjutkan dengan metode hermeunetik yaitu pembacaan 

ulang (retroaktif).  

2. Pengambilan data  dari sumber data yang berkaitan dengan latar 

kemiskinan dalam cerita bersambung tersebut. Pengambilan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik baca dan teknik catat. Teknik baca 

dilakukan dengan membaca secara tuntas dengan pembacaan secara 

heuristik dan hermeunetik cerita bersambung Operasi. Penelitian ini juga 

menggunakan teknik catat, yaitu pengambilan data-data dengan cara 

mencatat data-data yang berkaitan dengan latar kemiskinan yang terdapat 

dalam cerita bersambung tersebut yang berupa kutipan narasi dan 

percakapan yang diduga mengandung persoalan kemiskinan.  

3. Menganalisis kutipan-kutipan narasi dan percakapan pada cerita 

bersambung Operasi karya Edy Suharyanto.  

4. Membuat kesimpulan hasil kajian yang akan dijelaskan dalam bab IV 

merupakan jawaban atas pertanyaan pada bab I. 
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BAB IV 

DESKRIPSI LATAR KEMISKINAN DALAM CERITA SAMBUNG 

“OPERASI” KARYA EDY HARYANTO 

 Kemiskinan yang terjadi pada sekelompok masyarakat memang wajar 

adanya. Ditambah lagi ada pembiaran olah masyarakat disekitarnya, hingga 

masalah kemiskinan seakan-akan menjadi persoalan abadi yang ada dimana-

mana. 

 Salah satu contohnya adalah orang Jawa. Orang Jawa memiliki sifat 

narima (menerima). Menerima kerasnya hidup dengan apa adanya (ikhlas), 

mereka akan tetap bertahan dengan gaya hidup yang sederhana. Tempat 

tinggal dipedesaan dan kurangnya kesadaran akan pendidikan membuat 

mereka menjadi warga yang tidak ramah pada perubahan dan tekhnologi. Hal 

ini membuat mereka semakin tertinggal dari penduduk yang tinggal di pusat 

kota. Hal ini pula yang membuat tingkat kesejahteraan penduduk yang tidak 

merata. 

 Mbah Driya adalah seorang petani tua yang menggarap sawah 

bersama istrinya, terkadang pula mereka dibantu oleh Parijo yang juga 

membantu menggembalakan sapi-sapi miliknya. Kehidupan mereka sangatlah 

sederhana bersama dengan Kinanthi, cucu kesayangan yang menemani hari-

hari mereka. 
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 Kinanthi adalah cucu satu-satunya, cucu yang sangat disayangi oleh 

Mbah Driya dan istrinya, selain karena wajahnya yang cantik, Nanthi begitu 

dia biasa dipanggil menjadi buah hati karena tingkah lakunya yang rajin, 

pintar dan hormat kepada kakek dan neneknya. Nanthi tinggal bersama Mbah 

Driya sejak masih bayi karena Parsih, ibunya meninggalkanya kemudian 

pergi entah kemana. Oleh karena itu, Mbah Driya hanya dapat mensyukuri 

keberadaan Nanthi dalam kehidupan mereka. 

 Pada suatu ketika, Mbah Driya mendapat kabar jika Kinanthi, cucu 

kesayanganya pingsan dan tak sadarkan diri di sekolah hingga akhirnya 

dibawa ke rumah sakit, kata seorang guru yang menemuinya dirumah. Betapa 

kagetnya beliau mendengar berita tersebut karena dalam keseharianya, Nanthi 

terlihat sehat. Apalagi setelah mendapat berita jika cucu kesayanganya 

tersebut diharuskan untuk menjalani operasi, Mbah Driya hanya bisa pasrah 

selain karena tidak begitu mengerti dengan penyakit yang diderita oleh Nanthi 

dan penanganannya, beliau hanya menginginkan kesembuhan cucunya 

tersebut. Mengingat Nanthi sekarang sudah kelas 3 SMK dan tidak lama lagi 

akan manjalani ujian akhir nasional.  

 Fakta-fakta kemiskinan dalam cerita sambung ini dapat dilihat pada 

kutipan-kutipan dan narasi-narasi yang terdapat didalamnya. Berikut ini 

adalah beberapa kutipan dan narasi yang menjadikan cerita sambung 

“Operasi” karya Edy Haryanto ini memiliki esensi sosial dan sastra yang 

bermacam-macam, salah satunya adalah kemiskinan.  
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4.1 Kemiskinan Struktural 

 Kemiskinan ini dapat terjadi pada sekelompok orang atau masyarakat 

yang berada dalam keadaan kekurangan dalam bidang ekonomi. Dalam cerita 

sambung ini, terdapat beberapa kutipan narasi dan percakapan yang 

memaparakan tentang kemiskinan struktural. 

“Saiki mbah Driya lanang kudu bolak-balik desa kutha. Sasat 

gaweyan sawah lan pategalan meh ora karembug, yen ora ndang 

dipasrahake Parijo, bocah wetan kali sing uga nggadhuh sebagean 

sapi-sapine” 

“Sekarang mbah Driya harus bolak-balik dari desa ke kota. 

Pekerjaanya hampir tidak tersentuh, jika tidak di pasrahkan kepada 

Parijo, bocah yang tinggal diselatan sungai yang juga 

menggembalakan sebagian sapi-sapinya” 

 

Kutipan narasi diatas menceritakan bahwa Mbah Driya dan beberapa 

orang di desanya memiliki nasib yang sama yaitu sebagai petani. Entah 

memiliki sawah sendiri atau sekedar membantu tetangga untuk bertani atau 

menggembalakan hewan ternak. Yang terjadi disini adalah Mbah Driya di 

bantu oleh tetangganya untuk menggembalakan sapi-sapinya. Karena dengan 

sakitnya Kinanthi, mangharuskan Mbah Driya untuk bolak-balik dari desa ke 

kota sehingga ia memerlukan bantuan untuk mengurus sapi-sapinya. Mbah 

Driya tidak sendiri. Didesanya, terdapat pula keponakanya yang sudah 

mampu untuk menjual sapi ke pasar. Kemampuan seperti ini jarang sekali 

dimiliki oleh anak seumur Singgih. Berikut ini adalah kutipan percakapanya: 

“Koweta Nggih. Tuwas kebeneran. Sesuk gawanen sapine mbahmu 

nyang Pasar Siyono. Nggo wragat Nanthi…” 
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“Ternyata kamu Nggih. Memang kebetulan. Besok, tolong jualkan 

sapi milik nenekmu ini ke Pasar Siyono. Untuk membiayai Nanthi…” 

 

 Mbah Driya dan istrinya sedang membicarakan tentang sapi yang akan 

dijual guna keperluan Nanthi saat dirumah sakit. Mereka meminta tolong 

kepada Singgih dengan tenaga mudanya untuk menguangkan sapi tersebut 

dan mengantarkan uang ke rumah sakit sementara Mbah Driya menjaga 

Nanthi disana. 

 Biaya pengobatan Kinanthi yang terasa sangat memberatkan Mbah 

Driya. Apalagi ia harus menanggungnya seorang diri, berikut adalah kutipan 

narasi yang menceritakan hal tersebut: 

“Ambak ora melu mbiyantu bab beya paribasane, nanging teka lan 

menehi pangestu wae iku wis sawijining pambiyantu kang ora kaukur 

pengajine." 

“walau tidak serta merta meringankan biaya tapi dengan kehadiranya 

(para tetangga dan saudara) yang sekedar mendoakan sudah 

merupakan salah satu pertolongan yang tidak terkira” 

Mbah Driya sedang memikirkan konsekuensi yang dihadapi dengan 

merahasiakan sakitnya Kinanthi kepada siapapun termasuk istri, para saudara 

dan para tetangga dengan kata lain, Mbah Driya harus mengupayakan 

pengobatan Kinanthi di rumah sakit seorang diri. Sikap diam yang Mbah 

Driya ambil memang bukan tanpa alasan, salah satunya karena istrinya 

memiliki tekanan darah yang tinggi yang sawaktu-waktu dapat kambuh 

hingga tak mungkin bagi Mbah Driya untuk jujur mengenai keadaan Kinanthi. 

Rahasia yang dia simpan juga ditujukan kepada para tetangga dan saudara 

karena sebab sakitnya Kinanthi masih belum dia mengerti dengan pasti, 

apakah memang karena penyakit seperti umumnya orang biasa atau karena 

sesuatu yang akan mengundang malu dan aib. 
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Sikap sederhana yang Mbah Driya percaya ia turunkan kepada 

anaknya. Kutipan percakapan dibawah ini yang membuktikanya: 

“Perkara mengko awakmu mung mbiyantu bot repot gaweyan 

pategalan, dak kira wis bisa nggo urip. Yen mung pengin urip cara 

desa wae. 

“misalnya jika kamu (Parsih) nanti hanya bekerja mengolah disawah, 

aku (Mbah Driya) pikir sudah bisa mencukupi kebutuhanmu. Itu jika 

ingin hidup secara sederhana saja.” 

 

Setelah operasi Kinanthi selesai dilaksanakan, Parsih, ibu Kinanthi yang 

selama ini menghilang, kembali dan berjanji akan merawatnya dikampung. 

Parsih merasa bersalah telah menelantarkan anaknya sejak lahir. Ia merasa 

malu karena Kinanti adalah anak diluar pernikahan. Mbah Driya sudah 

memaafkan segala kesalahan Parsih dimasa lalu dan menyarankan agar ia 

tetap tinggal bersama mereka, jadi dia tidak perlu lagi merantau ke Jakarta 

untuk mencari penghidupan, cukup bergotong royong menggarap sawah 

keluarga mereka bersama. 

4.2 Kemiskinan Majemuk 

4.2.1 Pendapatan Rendah 

 Penghasilan yang rendah membuat orang seperti Mbah Driya merasa 

terbebani jika ada anggota keluaga yang sakit. Pada kasus ini, Mbah Driya 

menanggung biaya pengobatan Kinanthi sekaligus Singgih, berikut kutipan 

narasi yang menyatakan hal tersebut: 

“Legane Mbah Driya tanggungane suda siji. Nadyan kabeh bea 

thethek bengek dadi tanggung jawabe nanging saorane beban pikiran 

mung kari katujoake Nanthi.” 
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“Betapa lega hati Mbah Driya dengan berkurang satu tanggunganya. 

Walaupun semua biaya menjadi tanggung jawabnya tapi paling tidak 

beban pikiranya tinggal ditujukan kepada Kinanthi” 

 

 Dengan telah membaiknya keadaan Singgih, perasaan Mbah Driya 

menjadi lega, kecelakaan yang dialami Singgih memang sudah menjadi 

tanggung jawabnya. Peristiwa buruk seakan-akan bertubi-tubi menimpa Mbah 

Driya, belum selesai dengan Kinanthi yang penyakitnya tidak ia mengerti, 

ditambah lagi Singgih kecelakaan. Sekarang, ia hanya tinggal memfokuskan 

diri kembali pada Kinanthi. 

 Mbah Driya yang tidak sanggup untuk melunasi biaya pengobatan 

Kiananti, dibantu oleh Parsih yang hanya membayar separuh dari biaya 

operasi tumor otak pada umumnya. Berikut ini adalah kutipan narasi yang 

menyatakan hal tersebut: 

“Wragat pengobatan dibayar lunas. Mbokne Nanthi melu nanggung. 

Apa maneh bea dipotong seket persen saka kawicaksananane dokter 

Pri…” 

 

“Biaya pengobatan dibayar lunas. Ibu Kinanthi ikut menanggung. Apa 

lagi biayanya dipotong lima puluh persen sesuai dengan kebijaksanaan 

dokter Pri….” 

 

 Biaya operasi tumor otak Kinanthi yang sangat mahal akhirnya oleh 

dokter Pri, memberikan keringanan sebesar lima puluh persen kepada pihak 

keluarga. Karena mbah Driya tidak mampu memenuhi setengah biayanya 

sekalipun, Parsih yang sedikit lebih berkecukupan dari Mbah Driya ikut 

membantu sebagian biaya operasi anaknya. 
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4.2.2 Kemiskinan Afeksi 

 Kemiskianan afeksi disebabkan karena adanya bentuk penindasandan 

pola hubungan yang terkesan memanfaatkan salah satu pihak. Kutipan 

percakapan dberikut ini menyatakan bahwa Singgih merasa jika kakeknya 

telah mengorbankan jiwa dan raganya namun Kiananthi malah hilang dari 

rumah sakit,  

“Aku njaluk tanggung jawabmu kabeh. Saliyane mbayar larang 

mbahku wis ngurbanke bandha, raga lan jiwane.” 

 

“Aku meminta pertanggung jawaban kalian semua. Selain sudah 

membayar biaya yang mahal, kakeku sudah mengorbankan harta, jiwa 

dan raganya.” 

 

 Singgih sangat terkejut sakaligus marah melihat Kinanthi sudah tidak 

berada di tempat ia seharusnya berada. Dengan kata lain, Kinanthi sudah  

dipindahkan dari tempatnya semula tanpa sepengetahuan keluarganya 

termasuk Singgih. Singgih dengan jiwa mudanya yang berapi-api seketika itu 

marah kepada dokter-dokter serta perawat yang menangani Kinanthi. Betapa 

tidak terpikirkan oleh mereka pengorbanan yang telah dilakukan oleh Mbah 

Driya selama ini. tidak hanya harta bendanya, tubuhnya yang sudah renta 

harus memperjuangkan kesembuhan cucu kesayanganya namun ternyata 

hanya ditipu dan sekarang tidak ada yang tahu dimana keberadaan Kinanthi 

yang sedang sakit parah itu. Kutipan narasi dibawah ini menceritakan tentang 

pengorbanan Mbah Driya: 

“Ora mung dhuwit, ning uga pangorbanan rasa.” 

 

“Tidak hanya materi tapi (Mbah Driya) juga mengorbankan perasaan” 
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 Banyak sekali yang telah mbah Driya lakukan untuk mengusahakan 

kesembuhan cucu kesayanganya, Kinanthi. Mulai dari harta, tenaga, pikiran 

dan perasaan. Betapa perlakuan oknum dokter di rumah sakit tersebut atas 

Kinanthilah yang sangat disesalkan oleh Singgih. Apakah mereka tidak 

menyadari akan keselamatan Kinanthi yang dipertaruhkan, dan perasaan 

keluarga yang selama ini sangat memprihatinkanya? Bagi Singgih, perlakuan 

yang diterima membuatnya benar-benar merasa tidak manusiawi dan 

disepelekan. Tidaklah pantas, orang yang memilih pekerjaan mulia sebagai 

dokter melakukan hal tersebut. Singgih merasa dikenai tindakan tidak 

menyenangkan oleh para oknum dokter rumah sakit, merasa dianggap sebagai 

orang kecil yang memang pantas diremehkan. Berikut adalah kutipan 

narasinya; 

“Ananging tumindhak sing dijupuk tim bedhah kaya ngono mau 

mertandhani yen wong-wong iku wiwit nyepelekake wong cilik kaya 

Mbah Driya. Dumeh srawunge mung karo pacul lan lendhut, wong 

desa sing cubluk ora ngerti thethek-bengek.” 

 

“Namun dengan perlakuan yang tim bedah ambil, menandakan jika 

oknum-oknum (dokter) tersebut menyepelekan orang kecil seperti 

Mbah Driya. Alih-alih (Mbah Driya) tiap hari berkutat dengan cangkul 

dan lumpur,  orang kampung yang lugu dan tidak tahu apa-apa.” 

 

 Perlakuan oknum oknum tim bedah rumah sakit atas Kinanthi 

memang tidak sapatutnya. Mereka terlihat sangat menyepelekan orang kecil 

dan keterbatasan informasi yang dimiliki oleh mbah Driya. Orang yang tidak 

tahu menahu mengenai hal-hal ilmiah kedokteran karena tidak memiliki latar 

pendidikan yang tinggi, hingga tidak memiliki kewaspadaan akan tanda-tanda 

konspirasi oknum dokter atas penyakit cucunya.  
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 Kutipan narasi dibawah ini menceritakan tentang keperihatinan 

Singgih kepada mbah Driya yang memperjuangkan kesembuhan Kinanthi, 

sepenuh hati mengorbanan harta benda, perasaan dan perhatian. Apa saja ia 

lakukan; 

“Mesthi wae dhokter-dhokter iku ora ngerti yen sakabehing wragat, 

mbuh nggo persekot apa bea maneka werna sasuwene ing rumah 

sakit, Mbah Driya kudu adol sapi-sapine, sapi dhuweke saka asil 

celengan saka panenan, di eman-eman, kanthi sikep gemi lan setiti. 

Banjur dhuwit iku mung ucul ngono wae, isih kelangan pawongan 

kang ditresnani.  

 

“Sudah pasti para dokter itu tidak mengetahui jika seluruh biaya entah 

uang tips atau biaya apa apapun itu selama dirumah sakit, Mbah Driya 

harus menjual sapi-sapinya, sapi yang sejatinya ia peroleh dari hasil 

menyisihkan uang hasil panen, yang ia rawat dengan penuh perhatian. 

Lalu uang tersebut hanya dalam sekejap hilang begitu saja, ditambah 

lagi dengan kehilangan orang (Kinanthi) yang ia sayangi. ” 

 

Dari mana uang yang digunakan untuk membayar biaya rumah sakit 

memang bukan menjadi urusan dokter namun persoalan ini tidak bisa 

dikesampingkan begitu saja. Selain pasien yang peru dirawat, keluarganya 

yang nanti bertanggung jawab pun tidak boleh lepas dari perhatian. Apakah 

biaya pengobatan yang ditangguhkan memberatkan atau tidak, jika iya 

seharusnya ada sistem atau kebijakan rumah sakit yang dapat meringankan 

kewajiban keluarga pasien. Yang terjadi pada mbah Driya adalah cucunya 

tidak segera dan tidak akan mendapatkan tindakan operasi yang seharusnya 

dilakukan segera namun mbah Driya tetap diberi angan-angan akan 

kesembuhan Kinanthi dengan tetap dibebankan sejumlah uang. Tak 

terbayangkan apa saja yang telah Mbah Driya korbankan. Hasil panen yang 

tak seberapa, ia sisakan sedikit untuk ditabung dan uang hasil tabunganya ia 
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belikan sapi. Sapi-sapi yang ia pelihara dari ukuranya masih kecil sampai 

besar dengan penuh ketelatenan dan perhatian kini hilang terjual begitu saja. 

Itupun jika Kinanti berhasil sembuh, tapi ternyata kenyataan berkata lain. 

Hasil penjualan sapi-sapi Mbah Driya tidak akan pernah cukup untuk 

meyakinkan tim bedah untuk segera melakukan tinadakan medis terhadap 

Kinanthi yaitu operasi. Kemungkinan terburuknnya adalah sudah habis harta, 

hilang pula cucu kesayangan. 

4.2.3 Kemiskinan Pemahaman 

Kemiskianan pemahaman terjadi karena tingkat pendidikan yang 

rendah hingga membuat orang tersebut tidak memahami apa yang sedang 

terjadi dengan dirinya.  

Kutipan percakapan ini terjadi antara mbah Driya dengan dokter Pri. 

Dokter Pri sendiri yang menghampiri dan meminta ijin kepada mbah Driya 

untuk dilaksanakanya operasi; 

“Menawi menika ngge kasarasan wayah kula, nggih pripun mangga 

saenipun, Pak. Kula nderek mawon…” 

 

“Jika hal tersebut diperuntukan demi kesembuhan cucu saya, ya 

bagaimana baiknya saja, Pak. Saya menurut saja…” 

 

 Mbah Driya yang dimintai izin permohonan operasi oleh dokter Pri 

merasa pasrah. Apapun ia lakukan demi sembuhnya Kinanthi. Operasi 

sekalipun, yang entah nanti ia bisa menyelesaikan semua administrasi atau 

tidak, yang penting cucu kesayanganya itu sembuh terlebih dahulu. Tanpa 

Mbah Driya ketahui, surat yang ia sedang hadapi adalah surat perrmohonan 
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operasi yang hanya Dokter Pri saja yang mengetahui hal itu, sedangkan 

anggota tim bedah dan riset lain tidak. 

Kutipan percakapan dibawah ini menceritakan tentang perawat Ning 

yang meminta mbah Driya untuk mendaftarkan cucunya agar segera 

mendapatkan tindakan operasi. Serta sebuah kuitansi pembayaran; 

“Niki serat pendhaftaran, dene ingkang alit niki kuitansi 

pembayaran” 

 

“Ini formulir pendaftaran, sedangkan yang kecil ini adalah kuitansi 

pembayaran” 

 

 Perawat Ning datang menghampiri mbah Driya untuk memberikan 

formulir pendaftaran operasi dan kuitansi pembayaran. Tindakan operasi 

harus segera diberikan kepada Kinanthi mengingat penyakitnya yang sudah 

parah . Mbah Driya menerimanya dengan penuh pertanyaan, hal seperti apa 

lagi yang harus ia lakukan. Akhirnya, mbah Driya menunggu kedatangan 

Singggih untuk membantunya menyelesaikan administrasi rumah sakit.  

Kutipan narasi berikut ini menceritakan tentang mbah Driya yang 

menuruti segala instruksi yang diberikan rumah sakit, termasuk 

menyelesaikan macam-macam tagihan; 

“…Singgih dudu Mbah Driya. Wong tuwa sing gampang diapusi, 

diprentah mrana-mrene, dijejeli maneka werna layang kuitansi, sing 

tundhone mung dipurih mbayar.” 

 

“… Singgih bukan Mbah Driya. Orang tua yang mudah ditipu, di 

perintah kesana kemari, dijejali bermacam-macam kuitansi (tagihan 

rumah sakit) dengan tujuan hanya agar dia membayarnya.” 

 

 Mbah Driya yang merasa tidak mengerti tata cara birokrasi rumah 

sakit yang rumit membuanya terpaksa hanya menuruti segala instruksi yang 
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diberikan. Segala macam tagihan rumah sakit pun dibayar. Tanpa dia ketahui 

apa yang sesungguhnya terjadi, Kinanthi tak kunjung dioperasi dan malah 

diketahui hilang dari UGD. 

Pada kutipan narasi dibawah ini diceritakan jika Singgih telah 

mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia marah dan berniat untuk 

membawa permasalahan ini ke meja hijau. Kutipan narasi di bawah ini 

menceritakan tentang keprihatinan Singgih akan mbah Driya; 

“Jeneh cetha diapusi entek-entekan sida ora mudheng. Dhokter 

bedhah iku cetha kong kalikong karo Nining nyimpen sawijining 

wewadi ngeneni Nanthi.” 

 

“Sudah jelas (jika mbah Driya) telah ditipu mentah-mentah tapi sama 

sekali tidak merasakanya. Dokter bedah tersebut terang-terangan 

bersekongkol dengan Nining untuk menyimpan rahasia tentang 

Nanthi.” 

 

 Ternyata selama ini, pada dokter bedah dan perawat Ning telah 

bersekongkol untuk meyembunyikan keberadaan Kinanthi dari keluarganya. 

Mbah Driya sebagai satu-satunya keluarga yang menemani Kinanthi selama 

ini sama seklai tidak menyadari hal tersebut. Singgih yang hanya sekali 

melihat keadaan seperti ini langsung menaruh curiga, dan kecurigaanya 

tersebut memang bukan tanpa alasan, ada sesuatu yang tidak beres dengan 

Kinanthi. Ditambah lagi saat ini baik Singgih apalagi mbah Driya tidak 

mengetahui dimana keberadaaan Kinanthi yang sebenarnya, apakah baik-baik 

saja atau tidak, mengingat penyakit yang dideritanya. Hal seperti ini yang 

membuat Singgih merasa amat marah akan para dokter dan perawat yang  

merawat Kinanthi hingga menimbulkan niat untuk mempidanakan hilangnya 
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Kinanthi dari rumah sakit. Berikut ini adalah kutipan narasi tentang Singgih 

yang merasa direndahkan dan tidak dianggap oleh para dokter rumah sakit; 

“Aja banjur jalaran Singgih mung wong desa. Kena dianggep sepele. 

Dikecilake.” 

 

“Jangan kemudian karena Singgih itu orang kampung. Bisa dianggap 

sepele. Dianggap remeh.” 

 

 Singgih yang telah mengetahui apa yang terjadi, merasa perlu untuk 

memberitahu semua keluarga di kampung. Dalam perjalananya kerumah, 

bergumam dalam hatinya, para dokter dan perawat di rumah sakit itu memang 

semuanya berpendidikan dan berlatar belakang ekonomi yang lebih dari 

cukup namun tidak seharusnya menyepelekan orang-orang kecil seperti Mbah 

Driya, Kinanthi dan dirinya.  

Sesampainya dirumah, Singgih hanya bertemu Gandhung, adiknya. 

Gandhung berkata jika ayah, ibu dan Mbah Driya belum pulang dari 

menengok Kinanthi kemaren. Padahal perawat yang menangani Kinanthi, 

Nining sudah mempersilakan para penjenguk untuk pulang. Namun 

kenyataanya, ayah, ibu, Mbah Driya dan keluarga lainya masih belum berada 

dirumah. Hal ini semakin membingungkan untuk Singgih hingga 

mendorongnya untuk kembali ke rumah sakit guna mendapatkan kejelasan.  

 Kutipan narasi berikut ini menyatakan tentang Singgih yang terkejut 

akan pelayanan yang ada pada sebuah klinik, disana terdapat ruang yang 

dikhususkan bagi keluarga pasien yang menunggui: 

“Geneya mbahne dilayani kanthi cara ngono. Disedhiyani papan 

nginep, bed sakasure. Saumpama iku klebu rekening tetep wae disebut 

pelayanan istimewa.” 
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“Terlihat kakeknya diberi pelayanan seperti itu. Disediakan kamar, 

tempat tidur beserta kasurnya. Seumpama hal itu dihitung kedalam 

tagihan, tetap saja disebut pelayanan yang istimewa.” 

 

 Selama ini, tempat yang digunakan oleh mbah Driya untuk menemani 

Kinanthi berada di depan ruangan Kinanthi. Ruangan tiga kali empat meter 

lengkap dengan tempat tidur, kasur, perlengkapan lainya. Ruangan tersebut 

dulu adalah asrama perawat. Bagi Singgih, ruangan yang khusus untuk 

keluarga pasien memang tidak umum. Biasanya, keluarga pasien menunggu 

keluarganya selama dua puluh empat jam, namun rumah sakit tidak 

menyediakan tempat bagi mereka untuk beristiahat. Jika perlakuan yang 

diterima oleh mbah Driya terhitung kedalam tagihan, entah sudah berapa 

banyak biaya yang harus dibayarkan.  

 Peristiwa operasi atas Kinanthi seharusnya mendapat persetujuan dari 

keluarga pasien, namun Singgih merasa tidak pernah merasa mendapatkan 

permohonan ijin operasi. Ternyata Dokter Pri memiliki surat persetujuan 

operasi yang telah disetujui oleh Mbah Driya, berikut ini adalah kutipanya: 

“Mbahku dudu wong pinter Dhok. Abjad wae mbuh apal opo ora.” 

 

“Kakeku (Mbah Driya) bukan orang yang terpelajar Dok. Abjad saja 

entah hafal entah tidak” 

 

 Singgih berkata betapa mbah Driya adalah orang tua dari desa yang 

sangat lugu. Mbah Driya bukan orang yang terpelajar, membaca mungkin saja 

tidak bisa. Oleh karena itu, mbah Driya hamya mengikuti saja apa yang 

disarankan oleh dokter dan menuruti segala permintaan rumah sakit dengan 
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maksud semua itu demi kesembuhan Kinanthi. Apa yang sebenarnya manjadi 

maksud mereka, mbah Driya tidak tahu. 

4.2.4 Kemiskinan Partisipasi 

 Kemiskinan partisipasi disebabkan karena adanya diskriminasi dan 

peminggiran insan dari proses pengambilan keputusan.  

 Kutipan percakapan dibawah ini terjadi saat para anggota tim bedah 

dan tim riset sedang merapatkan tentang operasi yang kana dijalani oleh 

Kinanthi,  

“Ya wis. Yen ngono pancen ora ono landhesan kuwat kanggo operasi 

iku. Apa maneh mbutuhake dana kang ora sethithik.”  

“Dakkira perkara dhana iku ora urusane dhewe.” 

 

“ya sudah. Jika memang demikian memang tidak ada alasan kuat 

untuk operasi ini. Apalagi dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit.” 

“Saya pikir masalah biaya bukan tanggung jawab kita.” 

 

 Dokter Beng merasa tidak ada landasan yang kuat bagi tim dokter 

untuk menjalankan operasi, selain penyakit yang diderita pasien sudah cukup 

parah ditambah lagi alergi terhadap obat-obat tertentu. Jalan keluarnya adalah 

dengan mengurangi kadar obat yang akan digunakan tapi cara ini sangat 

berisiko. Ada satu pilihan lainya adalah menggunakan tekhnologi mikro robot 

temuan Jepang yang sangat mahal biayanya.  

 Dokter Han tidak sependapat dengan dokter Beng. Dokter Han 

berpikir jika dokter tidak perlu mempermasalahkan biaya-biaya yang akan 

menjadi tanggungan keluarga pasien karena tugas utama dokter bukanlah itu, 

berikut kutipan percakapan yang menceritakan hal tersebut,  
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“Iku ora mungkin, Han. Realistis wae. Biaya operasional wae cukup 

akeh. Saka riset, obat-obatan nganti pelaksanaan operasi. Iya yen 

keluwarga pasien bisa ngragadi, bisa nglunasi rekening. Lha yen ora 

banjur sapa sing nutup dana iku kabeh?” 

 

“itu tidaklah mungkin, Han. Realistis sajalah. Biaya operasional saja 

sudah cukup mahal. Mulai dari riset, obat-obatan sampai pelaksanaan 

operasi. Itupun jika keluarga pasien mampu membiayai, melunasi 

rekening. Jika tidak, lalu siapa yang menutup dana itu semua?” 

 

 Dokter Beng menganggap jika tindakan operasi terhadap pasien 

Kinanthi memang tidak mendesak karena keluarganya pasti tidak sanggup 

membayar segala biaya pengobatan yang ditangguhkan. Jika operasi tetap 

dilaksanakan, pihak rumah sakit akan merugi. Pertentangan terus terjadi 

antara dokter Beng dan dokter Han, seperti yang Nampak pada kutipan 

percakapan dibawah ini, 

“Cukup Beng. Saru krungu wong liya. Bab dana lan urusan thethek-

bengek sing ana kaitane karo iku wis ana sing ngrembug. Tugas 

dokter mung perkara medis dudu liyane.” 

 

“Cukup Beng. Tidak pantas kalau sampai terdengar orang. Masalah 

biaya dan urusan lainya sudah ada yang mengurusi. Tugas dokter 

hanya memberikan tindakan medis, bukan yang lain.” 

 

 Dokter Han memotong pembicaraan karena merasa ucapan dokter 

Beng sudah melewati batas. Menurut dokter Han, dokter Beng seharusnya 

hanya fokus untuk memberikan tindakan medis kepada pasien bukan 

memikirkan persoalan biaya operasi yang entah keluarga Kinanthi mampu 

membayar atau tidak. Untuk masalah tersebut bukanlah tanggung jawab 

dokter. 
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 Dokter Beng tetap teguh pada awal pendiriannya dengan tidak 

mendukung usaha operasi terhadap Kinanthi, hal tersebut Nampak pada 

kutipan percakapan dibawah ini, 

“Kuwi mbiyen. Saiki rumah sakit iki ora bedha karo duweke yayasan 

swasta. Aja lali, iki sistem swadana. Apa njur kowe kabeh gelem kerja, 

gelem ngadani riset, operasi lan liya-liyane tanpa bayaran murwat? 

Kowe kabeh gelem ngadani operasi nganggo dana saka dhompete 

dhewe-dhewe? Ra usah munafik! Kuna iku!” 

 

“Itu dulu. Sekarang rumah sakit ini tidak berbeda dengan yang 

dimiliki yayasan swasta. Jangan sampai lupa, ini sistim swadana. Lalu 

apa kalian semua bersedia bekerja, mau mengadakan riset, operasi dan 

lain-lainya tanpa biaya yang mencukupi? Kalian semua bersedia 

menjalankan operasi menggunakan dana dari dompet masing-masing? 

Tidak perlu munafik! Hal seperti itu sudah kuna!” 

 Pernyataan dokter Beng kali ini sungguh keras. Para dokter tidak akan 

ada yang bersedia menjalankan operasi dan riset tanpa ada dana dari keluarga 

pasien karena memang sudah sewajarnya seperti itu. Dokter hanya 

menindaklanjuti keputusan dari rumah sakit, apakah harus melakukan operasi 

atau tidak. Saat ini yang menjadi persoalan adalah keluarga Kinanthi tidak 

mampu menyelesaikan administrasi yang dibebankan. Rumah sakit yang 

dahulu menjadi tempat masyarakat mengusahakan kesembuhan, kini berubah 

menjadi tempat yang tidak mau rugi dan mengesampingkan nilai-nilai 

kemanusiaan. 

 Kutipan dibawah ini menceritakan tentang keputusan yang disepakati 

oleh tim dokter. Dokter Beng yang menjadi pencetusnya; 

“Priye yen wis ngene?” 

“Dhilematis.” 

“Ora ana pilihan.” 
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“Idhem.” 

 

“Bagaimana jika sudah seperti ini?” 

“Dilematis” 

“Tidak ada pilihan lain.” 

“Setuju.” 

 Dokter Han tidak sependapat dengan Dokter Beng hingga 

memeksanya untuk mengundurkan diri dari tim bedah, kemudian dokter 

lainya harus segera mengambil keputusan. Berdasarkan pernyataan Dokter 

Beng sebelumnya, tidak ada pilihan lain selain mengurungkan niat operasi 

atas Kinanthi. Walaupun berat namun tim bedah merasa tidak punya pilihan 

lain. 

4.3 Kemiskinan Sosial Budaya 

 Kemiskinan sosial budaya ada karena terbentuk dari pola pikir sebuah 

generasi ke generasi yang telah mengakar menjadi budaya pada kalangan 

masyarakat tertentu. Pola pikir masyarakat yang telah menganggap jika apa 

yang terjadi pada dirinya adalah karena mentalitas yang tertananam dalam 

benak dan pikiran mereka sendiri. Kutipan berikut ini menunujukan hal 

tersebut, 

“Rasa syukur iku kawujudake olehe nuruti saben panjaluke Nanthi, 

klebu kekarepane mlebu SMEA kutha. Jare mengko yen kepepete ora 

bisa nerusake ing perguruan tinggi, syukur-syukur cepet cekel gawe.”  

“Rasa syukur tersebut diwujudkan dengan menuruti semua permintaan 

Nanthi, termasuk kemauanya bersekolah di SMEA yang berada di 

kota. Menurutnya, jika kelak tidak dapat melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi, bisa langsung dapat pekerjaan. 
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Kutipan kalimat tersebut menggambarkan rasa sayang Mbah Driya 

kepada Nanthi, serta dengan segala keterbatasanya. Mbah Driya merasa 

belum tentu sanggup memberikan pendidikan yang tinggi kepada Nanthi. 

Dengan bersekolahnya Nanthi di SMEA kota yang ijazahnya telah berstandar 

nasional, kelak ijazah tersebut dapat digunakan untuk melamar perkerjaan 

dengan keterampilan yang telah ia dapatkan sejak masih sekolah di sekolah 

kejuruan. Jika ia memilih untuk bersekolah di sekolah yang bukan kejuruan 

tentu segala ketrampilan kerja tersebut tidaklah ia dapatkan.  

Cara berpikir Nanthi yang demikian dilandasi dengan perasaan 

sayangnya kepada kakek neneknya yang telah merawatnya hingga sebesar ini 

serta tidak mau membebani mereka yang telah renta. Mengingat Mbah Driya 

bermata pencarian sebagai petani kecil, pula mengolah sawah dengan tenaga 

sendiri namun kadang Parijo, tetangganya membantu meringankan pekerjaan 

Mbah Driya.  

Mbah Driya saat ini menjadi satu-satunya orang yang mengetahui 

keberadaan Nanthi di rumah sakit, beliau paham jika Nanthi sakit dan harus 

dioperasi namun tidak mengerti dengan pasti penyakit apa yang sedang 

menyerang cucunya itu. Ada beberapa pertimbangan yang ada dalam benak 

Mbah Driya untuk tidak membaginya dengan orang lain termasuk istrinya, 

karena nenek Nanthi itu memiliki tekanan darah yang cukup tinggi, kabar 

keharusan operasi yang sudah menjadi keharusan atas Nanthi dikhawatirkan 

akan mengganggu kesehatanya. Oleh karena itu, Mbah Driya hanya 
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memepercayakan persoalan Nanthi kepada Singgih,  anak dari adiknya sendiri 

Suminem, sekaligus teman satu sekolah dengan Nanthi. Singgih diberi 

amanah oleh Mbah Driya untuk menjual seekor sapi kepunyaanya untuk biaya 

operasi Nanthi.  

Narasi dibawah ini menceritakan tentang kehawatiran mbah Driya 

pada Kinanthi. Kinanthi telah menjadi siswi SMK tingkat akhir yang akan 

menghadapi ujian akhir sekolah; 

 “Saiki Nanthi wis kelas telu, sedhela maneh ujian. Mengko yen 

lelarane ora ndang digolekake tamba, mbah Driya sumelang yen 

putune ora bisa melu ujian mau. Sabisa-bisane mbah Driya bakal 

ngupayakake amrih kasarasane Nanthi. Mula usulane dokter Pri mau 

gage dusarujuki.” 

“Saat ini Nanthi sudah kelas tiga, sebentar lagi ujian. Jika penyakit 

yang dideritanya tidak segera diobati, mbah Driya khawatir jika 

cucunya itu tidak dapat mengikuti ujian kelulusan. Apapun dilakukan 

mbah Driya untuk mengupayakan kesembuhan bagi Nanthi. Oleh 

karena itu, usulan dokter Pri tadi segera disetujui.” 

 

Dalam pikiran mbah Driya bahwa Kinanthi saatini sadah kelas tiga 

SMK. Beberapa saat lagi dia akan menempuh ujian kelulusan. Jadi, harus 

segera dilaksanakan operasi agar Kinanthi bisa sembuh dan dapat menjalani 

ujian kelulusan bersama teman-temanya. Kekhawatiran itulah yang membuat 

mbah Driya segera menyetujui usulan yang diberikan oleh dokter Pri. Mbah 

Driya terkesan tidak memiliki jalan keluar lain selain hal itu. 

Kutipan percakapan ini terjadi antara mbah Driya dan istrinya saat ia 

telah berada di rumah, dilanjutkan dengan narasi yang menceritakan tentang 

sedikit masa lalu mbah Driya yang putus sekolah; 
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“Perluku ki dheweke sesuk esuk dak kongkon adol sapimu iku. 

Kanggo wragat saperlu-perlu diperloake.” Yen ngene iki Mbah Driya 

lagi ngelingi tunane ora mangan sekolahan.  

“Keperluanku itu memintanya (Singgih) untuk menjual sapimu. Untuk 

biaya sewaktu-waktu diperlukan.” Jika sudah seperti ini, Mbah Driya 

baru menyadari menyesalnya beliau karena tidak menyelesaikan 

pendidikanya.” 

 

Mbah Driya berkata jika ia telah meminta Singgih untuk datang guna 

menjualkan salah satu sapinya untuk biaya pengobatan Kinanthi. Saat berada 

dirumah sakit, dapat datang sewaktu-waktu rekening tagihan biaya obat atau 

tes yang dijalani Kinanthi, lalu mbah Driya harus segera membayarnya. Jika 

ada Singgih yang membantunya dirumah sakit, maka mbah Driya akan 

terbantu karena ia tidak lancar baca dan tulis. Kemudian ia teringat akan masa 

kecilnya, saat ia berhenti sekolah untuk membantu orang tuanya mencari 

nafkah. Kalimat yang selanjutnya menceritakan sekilas kehidupan Mbah 

Driya di masa lalu, saat beliau sekolah adalah saat Jepang menjajah Indonesia. 

Setelah pendudukan Jepang atas Indonesia berakhir, berakhir pula kemauan 

Mbah Driya untuk sekolah.  

Pada jaman dahulu, orang beranggapan bahwa lebih baik anak-anak 

usia sekolah untuk bekerja membantu meringankan kaewajiban orang tua dari 

pada menuntut ilmu karena mereka dan orang-orang sebelum mereka jarang 

yang sekolah dan merasakan keuntungan dari pendidikan formal tersebut. 

Oleh karena Mbah Driya telah merasakan betapa ruginya jika tidak sekolah, 

maka beliau akan berusaha memfasilitasi pendidikan Nanthi dengan sebaik 

mungkin. 
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Kutipan percakapan dibawah ini menceritakan tentang kerelaan mbah 

Driya jika harta bendanya berkurang, ini demi kesehatn cucu kesayanganya 

Kinanthi. Mbah Driya sedang membicarakan hal itu dengan istrinya; 

“Bab bea ra dadi alangan. Isih ana sapi-sapine sing di gadhuh Parijo. 

Sawah lan pategalan tinggalan wong tuwa uga isih jembar, wutuh, 

durung ana sithik-sithika kang kabur ning tangane wong liya. Mbah 

Driya ora hobi dodolan lemah kaya sing katindakake wong-wong 

desa.” 

“masalah biaya bukan halangan. Masih ada sapi-sapi yang sedang 

digembalakan oleh Parijo. Sawah ladang warisan orang tua juga masih 

luas, masih utuh, belum sedikitpun yang berpindah tangn ke orang 

lain. Mbah Driya tidak biasa untuk melakukan jual beli tanah seperti 

orang-orang desa.” 

 

Mbah Driya sedang bercakap-cakap dengan istrinya mengenai biaya 

yang akan digunakan untuk membiayai operasi Kinanthi. Dia berfikiran 

bahwa tidak perlu merisaukan biaya pengobatan Kinanthi karena masih ada 

sapi-sapi dan sawah ladang yang dapat mereka jual. Tanpa mereka ketahui 

penyakit yang diderita Kinanthi adalah tumor otak stadium tiga, biaya operasi 

dan obat sudah tidak mungkin dijangkau oleh keluarganya. Di zaman Mbah 

Driya, sapi-sapi dan sawah ladang yang akan mereka jual sudah akan 

menghasilkan uang yang luar biasa banyak namun untuk zaman sekarang 

nilainya sudah berbeda jauh.  

Berikut adalah narasi yang menceritakan tentang mbah Driya yang 

harus segera pulang ke kampung guna menanbah cadangan dana  yang akan 

digunakan sewaktu-waktu Kinanhti memerlukan tindakan medis atau obat, 

juga untuk keperluan biaya pengobatan kecelakaan Singgih; 
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 “Gek mulih desa pisan, saperlu nambahi wragat. Dhuwit sing digawa 

Singgih banjur ora cukup. Saliyane kanggo wragat saiki dingo nebus 

Singgih uga. Dodolan sapi maneh.” 

“Sekalian pulang ke rumah untuk keperluan menambah persediaan 

dana yang harus dibayarkan kepada rumah sakit. Uang yang dibawa 

Singgih ternyata tidak cukup. Selain untuk melunasi biaya saat ini, 

juga untuk menebus biaya pengobaatan Singgih. Jual sapi lagi.” 

 

 Singgih yang diminta menjualkan salah satu sapi milik Mbah Driya 

mengalami kecelakaan sewaktu menyeberang jalan raya di depan rumah sakit 

hingga membuat Singgih tidak sadarkan diri dan harus di opname. Uang hasil 

menjual sapi yang seharusnya digunakan untuk membayar keperluan berobat 

Kianthi yang harus dibayarkan sekarang juga, ditambah lagi dengan biaya 

pengobatan Singgih itu pun tidak mencukupi. Dengan terpaksa mbah Driya 

menjual salah satu sapinya lagi. 

 Kutipan narasi berikut ini menyatakan tentang Parsih, ibu kadung 

Kinanthi pergi ke kota bersama temanya-temanya sejak dari lulus sekolah 

dasar; 

“Kawiwitan lulus SD njur anut grubyug menyang kutha bebarengan 

kanca-kanca…” 

“Dimulai sejak lulus SD lalu berbondong-bondong pergi ke kota 

bersama teman-teman…” 

 

 Parsih yang menjadi satu-satunya anak dari Mbah Driya setelah lulus 

sekolah dasar langsung bekerja di kota bersama teman-temanya. Hal seperti ni 

sudah menjadi tradisi bagi masyarakat pedesaan uantuk mengadu nasib di 

kota, tanpa bekal pengetahuan dan ketrampilan yang memadahi. 
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 Kutipan narasi berikut ini mengungkapkan tentang keadaan Parsih 

yang bekerja ke kota untuk mengubah nasibnya; 

“Banjur apa sing kasil diranggeh dheweke kejaba amung bisa nyekel 

dhuwit saben dina? Karepe ngumbara lunga seka desa ora liya mung 

kanggo ngowahi nasib.” 

“Lalu apa  yang dapat diperoleh Parsih kecuali hanya bisa banyak 

uang setiap hari? Maksud mengembara ke kota hanya untuk merubah 

nasib.” 

 

 Hanya materi yang dapat Parsih dapatkan dengan mengembara ke 

kota. Tanpa sanak saudara disana, ia pun hidup seorang diri. Hal ini ia 

lakukan semata-mata untuk merubah nasib agar menjadi lebih baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV tentang Latar Kemiskinan 

Dalam Cerbung “Operasi” Karya Edy Haryanto, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

Kemiskinan dikelompokan menjadi 3 yaitu kemiskinan struktural, 

majemuk dan kemiskinan sosial budaya. Dikatakan masyarakat dalam 

cerbung ini mengalami masalah kemiskinan struktural karena satu desa 

tempat Mbah Driya tinggal tidak mampu untuk membantu cucu Mbah Driya 

yang tidak dapat segera dioperasi karena belum ada biaya. Hal ini berarti para 

tetangga Mbah Driya tinggal memiliki kesamaan keadaan yaitu hidup serba 

pas-pasan.  

Kemiskinan majemuk terdiri dari tiga macam yaitu pendapatan 

rendah, kemiskinan afeksi, kemiskinan pemahaman dan kemiskinan 

partisipasi. Pendapatan yang rendah ditujukan pada saat Parsih lah yang 

membayar semua biaya pengobatan Kinanthi dan bukan Mbah Driya. 

Walaupun ia hanya diajibkan untuk membayar 50% dari biaya yang 

seharusnya, Mbah Driya masih tidak sanggup memenuhinya. Kemiskinan 

afeksi dikarenakan adanya bentuk pola penindasan yang terkesan 

memanfaatkan salah satu pihak. Oknum dokter bedah yang memberikan obat 
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dosis tinggi hingga keadaan Kinanthi tidak akan pernah memungkinkan untuk 

dioperasi. Kemiskinan pemahaman dialami oleh Mbah Driya, ia hanya 

menuruti apa saja yang diinstruksikan oleh para dokter dan perawat tanpa 

mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Kemiskinan partisipasi 

terjadi saat sebagian anggota tim bedah sepakat untuk tidak mengambil 

tindakan operasi atas Kianathi. Kemiskinan sosial budaya pada Mbah Driya 

yaitu ia lebih memilih untuk mencari uang dari pada sekolah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis sampaikan 

kepada pembaca dan peminat adalah bahwa cerita sambung “Operasi” karya 

Edy Haryanto ini hendaknya dapat dijadikan sebagai alternative bahan 

pengetahuan bagi masyarakat umum. 
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Suhatman Pisang 

16/01/2010 09:57 

 Liputan6.com, Jambi: Perlakuan tidak manusiawi pihak rumah sakit 

terhadap pasien miskin kembali terjadi. Di Jambi, seorang pasien dari 

keluarga miskin penderita hydrocepalus (kepala membesar) yang baru berusia 

tiga bulan terlantar tanpa perawatan di rumah sakit. Parahnya lagi, bocah 

malang bernama Polesta Aprianto tidak mendapat perawatan Rumah Sakit 

Raden Mataher Jambi selama sebulan. 

 

 Upaya tersebut dilakukan orang tuanya demi kesembuhan sang anak. 

Namun kenyataannya, bukan pengobatan yang didapat. Sudah sebulan sang 

anak di rumah sakit, namun tidak mendapat perawatan semestinya. 

"Jangankan diperiksa, dilihat saja tidak," kata Darti, ibu sang bocah, kepada 

SCTV, Sabtu (16/1). 

 

 Pihak Rumah Sakit Raden Mataher Jambi melalui Direktur Pelayanan 

dan Keperawatan RS Mataher Jambi Imanuel Sitepu berkilah telah 

menelantarkan pasiennya. "Tidak ada diskiriminasi dan tidak ada istilah 

pasien ditelantarkan," kata Imanuel. (BJK/YUS) 

http://berita.liputan6.com/read/259223/tak-punya-biaya-bocah-hydrocepalus-

terlantar 
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Sabtu, 09 Januari 2010 , 09:42:00 

Metode Pelayanan Kembali jadi Sorotan 

RSUD Soedarso Dikeluhkan 

 PONTIANAK — Pelayanan kesehatan yang kurang memuaskan di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso Pontianak tampaknya 

menjadi persoalan yang tak pernah tuntas. Buktinya, kemarin, kembali 

keluhan disampaikan keluarga dan kerabat salah satu pasien Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang mendapatkan perawatan di rumah 

sakit tersebut. Adalah Zulfahmi, salah satu keluarga pasien kepada koran ini 

mengeluhkan tidak baiknya pelayanan terhadap keluarganya tersebut. 

“Keluarga saya itu menderita penyakit yang sangat kronis. Namun 

kenyataannya, perawatan sangat tidak memuaskan. Apa karena keluarga kami 

miskin, sehingga perawatannya dibedakan? Bayangkan saja, perawat jarang 

cek ruangan. Bahkan, seminggu keluarga saya tak diperiksa dokter dengan 

alasan dokter cuti,” terangnya. 

 Hal sama disampaikan Mansyur, anggota DPRD Kota Pontianak. Ia 

juga mempertanyakan kehigienisan ruangan kamar kelas III. Di mana ruangan 

perawatan kamar kelas III seperti tak terpelihara kebersihannya. “Bayangkan 

saja, tempat tidur pasien, seperti dibiarkan begitu saja. Alas tempat tidur dan 

sarung bantal dibiarkan kotor. Keluarga pasien pernah minta alas dan sarung 

bantal diganti. Tapi perawatnya mengatakan tak ada. Bagaimana ini?” tanya 

Mansyur.Lebih lanjut Mansyur juga mempertanyakan standar pelayanan 

kesehatan di ruangan kelas III tersebut, terutama pasien pengguna Jamkesmas. 
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Dari pelayanan pasien sampai perawatan ruangan seperti diacuhkan. 

 “Apakah memang harus dibiarkan terlantar pasien jamkesmas? 

Apakah ruangan memang dibiarkan kondisinya tidak layak? Bagaimana 

pasien bisa sehat kalau ruangan dan alas tempat tidur dibiarkan berdarah tak 

dibersihkan? Kan perawatnya dibayar dari uang rakyat. Masa rumah sakit 

terbesar di Kalbar bisa kalah dengan rumah sakit swasta,” herannya 

lagi.Sebab itu ia berharap, manajemen rumah sakit milik pemerintah ini dapat 

memperbaiki pola dan sistem pelayanan kesehatan yang ada. Terutama 

sumber daya manusia (SDM) perawat yang ada. “Sikap perawat terkadang 

menunjukan perilaku yang kurang bersahabat. Coba belajar dari rumah sakit 

swasta, perawatnya melayani pasien penuh senyum dan ramah. Bahkan 

terhadap keluarga pasien dan pengunjug,” harap Mansyur. (pay) 

http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=28026 
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Jumat, 26 Februari 2010 21:30:00 WIB 

KASIH UNTUK DUNIA 

 Kadang kita tak habis mengerti tentang apa yang ingin dicari lagi 

manusia di dunia ini. Padahal dengan jabatan dan profesi yang telah dimiliki 

atau diraih, mereka bisa dengan mudah mendapatkannya. Tapi, bagi mereka 

ternyata uang atau materi bukanlah segalanya. Hidup menurut mereka jika 

hanya mengejar materi semata serasa kosong dan hampa. Dan, ternyata 

dengan mengulurkan “kasih” kepada sesama manusia menurut mereka hidup 

terasa berarti dan bermakna. 

 Dr Basuki Supartono dan Dr Prita Kusumaningsih misalnya. Dokter 

yang suami istri ini di sela-sela kehidupannya kadang masih menyempatkan 

bertugas sebagai relawan. Suami istri yang tergabung dalam Lembaga 

Swadaya Masyarakat Bulan Sabit Merah Indonesia itu sudah sering malang 

melintang sebagai relawan terutama di daerah konflik. Walau penuh dengan 

banyak rintangan Dr Basuki dan Dr Prita seolah mengabaikan keselamatan 

jiwanya. Mereka pernah bertugas sebagai relawan di Irak, Palestina dan Gaza. 

 Begitu halnya Dr Tira Aswitama. Awalnya ia terpanggil menjadi 

relawan ketika bencana tsunami meluluhlantakan Nanggroe Aceh Darussalam 

pada 2004 lalu. ”Mendengar dan melihat bencana tsunami itu hati saya 

tergetar. Dengan izin orangtua saya pun berangkat ke Aceh. Padahal saya 

waktu itu baru diwisuda menjadi dokter,” ujar Dr Tira mengenang. Tinggal di 
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Aceh selama dua tahun itulah yang mengasah jiwa Dr Tira. Ia mengaku, 

didalam dirinya memang ada ”panggilan” untuk membantu sesama. 

Pengalaman dari Aceh itulah kemudian ia memutuskan untuk pergi bertugas 

ke Sudan, Afrika. Rupanya panggilan untuk menjadi relawan adalah 

segalanya bagi dokter muda itu. Bahkan untuk pergi ke negeri yang sedang 

dilanda konflik perang saudara itu ia harus menunda pernikahannya dengan 

seorang pemuda yang ia cintai. ”Ada pengalaman menarik ketika saya betugas 

di Sudan. Saya menolong seorang ibu yang akan melahirkan di tengah gurun 

dengan peralatan seadanya.Tidak hanya itu, suasana di sekitar makin 

mencekam karena ada peristiwa tembak menembak karena perang,” ujarnya. 

Karena ia belum berpengalaman menolong orang melahirkan, Dr Tira 

mengaku terpaksa menelpon dosennya di Jakarta via telepon satelit untuk 

meminta ”bantuan”. 

 Mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing dengan Dr Joserizal 

Jurnalis. Dokter Spesialis Bedah Tulang ini terkenal manakala terjadi konflik 

atau perang di belahan dunia. Ia pun tanpa gembar gembor langsung 

menghimpun kekuatan dan dana untuk terjun ke daerah konflik. Waktu Irak 

dibombardir Amerika Serikat misalnya, Dokter Joserizal yang tergabung 

dalam LSM Mer-C ini langsung terjun kesana untuk menolong para korban. 

Begitu halnya ketika konflik terjadi di Afganistan. Ia pun terjun kesana tanpa 

memikirkan keselamatan jiwanya. Tim Mer-c ini biasanya membuka pos 

untuk bantuan kemanusiaan di rumah sakit setempat yang telah ditinggalkan 
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tenaga medis setempat karena mengungsi. 

 

 Para dokter itu mengaku menolong para korban perang hanya 

berdasarkan kemanusiaan tanpa melihat ras, suku atau agama. Bagi mereka 

menolong para korban itu bisa mengasah jiwa mereka. Padahal, mereka bisa 

mendapatkan materi lebih dari cukup jika duduk-duduk manis dan membuka 

praktik di kota-kota besar.(end) 

http://kickandy.com/theshow/1/1/1828/read/KASIH-UNTUK-DUNIA/30 

 

 


