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SARI 

Dessy Karini, Ajeng. 2007. Perkawinan Campur dalam Novel Rojak Karya Fira 
Basuki. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pembimbing I: Drs. 
Agus Nuryatin, M. Hum, Pembimbing II: Drs. Mukh. Doyin, M. Si. 

 
Kata kunci: sosiologi sastra,  perkawinan campur. 
 
 Novel karya Fira Basuki yang berjudul Rojak merupakan karya sastra yang 
menceritakan tentang kehidupan penikahan pasangan kawin campur. Berawal dari 
kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat pada masa sekarang, lewat karya 
sastranya ini, pengarang ingin mengungkapkan suatu realitas sosial yang terjadi di 
masyarakat. Berdasarkan hal inilah, peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih 
lanjut.  

Bertolak dari latar belakang di atas masalah yang dikaji dalam penelitian 
ini adalah (1) Keuntungan dan kerugian kehidupan perkawinan campur bagi tokoh 
utama dalam novel Rojak karya Fira Basuki, (2) hubungan kehidupan perkawinan 
campur dalam novel Rojak karya Fira Basuki dengan realitas kehidupan 
masyarakat pada masa sekarang. Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan keuntungan dan kerugian kehidupan perkawinan 
campur yang terdapat dalam novel Rojak karya Fira Basuki  dan mendeskripsikan 
hubungan kehidupan perkawinan campur dalam novel Rojak karya Fira Basuki 
dengan realitas kehidupan masyarakat pada masa sekarang. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
sosiologi sastra dari Ian Watt. Sasaran dalam penelitian ini adalah gambaran 
kehidupan perkawinan campur dalam novel Rojak karya Fira Basuki yang 
mencerminkan realitas yang terjadi pada masyarakat sekarang. Sumber data 
penelitian ini adalah novel Rojak karya Fira basuki yang diterbitkan oleh PT 
Gramedia Widiasarana Indonesia, pada tahun 2004. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini digunakan 
untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam teks karya 
sastra tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan keuntungan perkawinan campur adalah 
a) Terjadi perpaduan budaya yang bisa menciptakan kebudayaan baru, b) 
Pengetahuan budaya semakin beragam, c) Penguasaan bahasa lebih beragam. 
Adapun kerugian adalah semua konflik yang tidak bisa diatasi. Konflik-konflik itu 
adalah a) Konflik Suami-Istri, b) Konflik Budaya. Meliputi bahasa dan makanan, 
c) Konflik mertua-Pembantu. Hubungan novel Rojak dengan kehidupan 
perkawinan pada masa sekarang berkaitan sangat erat. Pengarang benar-benar 
mengambil ide cerita dari peristiwa yang terjadi di sekitarnya, mengenai 
perkawinan campur.  

Berdasarkan temuan tersebut, diharapkan bisa membantu para pembaca 
untuk mengetahui bagaimana kehidupan perkawinan campur pada umumnya dan 
pada para pasangan yang akan menjalani kehidupan perkawinan campur pada 
khususnya. Terakhir diharapkan kepada para peneliti agar ada penelitian lanjutan 
dari penelitian ini dengan aspek kajian yang berbeda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sastra adalah ekspresi kehidupan manusia yang tidak lepas dari akar 

masyarakatnya. Kendati demikian, sastra tetap diakui sebagai sebuah ilusi atau 

khayalan dari kenyataan. Sastra tidak akan semata-mata menyodorkan fakta 

secara mentah. Sastra bukan sekedar copy kenyataan melainkan kenyataan yang 

telah ditafsirkan. Kenyataan tersebut bukan berupa jiplakan yang kasar, melainkan 

sebuah refleksi halus dan estetis. 

Sastra juga merupakan sebuah refleksi lingkungan sosial budaya yang 

merupakan satu tes dialektika antara pengarang dengan situasi sosial yang 

membentuknya atau merupakan penjelasan suatu sejarah dialektika yang 

dikembangkan dalam karya sastra. Oleh karena itu, baik aspek bentuk maupun isi 

karya sastra akan terbentuk oleh suasana lingkungan dan kekuatan sosial suatu 

periode tertentu. Dalam hal ini, teks sastra menjadi saksi zaman. Sekalipun aspek 

imajinasi dan manipulasi tetap ada dalam sastra, aspek sosialpun juga tidak bisa 

diabaikan. Aspek-aspek kehidupan sosial akan memantul penuh ke dalam karya 

sastra. Oleh sebab itu, setiap karya sastra itu mencerminkan masyarakat dan 

zamannya. 

Dalam pandangan Lowenthal (dalam Endraswara 2003:88) sastra sebagai 

cermin nilai dan perasaan yang akan merujuk pada tingkatan perubahan yang 

terjadi dalam masyarakat yang berbeda dan juga cara individu menyosialisasikan 
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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 aktifitas kehidupan sosial. 

Maksudnya, pengarang secara nyata memantulkan keadaan masyarakat lewat 

karya sastranya, tanpa terlalu banyak diimajinasikan. 

Karya sastra yang cenderung memantulkan keadaan masyarakat, mau tidak 

mau akan menjadi saksi zaman. Dalam kaitan ini, sebenarnya pengarang ingin 

berupaya untuk mendokumentasikan zaman dan sekaligus sebagai alat 

komunikasi antara pengarang dan pembacanya. Oleh karena masyarakat 

cenderung dinamis, karya sastra juga akan mencerminkan hal yang sama.  Sebuah 

karya sastra tidak hanya mencerminkan fenomena individual secara tertutup tetapi 

lebih merupakan sebuah “proses yang hidup”. Sastra tidak mencerminkan realitas 

seperti fotografi, tetapi lebih sebagai bentuk khusus yang mencerminkan realitas.   

Adanya realitas sosial dan lingkungan yang berada di sekitar pengarang 

menjadi bahan dalam menciptakan karya sastra sehingga karya sastra yang 

dihasilkan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan pengarang maupun 

dengan masyarakat yang ada di sekitar pengarang. Karya sastra yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah novel. 

Novel mampu menceritakan berbagai permasalahan atau persoalan 

kehidupan yang lebih kompleks dibandingkan dengan karya sastra yang lain 

seperti puisi, cerpen, novelet dan lain-lain. Sebagai sebuah hasil karya sastra, 

novel dapat dipandang sebagai potret atau cerminan suatu masyarakat. Dimana 
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dalam karya tersebut diungkapakan pula sebuah realitas yang terjadi di 

masyarakat, khususnya mengenai perkawinan campur. 

Pada masa sekarang, perkawinan campur menjadi gaya hidup tersendiri 

yang terjadi dikalangan masyarakat, bahkan telah merambah ke seluruh pelosok 

tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan 

transportasi telah menggugurkan pendapat bahwa kawin campur adalah 

perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. 

Masyarakat awam belum mengetahui bahwa perkawinan campur terjadi di 

seluruh lapisan masyarakat. Mereka mengetahui perkawinan campur hanya terjadi 

dikalangan selebritis melalui media masa baik surat kabar, majalah maupun 

televisi dan radio. Kita sering  mendapatkan berita pernikahan artis dengan 

pasangan mereka yaitu orang asing, orang yang berbeda kebangsaan dan 

kewarganegaraannya. Di antara pernikahan tersebut ada yang bertahan lama dan 

ada juga yang berakhir dengan perceraian. Hal inilah yang ingin diungkapkan Fira 

Basuki dalam novelnya yang berjudul Rojak. 

 Fira Basuki adalah salah seorang pengarang yang kritis terhadap apa yang 

terjadi di masyarakat. Rojak merupakan karya kelima setelah trilogi (Jendela-

Jendela, Atap, Pintu) yang terbit bersamaan dengan sebuah karya intermezzo-nya, 

Ms. B: Panggil Aku B. Pengarang yang lahir di Surabaya pada tanggal 7 Juni 1972 

ini adalah salah satu pengarang muda yang produktif membuat novel dengan 

melihat apa yang terjadi di sekitarnya.  

 Fira berasal dari keluarga kejawen yang berasal dari keturunan Sunan 

Kalijaga dan keturunan Paku Alam Yogyakarta. Ia dibesarkan dalam lingkungan 
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keluarga yang banyak memiliki pengalaman batin dan pengalaman hidup yang 

beraneka ragam. Ia menikah dengan seorang pria bernama Palden Tenzing Galang 

dan mempunyai seorang putri bernama Syaza Calibria Galang. Fira pernah tinggal 

di Singapura selama enam tahun. Di Singapura ia mempelajari budaya dan seluk-

beluk peranakan, karena di sana banyak peranakan. Ia mendapat ide untuk 

membuat novel Rojak dari temannya orang Singapura China, pada saat ia makan 

rojak (rujak). Di Singapura ada bermacam-macam rujak seperti model Melayu dan 

India. Hal ini tak ubahnya seperti orang Singapura yang beragam. Dari ide ini, 

ditambah pengetahuannya tentang Singapura dan penduduknya terciptalah novel 

Rojak. 

 Melalui novel Rojak, Fira Basuki mengungkapkan kehidupan pasangan 

kawinn campur. Lewat karyanya ini juga, Fira mampu menceritakan secara jelas 

bagaimana konflik-konflik yang muncul akibat perkawinan campur. 

 Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan 

dapat dijadikan sebagai kajian pustaka antara lain adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Chatarina (2002), Ngabiyanto, Sunarto dan Suhadi (2004). 

 Chatarina (2002) meneliti Usaha-Usaha Pembauran Budaya Antar Etnis 

Melalui Fakta Cerita Dalam Novel Ca Bau Kan Karya Remi Sylado. Dalam 

penelitian ini dikemukakan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

pembauran antaretnis, yaitu: 1) Faktor Cinta, yakni berperan untuk menyatukan 

dua etnis yang berbeda tetapi dengan cinta yang tulus, kebahagiaan dapat dicapai. 

2) Faktor Kebudayaan, yakni sarana untuk menyatukan kedua etnis yang berbeda. 

3) Faktor Bahasa, yakni sarana untuk berkomunikasi antara masyarakat Pribumi 
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dengan Tionghoa. 4) Faktor Persamaan Ideologi, yakni dapat terjadi apabila dia 

etnis yang berbeda mempunyai persamaan ideologi. 

 Ngabiyanto, Sunarto dan Suhadi (2004) meneliti Pembauran Etnis 

Tionghoa dengan Etnis Jawa di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Dalam 

penelitian ini dikemukakan bahwa model-model pembauran yang cukup efektif 

antara etnis Tionghoa dan Etnis Jawa adalah melalui kesenian, olah raga, 

pelayanan kesehatan, perkampungan, pekerjaan dan pendidikan. Dalam kaitannya 

dengan perkawinan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa etnis Tionghoa sudah 

dapat menerima etnis Jawa menjadi bagian keluarganya, bahkan yang memiliki 

hubungan darah. Sebagian besar responden dapat menerima apabila ia memiliki 

istri/suami etnis Jawa. Cucu, anak, dan diri sendiri merupakan garis penting dalam 

keluarga karena memiliki hubungan darah yang dekat. Dengan demikian, dilihat 

dari perkawinan ini, pembauran etnis Tionghoa dan etnis Jawa berkecenderungan 

berlangsung secara baik.  

 Seperti yang diungkapkan sebelumnya, pada masa sekarang ini 

perkawinan campur banyak terjadi di semua kalangan masyarakat, baik itu 

kalangan atas maupun menengah. Banyak orang yang ingin mengetahui lika-liku 

pernikahan pasangan beda bangsa. Pasangan yang berasal dari satu bangsa saja 

punya banyak keunikan dan beragam masalah apalagi beda bangsa. Penulis 

tertarik ingin mengetahui bagaimana pasangan kawin campur menjalankan 

pernikahan dan masalah-masalah apa saja yang timbul akibat pernikahan tersebut 

 Berangkat dari inilah, penulis ingin mengungkapkan gambaran kehidupan 

dalam perkawinan campur yang terdapat dalam novel Rojak karya Fira Basuki. 
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Penulis memilih novel Rojak karya Fira Basuki, karena dalam novelnya, 

pengarang begitu jelas dan menarik menggambarkan kehidupan di dalam 

perkawinan campur. Pengarang benar-benar mengungkapkan sebuah realitas 

sosial yang terjadi di masyarakat yang dituang dan dikemas secara menarik dalam 

novelnya yang berjudul Rojak. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, penulis 

mengambil judul Perkawinan Campur Dalam Novel Rojak Karya Fira Basuki. 

     

1.2   Rumusan Masalah 

 Dalam melakukan penelitian terhadap suatu karya sastra kita harus 

berpegang pada karya semata. Melihat latar belakang masalah di atas, penulis 

mengambil permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah keuntungan dan kerugian kehidupan perkawinan campur bagi 

tokoh utama dalam novel Rojak karya Fira Basuki? 

2. Bagaimana hubungan kehidupan perkawinan campur dalam novel Rojak 

karya Fira Basuki dengan realitas kehidupan masyarakat pada masa 

sekarang? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

   Bertolak dari permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan keuntungan dan kerugian dalam kehidupan perkawinan 

campur bagi tokoh utama yang terdapat dalam novel Rojak karya Fira 

Basuki. 



 

 7

2. Mendeskripsikan hubungan kehidupan perkawinan campur dalam novel 

Rojak karya Fira Basuki dengan realitas kehidupan masyarakat pada masa 

sekarang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yakni segi teoretis dan 

segi praktis. 

1. Manfaat teoretis dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu 

sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di 

masyarakat mengenai perkawinan campur. 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini, masyarakat pada umumnya dan para 

peminat karya sastra pada khususnya dapat mengetahui realitas sosial yang 

terjadi di lingkungan sekitar yang dituang dalam karya sastra. Selain itu 

manfaat untuk sastra, dapat memberikan gagasan, ide baru maupun kritik 

sosial mengenai realitas yang terjadi pada masa sekarang khususnya 

perkawinan campur. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Teori Sosiologi Sastra Ian Watt 

 Sebelum mengungkap tentang teori Ian Watt, terlebih dahulu penulis akan 

menjelaskan mengenai pengertian sosiologi sastra secara umum, agar kita mudah 

dalam memahaminya. Sastra adalah produk masyarakat, ia berada di tengah 

masyarakat karena dibentuk oleh anggota-anggota masyarakat berdasarkan 

desakan-desakan emosionil atau rasionil dari masyarakatnya. Jadi jelas bahwa 

kesusasteraan bisa dipelajari berdasar disiplin illmu sosial juga, dalam hal ini 

adalah sosiologi (Sumarjo 1981:12). 

 Sosiologi Sastra, menurut Damono (1984:2) merupakan pendekatan 

terhadap karya sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan. 

Sosiologi mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya, bukan sesuatu segi 

khusus masyarakat. Sosiologi berhubungan dengan studi interaksi dan interelasi 

antara manusia, syarat-syaratnya dan akibat-akibatnya. Sosiologi sastra dengan 

sendirinya mempelajari masyarakat Indonesia. Mempelajari sifat hubungan antar 

anggota masyarakat sastra dan dengan demikian mengetahui sebab-sebab 

terciptanya hubungan yang demikian itu tadi dan segala akibatnya (Sumarjo 

1981:11). 

 Dalam pandangan Wolf Sosiologi Sastra merupakan disiplin yang tanpa 

bentuk, tidak terdefinisikan dengan baik, terdiri dari sejumlah studi-studi empiris 

dan berbagai percobaan pada teori yang agak lebih general, yang masing-
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masingnya hanya mempunyai kesamaan dalam hal bahwa semuanya berurusan 

dengan hubungan sastra dengan masyarakat (Suwardi 2003:77) 

 Penelitian Sosiologi Sastra lebih banyak memperbincangkan hubungan 

antara pengarang dengan kehidupan sosialnya. Baik aspek bentuk maupun isi 

karya sastra akan terbentuk oleh suasana lingkungan dan kekuatan sosial suatu 

periode tertentu.  

 Sosiologi Sastra merupakan pendekatan yang bertolak dari orientasi 

kepada semesta (universe), namun bisa juga bertolak dari orientasi kepada 

pengarang dan pembaca. Menurut pandangan teori ini, karya sastra dilihat 

hubungannya dengan kenyataan, sejauh mana karya sastra itu mencerminkan 

kenyataan. Kenyataan di sini mengandung arti yang cukup luas, yakni segala 

sesuatu yang berada di luar karya sastra dan yang diacu oleh karya sastra. 

 Sosiologi Sastra adalah penelitian yang terfokus pada masalah manusia. 

Sastra sering mengungkapkan perjuangan umat manusia dalam menentukan masa 

depannya, berdasarkan imajinasi, perasaan, dan intuisi. Dari pendapat ini, tampak 

bahwa perjuangan panjang hidup manusia akan selalu mewarnai teks sastra. 

Menurut Goldmann (dalam Suwardi 2003:79) perjuangan hidup manusia memiliki 

tiga ciri dasar, sebagai berikut. 

1. Kecenderungan manusia untuk mengadaptasikan dirinya terhadap 

lingkungan, dengan demikian ia dapat berwatak rasional dan signifikan di 

dalam korelasinya dengan lingkungan. 

2. Kecenderungan pada koherensi dalam proses penstrukturan yang global 

dan dengan sendirinya ia mempunyai sifat dinamik. 
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3. Kecenderungan untuk merubah struktur walaupun manusia menjadi bagian 

struktur tersebut. 

 Pada prinsipnya, menurut Laurenson dan Swingewood (dalam Suwardi 

2003:79) terdapat tiga perspektif berkaitan dengan sosiologi sastra, sebagai 

berikut. 

1. Penelitian yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial yang di 

dalamnya merupakan refleksi situasi pada masa sastra tersebut diciptakan. 

2. Penelitian yang mengungkap sastra sebagai cermin situasi sosial 

penulisnya. 

3. Penelitian yang menagkap sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan 

keadaan sosial budaya. 

  Menurut Suwardi (2003:88) secara esensial sosiologi sastra dibagi menjadi 

tiga pengertian, sebagai berikut.   

1. Studi ilmiah mengenai manusia dan masyarakat secara obyektif. 

2. Studi lembaga-lembaga sosial lewat sastra dan sebaliknya. 

3. Studi proses sosial, yaitu bagaimana masyarakat bekerja, bagaimana 

masyarakat mungkin, dan bagaimana mereka melangsungkan hidupnya. 

Studi semacam ini secara ringkas merupakan penghayatan teks sastra 

terhadap struktur sosial.  

 Watt (dalam Damono 1984:3-4) mengklasifikasikan sosiologi sastra 

dengan melihat hubungan timbal balik antara sastrawan, sastra dan masyarakat. 

Telaah suatu karya sastra menurutnya mencakup tiga hal, sebagai berikut. 
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a. Konteks Sosial Pengarang 

Yakni menyangkut posisi sosial masyarakat dan kaitannya dengan 

masyarakat pembaca, termasuk di dalamnya faktor-faktor sosial yang 

bisa mempengaruhi diri pengarang sebagai peseorangan di samping 

mempengaruhi isi karya sastranya. 

b. Sastra sebagai Cermin Masyarakat 

Yang ditelaah adalah sampai sejauh mana sastra dianggap sebagai 

pencerminan keadaan masyarakat. 

c. Fungsi Sosial Sastra 

Dalam hal ini ditelaah sampai berapa jauh pula satra dapat berfungsi 

sebagai alat penghibur dan sekaligus sebagai pendidikan masyarakat 

bagi pembaca. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang 

kedua dari Ian Watt, yaitu sastra sebagai cermin masyarakat. Pengarang sering 

mempengaruhi pemilihan dan penampilan fakta-fakta sosial dalam karyanya yang 

merupakan sikap sosial suatu kelompok masyarakat tertentu dan berusaha 

menggambarkannya secermat mungkin. Pendekatan ini akan mengkaji karya 

sastra yang isinya bersifat sosial, karena karya sastra sebagai hasil ciptaan seorang 

pengarang tidak bisa lepas dari kehidupan sosial satu masyarakat.   
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2.2 Perkawinan Campuran 

 Sebelum menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran, 

penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkawinan. 

 Perkawinan merupakan suatu saat yang sangat penting. Suatu detik tatkala 

hubungan persaudaraan diperluas dan berubah. Di Jawa perkawinan menjadi 

pertanda terbentuknya sebuah somah baru yang segera akan memisahkan diri, 

baik secara ekonomi maupun tempat tinggal, lepas dari kelompok orang tua dan 

membentuk sebuah basis untuk sebuah rumah tangga baru (Hildred Geertz 

1983:57). 

 Menurut Undang-Undang RI. No.1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Dr. R. Wiryono Prodjodikoro, 

SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Di Indonesia, perkawinan 

adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

memenuhi syarat-syarat, termasuk dalam peraturan tersebut. 

 Berdasarkan pasal 52 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang dimaksud 

dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua individu yang 

masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan (antar warganegara). 

Perkawinan campuran antar agama tidak dapat dilakukan di Indonesia. 

Perkawinan campuran harus berdasarkan pada hukum perdata internasional dan 

memenuhi syarat formalitas sesuai dengan hukum RI serta memenuhi syarat 

materiil hukum negara yang bersangkutan . 
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 Di dalam UU Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974 pasal 57, perkawinan 

campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada 

hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan Indonesia. Artinya, 

perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang warganegara Indonesia 

dengan seorang warganegara asing. Pengertian perkawinan campuran ini lebih 

sempit dibandingkan pengertian dalam peraturan sebelumnya yang berasal dari 

zaman kolonial, yakni peraturan tentang perkawinan campuran (Regeling op de 

Gemengde Huwelijken) tahun 1898 no.158 pasal 1, peraturan ini menyatakan 

bahwa perkawinan campur adalah perkawinan antara orang-orang yang di 

Indonesia tunduk pada hukum berlainan (perbedaan kewarganegaraan, tempat, 

golongan dan agama). 

Pengertian perkawinan campur dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

1. Menurut Segi Kewarganegaraan 

Adalah perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia tunduk 

pada hukum yang berlainan karena perbedaan dan salah satu pihak 

berkewarganegaraan Indonesia. 

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 58 menyebutkan bagi 

orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan 

campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istri dan dapat pula 

kehilangan kewarganegaraan , menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam 

UU Kewarganegaraan RI yang berlaku. Pasal 59 UU No.1 tahun 1974 

menyatakan lebih lanjut yaitu: 
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a. Ayat 1 

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya 

perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum 

publik perdata. 

b. Ayat 2 

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan 

menurut undang-undang perkawinan. 

2. Menurut Segi Adat  

Adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang adat 

istiadatnya berlainan, baik dalam kesatuan masyarakat adat istiadat berlainan, 

baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah, maupun 

diantara anggota masyarakat adat yang daerah asal/suku bangsanya berlainan. 

Misalnya pria/wanita Batak dengan pria/wanita Jawa. 

3. Menurut Segi Agama 

Adalah perkawinan yang terjadi apabila seorang pria dan wanita yang 

berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap 

mempertahankan agamanya masing-masing. Seperti pria/wanita beragama 

kristen dengan pria/wanita beragama islam. 

 

2.2.1 Perkawinan Campuran dalam Hukum Kewarganegaraan 

 Pembedaan perlakuan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam 

perkawinan antar bangsa (UUD Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyebutnya Perkawinan Campuran) sudah tidak sesuai dengan semangat 
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perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam era reformasi ini. Pendapat ini 

dikemukakan oleh Junita Sitorus seorang pengamat masalah perempuan dan 

bekerja di Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam tulisannya tersebut, ia mengambil 

momentum penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan 

dan RUU Keimigrasian saat ini oleh pemerintah untuk diajukan ke DPR, sebagai 

wacana agar persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki di muka hukum 

dalam perkawinan campuran ini diberikan. Absennya perlindungan kepada 

kelompok kawin campur bermula pada UU No 62/1958 tentang kewarganegaraan 

yang membedakan perkawinan antara laki-laki Warga Negara Indonesia (WNI) 

dan perempuan Warga Negara Asing (WNA) dengan laki-laki WNA dan 

perempuan WNI (patriarchal view of gender). Dalam UU tersebut, perempuan 

WNA yang menikah dengan laki-laki WNI boleh menjadi WNI segera setelah dia 

mengajukan permohonan untuk itu dengan syarat melepaskana kewarganegaraan 

asalnya. Di lain pihak, seorang laki-laki WNA yang menikah dengan perempuan 

WNI tidak mendapat perlakuan hukum yang serupa. Laki-laki tersebut tetap WNA 

dan istrinya boleh tetap WNI, serta anak-anak yang lahir ikut kewarganegaraan 

ayahnya. 

 Menurut Junita, ada beberapa asas yang dianut secara ketat dalam UU 

Kewarganegaraan itu yang berdampak pada absennya rasa keadilan bagi 

perkawinan campuran ini, sebagai berikut. 

 

 

 



 

 16

1. Asas Patriarki 

  UU Kewarganegaraan yang dibuat pada masa UUD  Sementara 

1950 mengadopsi asas patriarki dari hukum positif yaitu hukum adat yang 

mengakui ayah sebagai pembawa garis keturunan. 

2. Anti-bipatride 

  Penerapan asas ius sanguinis (hubungan darah) oleh UU ini  dan 

untuk menghindarkan bipatride, UU ini tidak menganut asas ius soli (daerah 

kelahiran)bagi anak sah dari ibu WNI. 

3. Kedudukan Anak 

  Permohonan naturalisasi yang mensyaratkan bertempat tinggal di 

Indonesia lima tahun berturut-turut tidak berlaku bagi anak. UU ini 

menganggap umur dewasa menentukan   kewarganegaraan adalah 21 tahun. 

Anak asing dari perceraian oleh  pengadilan dan anak asing yatim dari ayah 

asing yang masing-masing hak asuh diberikan pada ibu WNI statusnya masih 

tetap asing sampai dia berumur 18 tahun. Kedudukan anak sebagai WNA 

dalam kedua kasus tersebut akan merepotkan ibunya dan terkesan 

bertentangan dengan prinsip yang dianut UU ini bahwa secara sosiologis 

selalu ada hubungan kekeluargaan antara ibu dan anak. 

 Hal ini diperkuat dengan pernyataan Nuning Hallet mantan ketua Asia-

Pasifik. Ia menyatakan UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan telah 

menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus kehilangan kewarganegaraan  

akibat kawin campur (pasal 8 Ayat 1)dan kehilangan hak atas pemberian 

kewarganegaraan pada keturunannya. Menurutnya, untuk mengantisipasi 
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perubahan sosial yang cukup pesat, RUU diharapkan lebih lentur dalam masalah 

bipatrid apabila menyangkut perlindungan warga negaranya, misalnya anak bisa 

mewarisi kewarganegaraan ayah dan ibunya.  

 Seperti yang tertulis di surat kabar Kompas, dengan judul Aturan 

Perkawinan Campur Tidak Boleh Diskriminatif juga mengemukakan hal yang 

sama dengan apa yang disampaikan Junita Sitorus. Pendapat ini dikemukakan 

dalam seminar “ Hubungan Hukum yang Bermartabat bagi Pasangan Nikah WNI-

WNA”, yang diselenggarakan Alida Centre pada tanggal 22 Oktober 2006. Dalam 

seminar tersebut dikemukakan bahwa Rancangan Undang-Undang 

Kewarganegaraan yang akan dibahas DPR diharapkan dapat lebih mengatur 

perkawinan campur (pasangan dari warga negara berbeda) dengan memperhatikan 

hak asasi manusia. Selama ini UU No 62/1958 dinilai masih menyulitkan 

pasangan perkawinan campur yang akan memproses legalitas pernikahan mereka. 

Dalam seminar tersebut sebagai pembicara Ketua Pansus DPR RUU 

Kewarganegaraan, Slamet Effendi Yusuf; pendiri Alida Centre, Alida Handau 

Lampe Guyer, Direktur LBH Apik,  Ratna Batara Munti; dosen Filsafat UI, Gadis 

Arivia; dan hakim agung MA, Valerine. Ratna Batara Munti mengatakan, RUU 

Kewarganegaraan seharusnya memberikan kemudahan bagi keluarga perkawinan 

campur, yang karena negara asingnya tidak memperbolehkan kewarganegaraan 

ganda, untuk dapat tetap tinggal di Indonesia dengan menjadi penduduk tetap 

sehingga memungkinkan mereka dapat  hidup di Indonesia dengan wajar. Dalam 

diskusi tersebut, Gadis Arivia menolak rekomendasi MA yang mengusulkan 

menerapkan ketentuan pria WNA yang hendak menikah dengan perempuan WNI 
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perlu membayar uang jaminan Rp 500 juta sebelum menikah yang kemudian uang 

tersebut disetorkan ke bank pemerintah. 

 Nursyahbani Katjasungkana, seorang praktisi hukum yang juga ketua 1 

Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) dalam wawancaranya 

dengan Kompas mengenai kasus perkawinan campur, mengatakan UU 

Kewarganegaraan ini memang terasa diskriminatif sekali. Dalam perkawinan 

campur ditetapkan bahwa si anak sampai ia dewasa ditetapkan berstatus sama 

dengan kewarganegaraan yang dimiliki bapaknya. Sudah saatnya ketentuan 

tersebut direformasi, karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi mengenai 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita sebagaimana yang 

disahkan menjadi UU No 7/1984. dalam artikel 9 dikonvensi tersebut ditegaskan 

bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Jadi kalau 

sekarang di negara ini tetap mempertahankan ketentuan yang diskriminatif itu, 

tentunya tidak tepat lagi.  

 RUU tentang kewarganegaraan yang disahkan DPR RI bersamaan dengan 

RUU Pemerintahan Aceh (PA) pada tanggal 11 Juli 2006 mengatur berbagai hal 

baru menyangkut kewarganegaraan, bahkan secara progresif menghapus semua 

ketentuan kewarganegaraan yang selama ini dianggap diskriminatif. Ketua Pansus 

RUU Kewarganegaraan DPR, Slamet Effendy Yusuf menjelaskan, RUU ini pada 

intinya antara lain menghapus diskriminasi kewarganegaraan, transnational 

married, hak perempuan dalam perkawinan campur dan asal-usul 

kewarganegaran. Terkait hak perempuan dalam perkawinan campur terutama hak 

perempuan , RUU ini menyetarakan hak perempuan dengan laki-laki, menghapus 
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diskriminasi gender dan menyetarakan status hukum. Slamet juga menjelaskan, 

untuk status kewarganegaraan anak hasil transnational married tidak lagi dapat 

diskriminasi. Dalam kaitan ini pula, anak hasil perkawinan campur untuk 

sementara mendapat kewarganegaraan ganda (double citizen) terbatas hingga 

berumur 18 tahun. Apabila telah berumur 18 tahun atau lebih, maka anak itu 

diharuskan memilih salah satu, apakah akan mengikuti kewarganegaraan asing 

atau Indonesia. Begitu pula status kewarganegaraan untuk perempuan WNI yang 

menikah dengan WNA akan memiliki peluang untuk tetap menjadi WNI. Menteri 

Hukum dan HAM, Hamid Awaloeddin menjelaskan dengan UU ini bukan hanya 

menyangkut kewarganegaraan, namun adanya perubahan paradigma tentang 

perspektif kewarganegaraan. Dengan UU ini pula, nantinya tercermin adanya 

persamaan hukum dan HAM, kesetaraan dan penghapusan diskriminasi. 

 Setelah RUU kewarganegaraan ini disahkan DPR, pemerintah diharuskan 

menerbitkan peraturan pemerintah (PP) dalam kurun waktu paling lambat enam 

bulan. Sedangkan ketentuan operasional berupa peraturan menteri (Permen) harus 

diterbitkan tiga bulan setelah PP. Bertepatan dengan acara buka puasa bersama 

Menteri Hukum dan HAM, Jumat 7 Oktober 2006 sekaligus diadakan sosialisasi 

mengenai Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Di 

samping itu dikeluarkan juga dua kebijakan, pertama, bahwa istri bisa menjadi 

sponsor bagi suami, dengan mempermudah pengurusan visa. Kedua, juga bagi 

orang-orang yang lama di luar negeri dan berstatus stateless bisa mendapatkan 

kewarganegaraan Indonesia kembali sehingga bisa kembali ke tanah air. 
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2.2.2 Komunitas dan Lembaga yang Membantu Perkawinan Campuran 

2.2.2.1 Aliansi Pelangi Antarbangsa (APAB) 

 adalah beberapa individu, kelompok, organisasi, institusi yang   

menggabungkan diri dalam suatu wadah, koalisi atau forum yang mempunyai 

minat atau misi yang sama. 

 Visi Aliansi Pelangi Antar Bangsa adalah terciptanya 

UU/Hukum/Peraturan Pemerintah yang non-diskriminatif dan untuk mendapatkan 

perlindungan hukum bagi WNI-WNA dan keluarganya. Sedangkan misinya 

adalah advokasi untuk merubah UU/Hukum/Peraturan dan Kebijakan Pemerintah 

yang konsekuensinya merugikan keluarga perkawinan campuran WNI-WNA dan 

WNI pada umumnya. 

 APAB berdiri pada bulan September 2002 dan beranggotakan keluarga 

perkawinan campuran, organisasi baik yang tinggal/ada di Indonesia maupun 

yang berada di luar Indonesia. APAB saat ini menjadi anggota dari Jaringan Kerja 

Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), suatu jaringan lembaga swadaya masyarakat 

yang giat mengadvokasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan dan memperjuangkan diakomodasinya kepentingan perempuan dan 

mencegah terjadinya bias gender dalam proses penyusunan maupun produk 

perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kepentingan perempuan. 

 Beberapa tujuan advokasi APAB sebagai berikut. 

1. Mendorong terlaksananya penghapusan hukum-hukum dan peraturan yang 

diskriminatif terhadap anak dan perempuan sesuai CEDAW (The Convention 
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on the Elimination of Discrimination Against Women) 1984 yang telah 

diratifikasi Pemerintah Indonesia. 

2. Memperjuangkan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki sehubungan 

dengan masalah kewarganegaraan, keimigrasian, hak wali, ahli waris, dan 

warisan. 

3. Memperjuangkan hak untuk dapat memperoleh kewarganegaraan ganda 

dan/atau status ‘penduduk tetap’ bagi anggota keluarga dari perkawinan 

campuran. 

4. Memperjuangkan diperbolehkannya anggota keluarga (suami/istri dan anak-

anak)dari perkawinan campuran, yang berstatus WNA, untuk mendapat ijin 

kerja di Indonesia dengan persyaratan khusus.  

 

2.2.2.2 Komunitas Perkawinan Campuran – Melati Worldwide  

 (KPC Melati) 

 Milis Komunitas Perkawinana Campuran- Melati Worldwide yang 

terbentuk sejak tanggal 16 Juli 2005 ini merupakan wadah bagi pasangan 

perkawinan campuran, WNI dengan WNA, di mana saja berada dan sebagai 

wadah untuk rekan-rekan individual maupun kelompok yang ingin berpartisipasi 

dalam memberikan dukungan baik dalam bentuk pikiran, ide, informasi, 

pertukaran pengalaman atau dukungan dalam bentuk materiil. 
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 Tujuan KPC Melati Worldwide sebagai berikut. 

1.  Menjadikan wadah ini sebagai “ONE STOP CENTRE POINT” (pusat 

informasi, konsultasi, komunikasi dan silaturahmi) bagi pelaku perkawinan 

campuran serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial. 

2.   Membantu para pelaku perkawinan campuran beradaptasi dan berintegrasi 

dengan lingkungan setempat. 

3.  Mendukung segala bentuk perubahan dan perbaikan UU Kewarganegaraan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan sosiologi sastra model Ian Watt yaitu pendekatan 

cermin, dimana karya sastra dapat mencerminkan keadaan masyarakat pada waktu 

karya ditulis. Penulis mencoba mencari gambaran realitas pada waktu karya 

ditulis, karena sosiologi sastra berbicara sebagai cermin kehidupan masyarakat, 

atau karya sastra menjadi cermin realitas sosial masyarakat. 

 Teori Ian Watt dalam sosiologi sastra digunakan untuk menganalisis isi 

novel, karena karya sastra tidak dapat dipahami secara lengkap apabila dipisahkan 

dari lingkungan atau kebudayaan peradaban yang telah menghasilkannya, dan 

dalam penelitian ini adalah perkawinan campur yang terjadi di masyarakat pada 

masa sekarang.  

 

3.2  Sasaran Penelitian 

 Sasaran dalam penelitian ini adalah keuntungan dan kerugian perkawinan 

campur bagi tokoh utama dalam novel Rojak dan bagaimana hubungannya dengan 

masyarakat pada masa sekarang. 
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3.3  Data dan Sumber Data 

 Data dalam penelitian ini adalah kata, frasa, klausa dan kalimat-kalimat 

dalam novel Rojak karya Fira Basuki yang mengacu pada keuntungan dan 

kerugian perkawinan campur yang terdapat dalam novel dan dihubungkan dengan 

realitas masyarakat pada masa sekarang. 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Rojak karya Fira Basuki 

yang diterbitkan oleh PT Gramedia Widiasarana Indonesia, pada tahun 2004. 

Untuk menghubungkan perkawinan campur yang terdapat dalam novel dengan  

realitas masyarakat pada masa sekarang, penulis menggunakan sumber lain yaitu 

Kumpulan kisah nyata berjudul Nikah Sama Bule yang disusun oleh 

Rahmadiyanti, diterbitkan PT Lingkar Pena Kreativa, pada tahun 2006, majalah 

Kartini yang diterbitkan pada bulan Agustus 2004 dan Surat kabar Seputar 

Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2006. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

       Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis 

deskriptif. Teknik ini digunakan untuk memberikan gambaran secara rinci, 

sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

gambaran dan realitas sosial yang mencerminkan kehidupan perkawinan campur 

yang terdapat dalam novel Rojak karya Fira Basuki.  

 Dalam menganalisis data pada penulisan penelitian ini melalui beberapa 

langkah yaitu sebagai berikut: 
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1. Membaca teks novel Rojak secara seksama dari awal sampai akhir 

cerita secara berurutan, agar dapat memahami secara mendalam 

kandungan isi yang ada dalam novel tersebut. 

2. Mencari dan mencatat keuntungan dan kerugian yang timbul dalam 

teks novel Rojak. 

3. Membaca teks kumpulan kisah nyata Nikah Sama Bule, teks Febi 

Febiola: Rencananya, Punya momongan 2 tahun lagi di majalah 

Kartini halaman 20-22, dan teks Sophia Latjuba: Bahagia Menjadi Ibu 

di Surat Kabar Seputar Indonesia halaman 39. 

4.  Memahami teori-teori yang digunakan dalam novel Rojak karya Fira 

Basuki. 

5. Menganalisis teks sastra sebagai gambaran kehidupan perkawinan 

campur yang terdapat dalam novel dengan menggambarkan 

keuntungan dan kerugian kehidupan perkawinan campur yang terdapat 

dalam teks novel Rojak. 

6. Menganalisis teks sastra sebagai cerminan masyarakat dengan 

menghubungkan isi teks novel Rojak dengan realitas yang terjadi di 

masyarakat melalui teks kumpulan kisah nyata Nikah Sama Bule, teks 

artikel Febi Febiola: Rencananya, Punya momongan 2 tahun lagi di 

majalah Kartini halaman 20-22, dan teks artikel Sophia Latjuba: 

Bahagia Menjadi Ibu di Surat Kabar Seputar Indonesia halaman 39. 

7. Menyimpulkan hasil analisis yang didasarkan pada analisis secara 

keseluruhan. 
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BAB IV 

PERKAWINAN CAMPUR 

 DALAM NOVEL ROJAK KARYA FIRA BASUKI 

 

 Novel Rojak karya Fira Basuki adalah novel yang memuat cerita tentang 

gambaran kehidupan perkawinan campur antara keturunan Jawa tulen dengan 

keturunan Cina Singapura. Fira Basuki ingin mengungkapkan sebuah masalah 

keluarga. Tidak terpikirkan sebelumnya bagaimana jadinya jika rasa manis 

pernikahan akan berbumbu asin, asam, atau bahkan pahit, pada suatu saat. 

Bagaimana pernikahan yang indah, bisa menjadi bermasalah atau kandas karena 

hal-hal yang sepele, atau hadirnya pihak ketiga. Itulah fakta-fakta kehidupan yang 

dilihat dan didengar pengarang, dan dijadikan ide cerita dari novel Rojak. 

 Dalam novel Rojak ini, Fira Basuki sebagai pengarang ingin mencoba 

menjelaskan berbagai konflik yang timbul akibat perkawinan campur. Konflik-

konflik itu akan muncul pada saat mereka mulai menjalankan roda kehidupan 

rumah tangga bersama-sama. Pasangan yang berasal dari satu bangsa saja 

mempunyai banyak keunikan dan beragam permasalahan apalagi beda bangsa, 

ditambah lagi hadirnya pihak ketiga yang hadir mencampuri kehidupan rumah 

tangga  mereka.  

 Dalam pembahasan kali ini, penulis ingin mengungkapkan keuntungan 

dan kerugian kehidupan perkawinan campur bagi tokoh utama yang terdapat 

dalam novel Rojak karya Fira Basuki dan hubungan cerita dengan realitas 

kehidupan masyarakat pada masa sekarang. 
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4.1  Keuntungan dan Kerugian Perkawinan Campur bagi Tokoh Utama 

dalam Novel Rojak karya Fira Basuki 

 Janice Wong dan Setyo Putra Hadiningrat adalah sepasang suami istri 

yang berbeda kewarganegaraan dan berbeda latar belakang kebudayaan. Mereka 

menjalani kehidupan rumah tangga selam tujuh tahun, dan mereka telah dikaruniai 

dua orang anak yaitu Bagus Putra Hadiningrat dan Meita Putra Hadiningrat. 

Mereka hidup bahagia sampai kehadiran Nami, ibu mertua dari Janice. 

Janice Wong adalah seorang peranakan cina. Ia hidup dan dibesarkan 

dengan budaya peranakan. Ia fasih berbahasa Inggris, singlish (Singapore English) 

dan sedikit bahasa melayu. Hal ini diungkapkan Ma pada Janice mengenai jati 

dirinya. Kutipannya sebagai berikut. 

 “Kamu adalah new blood peranakan. Hasil hibrida. Keluarga Pa 
datang dari daerah selatan sungai Min di provinsi Fujian, Cina sana. Tapi 
Ma peranakan Malaka dan kamu lahir serta dibesarkan di Singapura. 
Kamu lancar berbahasa Inggris, apalagi singlish, tapi bisa mengerti 
bahasa Melayu dan tidak terlalu mengerti Hokkien. Tidak peduli 12 hari 
pesta pernikahan, karena kamu adalah orang modern yang mencari-cari 
akar dan jati diri. Tidak heran kamu tertarik pada suamimu yang 
tradisional karena dalam hati kamu ingin mengeluarkan 
ketradisionalanmu….” (Rojak:30) 
 

 Sedangkan Setyo Putra Hadiningrat adalah seorang keturunan bangsawan 

Jawa, yang hidup dan dibesarkan di lingkungan keluarga ningrat yang masih 

memegang teguh adat istiadat. Hal ini tampak pada kutipan berikut. 

 “Namaku Raden Mas Setyo Putro Hadiningrat. Anak seorang 
Hadiningrat yang ningrat. Yang kata-kata ningrat begitu melekat dan 
terdengar lezat di mata Ibu. Dan aku seorang anak, yang berterima kasih 
diberi keningratan dan darah yang katanya warnanya biru, bukan merah. 
Dibesarkan dengan lingkungan yang menawan dengan segala kesan. 
Sebuah kehormatan.” (Rojak:28) 
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Perbedaan diantara mereka menimbulkan keuntungan dan kerugian dalam 

kehidupan mereka. Oleh karena itu penulis akan mencoba memaparkan 

keuntungan dan kerugian perkawinan campur dalam kehidupan mereka. 

 

4.1.1  Keuntungan Perkawinan Campur 

 Keuntungan perkawinan campur dalam novel Rojak karya Fira Basuki 

tidak diungkapkan secara jelas maupun tersurat. Keuntungan-keuntungan tersebut 

diungkapkan oleh pengarang secara tersirat. Penulis akan mencoba menjelaskan 

berikut ini.  

4.1.1.1  Terjadi Perpaduan Budaya yang Menciptakan Kebudayaan    

Baru 

 Perbedaan budaya yang dimiliki Janice dan Setyo tidak menjadi kendala, 

karena Janice sendiri berdarah peranakan. Peranakan adalah keturunan campuran 

Cina dan penduduk asal dan kemudian lahir di tanah Melayu. Dengan adanya dua 

budaya yang berbeda bisa terjadi percampuran budaya. Hal ini dilakukan oleh ibu 

kandung Janice, dimana ia menggabungkan dua kebudayaan yang berbeda. Hal ini 

tampak pada kutipan berikut. 

 “Sebagai peranakan, Ma merasa ia bisa menggabungkan budaya 
Melayu dan Cina. Sedangkan almarhum Pa, lebih ke Cina, tetapi selalu 
mendukung Ma. Kecintaan Ma pada darah peranakannya membuatnya 
membuka toko peranakan.” (Rojak:29) 

 
 Selain itu Ma-nya, selalu menasihati Janice untuk tidak selalu mendidik 

anak-anaknya dengan budaya yang dimiliki saja, tetapi dia harus bisa memadukan 

budaya yang dimilikinya dengan budaya suaminya. Dengan adanya perpaduan 
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kedua budaya tersebut bisa menciptakan kebudayaan baru yang tidak bertentangan 

dengan dua budaya tersebut. Hal ini tampak pada kutipan berikut. 

 “Ma bilang, jangan merusak ‘rasa’ rojak dengan memberi terlalu 
bumbu pedas. Kata Ma, sebaiknya aku mencoba menggapai hati Ibu, 
daripada menentangnya. Ma menyarankan aku berdendang dan 
berpantun di depan anak-anak dengan bahasa Melayu bercampur Cina 
atau bahkan Indonesia.” (Rojak:83) 

 
 Dari kedua kutipan di atas bisa disimpulkan dengan adanya dua budaya 

yang berbeda dalam diri Janice maupun Setyo bisa terjadi perpaduan budaya dan 

menciptakan kebudayaan baru yang tidak bertentangan dengan kebudayaan 

sebelumnya, yang nantinya diwariskan oleh kedua anak mereka. 

 
 4.1.1.2  Pengetahuan Kebudayaan Semakin Beragam 

 Dalam hal ini sangat dirasakan oleh Bagus dan Meita sebagai anak hasil 

kawin campur. Di mana mereka berdua mendapat didikan budaya yang berbeda, 

yang bisa memperkaya pengetahuan mereka mengenai kebudayaan tersebut. 

Bagus dan Meita mendapat pendidikan tersebut dari ibu dan neneknya yang selalu 

mengajarkan lagu-lagu Jawa dan Cina. Hal ini tampak pada kutipan berikut. 

 “Ma menyinggung soal ini lagi ketika ia bertanya mengapa 
wajahku muram. Kukatakan bahwa Ibu di rumah selau mengajari anak-
anak menyanyi jawa. Aku bilang, sebagai balasannya aku sering 
bernyanyi lagu-lagu Cina yang kukenal ketika taman kanak-kanak dulu. 
Ma malah tersenyum dan berkata, “Rojak rasanya bermacam-macam.” 
(Rojak:83) 
 

Perhatikan kutipan berikut. 

 “E, dayohe teka, e beberna klasa, e klasane bedah, e tambalen 
jadah, e jadahe mambu, e pakakna asu, e asune mati, e buang neng kali, 
e kaline banjir, e buang neng pinggir…” 
 (E, tamunya datang, e segera beberkan tikar, e tikarnya robek, e 
ditambal pake nasi, e nasinya bau, e beri makan anjing, e anjingnya mati, 
e buang ke kali, e kalinya banjir, e buang ke pinggir…)”  
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 “Kubiarkan saja perempuan berjarik itu bersenandung bersama 
Mei-Mei. Ia selalu saja bebicara dan mengobrol dengan bahasa Jawa, 
entah sengaja agar aku tidak mengerti (karena aku mengerti bahasa 
Indonesia yang mirip Melayu, berhubung dulu di sekolah aku 
mengambil mata pelajaran ini dan ibuku seorang Cina Malaka), entah 
ingin agar cucunya lebih Jawa daripada Cina, atau entah ingin agar aku 
tersindir.”(Rojak:14). 
 

 
 Kutipan di atas adalah sebuah lagu Jawa yang selalu dinyanyikan oleh 

orangtua dan diajarkan pada anak-anaknya, dan dalam novel Rojak ini yang 

melakukannya adalah Nami, ibu kandung dari Setyo yang berasal dari Jawa, ia 

mengajarkan lagu ini pada cucunya. Melihat hal ini Janice yang berasal dari 

peranakan Cina, juga mengajarkan anak-anaknya lagu-lagu Cina, agar mereka 

menyadari, mereka juga dialiri darah Cina. Hal ini tampak pada kutipan berikut. 

 “Mei-mei bei xhe yang wa wa/ zou dao hua yuan lai kan hua/ wa 
wa ku le jiao ma ma/ shu shang de xiao niao xiao ha ha…” 
 (Adik perempuan membawa boneka asing/ ke taman untuk melihat 
bunga/boneka menangis mencari ibunya/ di atas pohon, seekor burung 
tertawa…)” 
 “Mei-Mei kuajari lagu-lagu Cina, agar ia menyadari tubuhnya 
dialiri darah ini pula. Sering kudengar Ibu menyanyikan dan mengajari 
Mei-Mei lagu-lagu Jawa. Aku berusaha mengimbangi aksinya.” 
(Rojak:68) 
 

 
 

4.1.1.3 Penguasaan Bahasa Lebih Beragam 

 Hal ini dirasakan sendiri oleh Janice, sebagai anak hasil peranakan. Ia 

menguasai bahasa lebih dari satu. Hal ini tampak pada kutipan berikut. 

  “Kamu adalah new blood peranakan. Hasil hibrida. Keluarga Pa 
datang dari daerah selatan sungai Min di provinsi Fujian, Cina sana. Tapi 
Ma peranakan Malaka dan kamu lahir serta dibesarkan di Singapura. 
Kamu lancar berbahasa Inggris, apalagi singlish, tapi bisa mengerti 
bahasa Melayu dan tidak terlalu mengerti Hokkien. Tidak peduli 12 hari 
pesta pernikahan, karena kamu adalah orang modern yang mencari-cari 
akar dan jati diri. Tidak heran kamu tertarik pada suamimu yang 
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tradisional karena dalam hati kamu ingin mengeluarkan 
ketradisionalanmu….” (Rojak:30) 
 

 

4.1.2  Kerugian Perkawinan Campur 

 Perbedaan latar belakang budaya tidak menjadi masalah bagi mereka 

sampai kehadiran ibu kandung dari Setyo. Janice benar-benar merasakan 

perbedaan diantara mereka. Perbedaan tersebut mulai menimbulkan konflik. 

Sebenarnya konflik bukanlah suatu kerugian, jika konflik tersebut bisa diatasi oleh 

kedua pasangan, namun jika konflik-konflik tersebut tidak bisa diatasi oleh tiap 

pasangan, maka konflik-konflik tersebut akan menjadi kerugian besar bagi rumah 

tangga mereka berdua. Konflik-konflik tersebut bisa memicu kehancuran rumah 

tangga. 

Penulis akan mengelompokkan berbagai konflik yang muncul pada 

kehidupan rumah tangga pasangan Janice dan Setyo yang diceritakan oleh Fira 

Basuki dalam karyanya yang berjudul Rojak ini. Konflik-konflik yang muncul 

adalah sebagai berikut. 

 

4.1.2.1  Konflik Suami- Istri 

 Konflik ini berupa konflik yang terjadi antara pasangan suami istri dan 

dalam novel Rojak ini adalah Janice dan Setyo. Dalam kehidupan rumah tangga 

mereka, Janice tidak pernah merasakan adanya perbedaan antara dia dan 

suaminya. Tetapi setelah hadirnya ibu mertua Janice yang tak lain ibu kandung 

dari suaminya yang bernama Nami, Janice mulai merasakan perbedaan di antara 

mereka. Hal ini tampak pada kutipan sebagai berikut. 
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 “Lihatlah kami. Aku sungguh-sungguh cina Singapura dan ia 
sungguh-sungguh Jawa Indonesia, sejawa-jawanya…”(Rojak:11).   
 

 Memang sebelum menikah,  Janice selalu diberi nasihat oleh ibunya 

tentang perbedaan latar kebudayaan yang dimiliki oleh dia dan suaminya. Janice 

sendiri mengerti apa yang dimaksudkan ibunya. Hal ini tampak pada kutipan 

berikut. 

 “…Hati-hati menikah gaya rojak(menikah campur), salah-salah 
nanti bisa benar-benar rojak(hancur)!” (Rojak:18). 
 

 Sebagai seorang istri, Janice tidak bisa mengeluh tentang sikap mertuanya 

pada dirinya. Dia tidak bisa mengatakan pada suaminya, karena ia tahu secara 

pasti Setyo selalu membela Ibunya. Hal ini tampak pada kutipan sebagai berikut. 

 “…Mas Set, seperti biasa menghiburku, tapi selalu tampak berat ke 
sisi Ibu. Ketika aku terlihat berwajah suram di depan Ma, ia berkata, 
“Pasti Ibu mertuamu.” Aku mengangguk. Akhirnya aku mengaku, 
sedikit kecewa karena aku merasa sebagai pihak yang kalah, Mas Set 
sepertinya tidak pernah membelaku…” (Rojak:55) 
 
 

 Pada saat perekonomian Singapura menurun, pekerjaan Setyo pun mulai 

terancam dan membuat Setyo menjadi stres, Janice pun merasa mertuanya 

menyalahkan dirinya dengan apa yang terjadi dengan suaminya. Hal ini diperjelas 

dengan kutipan sebagai berikut. 

   “Aku lebih kuatir akan keadaan jiwa Mas set. Kian hari wajahnya 
kian muram. Kian hari pula Ibu seperti menyalahkan diriku atas 
perubahan wajah anaknya. Sering kudengar ia mengomel-ngomel sendiri 
dengan bahasa daerahnya. Aku tahu pasti, dari nadanya ia menyindirku. 
 “Wong omah-omah kuwi mestine seneng, bahagia. Mestine istri 
nyenengna bojo. Iki kok ora. Kowe kok lesu kaya ngono ‘to Le. Ana 
apa?” (Orang menikah mestinya senang, bahagia. Mestinya sang istri 
menyenangkan suami. Ini kok tidak. Wajahmu kiok lesu seperti itu, 
anakku. Ada apa?)” (Rojak:60). 
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 Masalah kian lama kian menjadi rumit, Janice merasa Setyo mulai berubah 

sikap, semenjak pekerjaannya semakin memburuk. Hal ini tampak pada kutipan 

berikut. 

 “Mas Set seperti pijar lampu yang meredup, terus meredup. Ia juga 
tidak pernah membelaku, tetapi paling tidak sebelum pekerjaannya 
memburuk, Mas Set sering menghiburku jika ibunya menyindir. Kini 
Mas Set mirip mainan mobil-mobilan Boy yang baterainya soak. Diam 
tak mau, tapi bergerak setengah-setengah dan pelan.” (Rojak:61) 

 
 Untuk masalah hubungan suami istri pun, Janice merasa tidak perhatikan 

lagi. Hal ini tampak pada kutipan berikut. 

 “ Jangan tanya hubungan suami-istri kami. Mas Set tidak pernah 
lagi memintaku. Ketika aku coba menggodanya, ia melenguh, berbalik 
badan dan memejamkan mata. Aku mencoba berpakaian tidur sutera 
seksi berenda, ia pun bergeming.” (Rojak:61) 

 
 

  Janice merasa lelah dengan situasi yang terjadi pada kehidupan rumah 

tangganya. Ia pun akhirnya sering mencuri waktu untuk menyenangkan dirinya. 

Hal ini tampak pada kutipan berikut. 

  “Capek dengan dengan situasi rumah, aku lalu sering mencuri-curi 
waktu untuk diri sendiri. Akhir-akhir ini setiap sore di akhir pekan atau 
terkadang pulang kerja, aku memilih untuk joging di Bishan Park, taman 
dekat apartemen kami di Ang Mo Kio. Seperti sekarang ini. Berlari, 
selain mengolah tubuh, juga sekaligus refleksi diri.”(Rojak:61)  

 
 Hubungan Janice dengan Setyo makin lama makin memburuk, dengan 

tidak adanya saling komunikasi di antara mereka. Hal ini tampak pada kutipan 

berikut. 

 “…Aku tidak perlu bertanya-tanya lagi bagaimana kabar Mas Set, 
karena sudah berbulan-bulan wajahnya masih suram. Pulang dari 
Malaysia, Bintan, dan Thailand, wajahnya tetap suram, katanya di sana 
perekonomian juga jelek. Aku ingin menjadi tiang penyangganya, tapi ia 
lebih senang berdiri dengan kakinya sendiri. Ketika ku ajak joging, ia 
lebih memilih tidur.” (Rojak:62) 
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 Merasa kurang diperhatikan oleh suaminya, Janice menyibukan diri 

dengan yoga. Dari aktivitas yang dilakukan oleh Janice, yang selalu bertemu 

dengan pelatih yoga yang bernama Eric Tan. Janice mulai menyukai pelatihnya 

itu dan dari rasa suka itu berujung dengan perselingkuhan. Hal ini tampak pada 

kutipan berikut. 

 “Setiap selesai latihan yoga, kami bercinta di lantai kelas yang 
keras tapi berubah menjadi kasur berbulu angsa. Membawa kami terbang 
menyelusuri semesta dalam satu keterpaduan yin yang.”(Rojak:80). 

 
 Selain itu diungkapkan jelas oleh Janice, pengakuan dirinya yang ia tulis 

di buku hariannya yang ia beri nama Cokelat. Selain itu juga Janice menuliskan 

rasa penyesalan pada suaminya atas perselingkuhan yang ia lakukan . Di buku 

hariannya tertulis sebagai berikut. 

 “Namun ada lagi yang berubah, Cokelat. Hatiku. Pertama, kedua, 
dan ketiga masih biasa-biasa saja. Tapi setelah sebulan lebih rutin 
bertemu Eric, aku merasakan getar yang luar biasa. Ketika ia 
membetulkan asanas atau posisi yogaku dengan menyentuh tangan atau 
kakiku, aku seperti kena setrumhingga menggelepar. Jantungku berdetak 
keras dan cepat sampai rasanya kehilangan pegangan dan meluncur 
keluar. Aku sampai harus berkonsentrasi dobel agar tubuhku tidak 
tergoncang setiap melihatnya. 
 Cokelat, aku tidak tahu kenapa. Aku tidak pernah merasakan ini. 
Ketika aku pulang, rasanya aku masih membawa bom di dalam dadaku, 
berdetak terus menunggu untuk meledak. Aku tidak bisa tidur, Cokelat, 
hati dan pikiranku dibayang-bayangi Eric. 
 Aku membalik-balikkan badan berulang kali, sementara Mas Set 
tidur pulas sambil memeluk guling. Badanku seperti ada yang 
menyentak-nyentak, mungkin bom tadi. 
 Detakan bomku semakin cepat dan kuat sensasinya saat melihat 
Eric. Lalu suatu hari, bom itu meletus karena sudah waktunya. Saat 
selesai latihan yoga, ketika keluar dari kamar mandi untuk mengganti 
baju, aku menabraknya lagi. Kami tertawa, karena teringat saat pertama 
bertemu. 
 Kelas sepi, Cokelat. Ia menciumku begitu saja. Dan aku tidak 
menolak. Karena rasanya apa yang berdetak di dada seakan berhenti 
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sejenak. Rasanya energiku bergelombang mengelilinginya. Dan kami 
melakukannya. 
 Aku seperti orang baru belajar. Tidak tahu caranya. Barangnya 
sama, tapi kok rasanya berbeda. Dhimasukkan ke tempat yang sama, tapi 
kok rasanya berbeda. Apa karena tempat melakukannya berbeda? Atau 
karena gaya-gaya melakukannya berbeda? Atau karena orangnya 
berbeda? Atau rasa. Berbeda.  
 Aku pulang. Berbeda. Masih membawa bom, berdetak tapi tidak 
lagi membuatku bergoyang-goyang tidak seimbang. Aku mandi berulang 
kali sebelum menyapa Mas Set. Kucium pipi suamiku. Ketika tidur, 
kucium pipinya lagi. Aku merasa bersalah. Tapi herannya, tak lama 
setelah itu aku tidur pulas. Bahkan bertemu dia di alam mimpi dengan 
segala rasa.”(Rojak:78)  
  

 Sebenarnya perselingkuhan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Janice 

saja, tetapi setyo pun melakukan hal yang sama, bahkkan ia lakukan sebelum 

Janice. Setyo pun merasa sangat menyesal. Penyesalan itu  tampak pada kutipan 

sebagai berikut. 

 “Penisku. Terkadang terkondomi, terkadang tidak. Tapi selalu 
menyesal setelah ‘itu’ berdiri untuk perempuan bukan istri. Tapi 
mengapa aku melakukannya berkali-kali? Senang di awal, menyesal 
kini. Berjuta-juta kali membodohi diri. 
 Lagi pula siapa perempuan-perempuan itu. Mengapa bisa-bisanya 
aku bersama mereka. Terkadang bukan Cuma satu perempuan di kamar, 
tapi dua perempuan di kamar dengan satu pria, aku, dan sama-sama main 
gila. Nama-nama mereka pun tidak semua kutahu. Rein, Shinta, 
Michiya, Asano, Su En, Riana… Kurus, langsing, montok, sipit, lebar, 
ramah, agresif…berbagai bentuk, macam, dan rasa. Nama dan wajah dan 
rasa tidak menyatu. Anehnya, mengapa ketika melakukannya wajah 
perempuan yang satu itu tidak memunculkan diri. Ketika sudah selesai ia 
malah melekat di pelupuk mata dan hati. Wajah perempuan yang satu. 
Wajah istriku. 
 Aku mencintainya. Istriku, Jan, tentu saja. Kulihat wajah 
eksotiknya. Mata sipit, rambut hitam lurus sebahu, badan langsing 
semampai, senyum malu-malu dan gaya gemulai. Perempuan bukan 
Jawa, bukan pilihan Ibu, tapi pilihan hatiku. Perempuan yang kusuka 
dari pandangan pertama, hingga tahan berlama-lama. Bagaimana bisa 
aku melakukan ini padanya?” (Rojak:132) 
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 Perselingkuhan yang dilakukan oleh Janice dan Setyo telah membuahkan 

hasil yang sangat buruk, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang-orang 

yang mereka sayangi. Ada sebab ada pula akibat. Mereka harus menanggung 

semua akibat dari apa yang mereka lakukan. Setyo telah menerima akibat yang 

harus ia tanggung seumur hidupnya. Ia harus menerima kenyataan kalau dirinya 

mengidap penyakit kelamin yang disebut dengan Gonorrhea. Hal ini tampak pada 

kutipan berikut. 

 “Gonorrhea. Dari katanya sudah horor. Histeria. Penis 
mengeluarkan cairan, buang air kecil perih, buah zakar sakit dan 
bengkak. Muncul karena bakteria, berminggu-minggu atau berbulan-
bulan setelah berhubungan seksual dengan orang yang mengidapnya. 
Bisa sembuh dengan antibiotik penggunaan secara rutin. Tapi sebaiknya 
berhenti berhubungan dulu.” (Rojak:132) 
 

Kutipan di atas diperjelas lagi dengan kutipan berikut. 

 “Setyo berharap istrinya bisa mengerti, mengapa ia lebih senang 
menatap tembok daripada istri sendiri. Habis bagaimana lagi? Pekerjaan 
hilang, penis pun malang.” (Rojak:133) 
 

Sebenarnya Setyo ingin menceritakan semua pada Janice istrinya, tetapi ia 

tidak berani, takut kalau istrinya kecewa pada dirinya. Hal ini tampak pada 

kutipan berikut. 

 “Aku merasa bukan pria. Mondar-mandir di depan dia. Ingin 
kukatakan apa yang ada, tapi bagaimana jika ia kecewa? Apalagi 
wajahnya, seperti berubah-ubah dan lebih banyak muram saja. 
Mengapa?” (Rojak:133) 
 

Di lain pihak Janice pun menerima nasib yang sama, harus menerima akibat 

dari perselingkuhan yang ia lakukan. Ibu kandungnya yang sering dipanggilnya 

dengan sebutan Ma terkena SARS. Terlebih lagi keluarga Janice percaya dengan 

karma. Hal ini tampak pada kutipan berikut. 
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 “ Karma. Susan berbicara seperti Ma. Keluargaku percaya karma, 
sebab akibat. Sebagai penganut aliran Taoisme dan segala paham 
tradisinal Cina lainnya. Ma percaya jika orang berbuat di luar norma 
manusia normal yang terhormat maka bentuk balasan akan berbalik ke 
dirinya atau ke keluarganya.” (Rojak:118) 
 

Hal ini dipertegas lagi dalam kutipan berikut. 

 “Filosofi berbuat baik Cina menyebutkan lima hal terpenting: ren 
(suka menolong atau tidak egois), yi (adil), lee (sopan atau tata krama), 
hsin (jujur), jir (bijaksana). Sebelum menikah Ma pernah mengatakan, 
dalam hubungan suami-istri kelima hal tadi juga penting agar terjadi 
harmoni atau keseimbangan. Jika seseorang melanggar salah satu prinsip 
itu, apalagi dilakukan secara sadar, maka dirinya atau mungkin 
keluarganya yang akan terkena akibatnya.  
 Aku takut Ma sakit karena perbuatanku. Aku egois dan tidak jujur 
pada Mas Set, suamiku. Kakiku rasanya gemetar. Kurasakan bumi 
mengguncangku, memberiku karma.” (Rojak:119) 
 

 Belum hilang kesedihan, Janice pun harus menerima kenyataan kalau 

Setyo telah mengundurkan diri dari pekerjaannya di tengah perekonomian 

Singapura yang memburuk. Hal ini dirasakan Janice sebagai karma yang kedua. 

Kutipannya tampak sebagai berikut. 

 “ Aku menghela napas, mengeluarkan apa yang kutahan barusan 
ketika Mas Set menyampaikan hal buruk ini. Aku berdiri menuju kamar 
mandi, meninggalkan Mas Set yang kini duduk di tempat tidur dengan 
tatapan kosong ke arah tembok. 
 Karma kedua  setelah Ma sakit. Alam berbalik membalas padaku.” 
(Rojak:122) 
 

 Dari konflik yang terjadi di antara Setyo dan Janice, bisa penulis 

simpulkan bahwa di antara Janice dan Setyo sebagai pasangan suami istri tidak 

pernah ada waktu untuk berbicara antara yang satu dengan yang lain. Mereka 

tidak mau saling terbuka untuk membicarakan masalah yang tengah dihadapi. 

Mereka terlalu sibuk dan larut dengan pikiran dan perasaan masing-masing. 
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Mereka tidak menyadari dengan sikap tertutup yang mereka miliki telah 

menghancurkan rumah tangga mereka. 

 Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, komunikasi antar pasangan 

sangat penting. Antar pasangan harus bisa saling berbagi baik suka maupun duka. 

Di antara pasangan harus ada kejujuran dan keterbukaan antara pasangan yang 

satu dengan yang lain. Hal inilah yang yang dilupakan oleh pasangan Janice dan 

Setyo, yang membuat kehidupan rumah tangga mereka menjadi hancur atau 

berantakan. 

 

4.1.2.2  Konflik  Budaya 

 Konflik budaya yang timbul pada novel Rojak ini adalah pada saat Nami 

mulai ikut tinggal bersama Janice dan Setyo dan diadakannya pertemuan dua 

keluarga yaitu keluarga Janice yang berasal dari keluarga peranakan Cina dengan 

keluarga Setyo yang berasal dari keluarga Jawa yang sangat ningrat. 

 Nami mulai tinggal bersama anak dan menantunya. Selain ia membawa 

pakaian, ia juga membawa semua barang-barang yang mempunyai nilai arti bagi 

dirinya termasuk ranting-ranting kering. Ranting-ranting itu mempunyai arti 

emosional bagi Nami, karena sebelumnya ranting kering itu adalah setangkai 

bunga mawar yang diberikan suami pada dirinya. Sedangkan bagi Janice sesuai 

dengan fengshui Cina, memajang atau menyimpan ranting kering tidak 

diperbolehkan karena membawa energi yang buruk. Sedangkan menurut primbon 

orang Jawa, tidak menyebutkan hal itu, jadi memajang ranting-ranting kering 

tidak bermasalah. Hal ini tampak pada kutipan berikut. 
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 “Hari ini mimpi itu menjadi kenyataan, dua kali lebih buruk. Yang 
katanya 50 boks itu ternyata lebih dua kali lipatnya. Alasannya, ketika 
rumah dan isinya hendak dilelang, ia jadi panik. Lalu apa pun yang 
memiliki arti emosional dibawanya serta. Misalnya, ia membawa 
ranting-ranting kering. Kutanya mengapa? Jawabnya, ranting-ranting itu 
tadinya adalah bunga-bunga, mawar, dan berbagi macam bunga lain 
yang diberikan suaminya ketika masih hidup dulu. Oh. Haruskah 
kukatakan padanya bahwa menurut feng shui Cina, bunga atau ranting 
kering tidak boleh dipajang atau disimpan di dalam rumah karena akan 
membawa energi buruk. Benda-benda mati yang tidak memiliki energi 
hidup Cuma akan mengundang vibrasi buruk ke dalam rumah. Namun, 
ketika Mas Set bersikeras bahwa orang Jawa juga punya primbon dan 
sepertinya tidak menyinggung soal ranting-ranting kering sebagai 
pajangan, aku diam saja.” (Rojak:21) 
 

 Mengenai pertemuan kedua keluarga, sebagai tuan rumah keluarga Janice 

harus mengubah menu masakan. Mereka harus menyesuaikan dengan menu yang 

biasa atau pantas disantap oleh tamunya. Ma (sebutan untuk ibu kandung Janice) 

harus mempersiapkan makanan yang sesuai dengan keluarga Setyo. Hal ini 

tampak pada kutipan berikut. 

 “Ma punya banyak rencana, sampai sibuk masak makanan 
peranakan segala. Hati-hati aku berkata pada ma, “Masakannya jangan 
pakai daging babi. Mereka tidak makan babi.” 
 Ma memandangku, “Haiya! Forget! Lupa lah! Can not eat babi 
pongteh or pork rib lemak hah?”(Aduh! Lupa! Mereka tidak bisa makan 
masakan babi atau tulang babi dengan santan ya?) 
 Akhirnya, hari itu Ma masak sambal kangkong, assam udang, dan 
nonya chap chye. Ketika aku dan Mas Set, dan anak-anak datang, bau 
masakan yang masih panas menggelitik hidung.” (Rojak:31). 

 
 Setiap bangsa mempunyai jenis makanan yang berbeda, namun kadang 

pula ada jenis makanan yang sama. Meskipun sama, dalam pandangan tiap orang  

jenis makanan itu layak atau tidaknya untuk dimakan adalah berbeda. Hal ini yang 

terjadi pada keluarga Janice dan keluarga Setyo. Bagi keluarga Janice, masakan 

kangkung adalah masakan yang umum dimakan oleh bangsa melayu, khususnya 

adalah Indonesia. Namun bagi Nami ibu dari Setyo yang berasal dari keluarga 
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yang ningrat, kangkung adalah makanan untuk binatang. Hal ini tampak pada 

kutipan berikut. 

 “ Ibu menggeleng terus dan menarik Mas Set seraya berbisik. 
Mungkin Ma tidak mendengar, atau ia pura-pura tidak mendengar. Tapi 
aku mendengar dan bisa mengira-ira makna ucapannya. 
 “Setyo, kangkung iku panganane wedhus…piye sih kowe?”            
(Setyo, kangkung itu makanannya kambing…bagaimana sih kamu?) 
 Muka Mas Set merah. Ma permisi berdiri, katanya hendak 
mengambil air. Aku? Entahlah.” (Rojak:36) 

 
 Bukan hanya menu masakan yang berbeda dalam penataan meja makan 

pun berbeda. Penataan meja makan pun diubah sesuai dengan keluarga Setyo. Hal 

ini dijelaskan pada kutipan berikut. 

 “Kali ini aku dan Ma sepakat, penataan meja sebaiknya ala melayu 
atau Indonesia, yaitu dengan piring, sendok, dan garpu. Aku juga minta 
sendok besar untuk mengambil setiap makanan yang tersedia. Biasanya, 
Ma lebih senang makan dari mangkuk dan mengenakan sumpit gaya 
Cina. Aku dibesarkan di mana makan bersama benar-benar dilakukan 
secara beramai-ramai, dalam arti tidak ada sendok lain untuk mengambil 
sayuran, misalnya, yang ada sumpit langsung ke piring sayurandi tengah 
meja, langsung ke mangkok makanan dan ke mulut. Tapi aku tahu benar, 
budaya jawa terutama, banyak aturan sopan santun, tidak enak. 
Semuanya harus rapi, semuanya harus teratur.” (Rojak:34)   
 

 Selain itu bahasa juga menjadi kendala bagi Janice dengan ibu mertuanya. 

Seperti kita ketahui bahwa ibu mertua Janice yang bernama Nami berasal dari 

keluarga Jawa yang ningrat, bagi keluarga Jawa dalam berkomunikasi selalu 

menggunakan bahasa Jawa, sedangkan Janice bukan orang Jawa, Janice Wong 

adalah seorang peranakan cina. Ia hidup dan dibesarkan dengan budaya 

peranakan. Ia fasih berbahasa Inggris, singlish (Singapore English) dan sedikit 

bahasa melayu. Jadi ia merasa kesulitan apabila ibu mertuanya menggunakan 

bahasa Jawa dalam berbicara, hal ini tampak pada kutipan berikut. 



 

 41

 “Seperti banyak hari sebelumnya, aku otomatis seperti berjalan 
menuju kamar untuk istirahat karena energi atau bateraiku habis. Sayup-
sayup kudengar ia bicara dalam bahasa yang tak kumengerti, “Wis to 
beda. Nek wong Jawa wedhok, urip matine kanggo bojone, anake, 
ngangkat derajat bojo lan keluargane, utamane bekti karo wong tuwa.” 
(Sudah pasti berbeda. Perempuan Jawa hidup matinya cuma untuk 
suami, anak, menjunjung tinggi nama suami dan keluarganya, terutama 
berbakti kepada orang tua).” (Rojak:13). 
 

Selain kutipan di atas juga tampak pada kutipan berikut. 

 “Kubiarkan saja perempuan berjarik itu bersenandung bersama 
Mei-Mei. Ia selalu saja bebicara dan mengobrol dengan bahasa Jawa, 
entah sengaja agar aku tidak mengerti (karena aku mengerti bahasa 
Indonesia yang mirip Melayu, berhubung dulu di sekolah aku 
mengambil mata pelajaran ini dan ibuku seorang Cina Malaka), entah 
ingin agar cucunya lebih Jawa daripada Cina, atau entah ingin agar aku 
tersindir.”(Rojak:14). 
 

 Bahasa juga bisa menjadi kesalahpahaman. Hal ini dirasakan oleh Janice 

dan Ma-nya, pada saat berbincang-bincang dengan Nami. Kejadian ini membuat 

malu keduanya. Hal ini tampak pada kutipan dialog berikut. 

 “Emas?” tanya Ma penasaran melihat garis-garis emas di jarik Ibu. 
 “Prada,” jawab Ibu pendek. 
Ma memandangnya bingung. Tidak melihat reaksi Ibu, Ma menatapku. 
Aku menarik napas, “Prada? Merek Bu?” tanyaku konyol. Pikiranku 
langsung ke Prada, merek Italia yang terkenal akan tas dan sepatunya. 
 Mas Set melotot. “Pe-ro-do, Jan. Prodo, bukan Prada. Artinya 
emas. Entahlah, emas benaran, atau cuma tinta warna keemasan di jarik 
Ibu,” tegas Mas Set. 
 Aku dan Ma bertatapan dan menahan malu. Ah!” (Rojak:33) 
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4.1.2.3  Konflik Mertua dan Pembantu 

 Konflik yang terjadi dalam novel Rojak ini, bisa dibagi menjadi dua. Hal 

ini akan dijelaskan sebagai berikut. 

a.  Konflik antara Janice dengan Nami, ibu mertuanya. 

Dengan kehadiran  ibu mertuanya Janice menyadari bahwa dia tidak ada 

kecocokan dengan ibu mertuanya. Hal ini tampak pada kutipan sebagai 

berikut. 

 “Tapi mertuaku itu dulu tinggalnya jauh, kami dipisahkan oleh 
samudra luas walaupun katanya hanya satu jam lebih sedikit sampai 
kesana. Ya, sebelum ini ibu mertuaku memang tinggal di jakarta. 
Hubunganku dengan dia adem ayem saja, walaupun memang 
ketidakcocokan selalu ada di sana. Aku tidak bicara soal latar belakang 
saja, tapi segala-galanya.” (Rojak:11). 

 
Perbedaan latar belakang kebudayaan yang dimiliki oleh Janice dan 

Setyo, menjadi masalah bagi Nami, ibu dari Setyo. Aktivitas yang dilakukan 

oleh Janice dalam menjalankan roda rumah tangga, selalu dianggap salah di 

mata Nami. Salah satunya adalah saat Janice memberi tahu pada mertuanya 

kalau sarapan pagi sudah siap. Hal ini tampak pada kutipan sebagai berikut. 

  “ Entahlah apa yang kuperbuat, ibu itu mendadak marah padaku 
dan bersikap seperti ibu tiri di cerita Cinderella atau Putri salju. Aku 
pura-pura tidak mendengar omelannya karena aku harus mengurus Boy 
yang sebentar lagi berangkat sekolah dan Mei-Mei yang minta 
diperhatikan terus.” (Rojak:12). 

 
Selain kutipan di atas, kutipan berikut ini menjelaskan rasa tidak suka 

Nami terhadap menantunya Janice. 

 “Seperti banyak hari sebelumnya, aku otomatis seperti berjalan 
menuju kamar untuk istirahat karena energi atau bateraiku habis. Sayup-
sayup kudengar ia bicara dalam bahasa yang tak kumengerti, “Wis to 
beda. Nek wong Jawa wedhok, urip matine kanggo bojone, anake, 
ngangkat derajat bojo lan keluargane, utamane bekti karo wong tuwa.” 
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(Sudah pasti berbeda. Perempuan Jawa hidup matinya Cuma untuk 
suami, anak, menjunjung tinggi nama suami dan keluarganya, terutama 
berbakti kepada orang tua).” (Rojak:13). 

 
Mengenai masalah pembantu, Namipun tidak cocok dengan Suipah, 

pembantu yang dipilih oleh Janice.  Rasa tidak suka itu terlihat pada 

ucapannya. Kutipan perkataan tersebut adalah. 

  “Arek Wedhok iku kok ketoke kemproh yo, Setyo?Wis dicek 
keluargane? Terus dheweke dewe piye? Resik ora, sehat ora, nek jebule 
ngemu tumo piye?”(Perempuan itu kok kelihatannya jorok ya, Setyo? 
Sudah dicek keluarganya? Lalu ia sendiri bagaimana? Bersih tidak, sehat 
tidak, kalau tahu-tahu misalnya berkutu, bagaimana?)” (Rojak:46). 

 
Masalah tentang pendidikan mengenai budaya yang diajarkan pada Mei-

Mei, dijadikan ajang persaingan bagi Janice dan Ibu mertuanya. Hal ini 

tampak pada kutipan berikut. 

 “Mei-Mei kuajari lagu-lagu Cina, agar ia menyadari tubuhnya 
dialiri darah ini pula. Sering kudengar Ibu menyanyikan dan mengajari 
Mei-Mei lagu-lagu Jawa. Aku berusaha mengimbangi aksinya.” 
(Rojak:68) 
 
 

b. Konflik antara Janice dengan Suipah, pembantunya. 

Ibu mertua Janice sering mengeluh tentang Ipah, awalnya Janice tidak 

begitu memperdulikannya, tetapi karena ibu mertuanya selalu saja mengomel, 

Janice pun merasa penasaran. Suatu hari Janice mengecek kamar 

pembantunya, setelah ibu mertuanya menuduh kalau Ipah main dukun-

dukunan. Dari hasil pengecekan yang dilakukan Janice, ia menemukan sesuatu 

yang mencurigakan di bawah kasur tempat tidur Ipah. Hal ini tampak pada 

kutipan berikut. 

 “Aku mematung. Di atas tikar, beberapa helai rambut menempel 
jadi satu membentuk bola kusut, gunting, jarum, kain hitam, dan sehelai 
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kertas putih. Rasanya hal seperti ini lumrah. Orang Melayu dan India 
sering meletekkan benda-benda tajam di bawah tempat tidur. Normal. 
Konon untuk menolak bala. Buk! tanganku kehilangan daya memegang 
kasur, yang jatuh pada posisi semula. Aku hendak melihat lebih jelas 
lagi, mungkin ada yang lain disimpan di sana, tapi kudengar suara kunci 
diputar dari pintu depan. Mungkin Ipah sudah pulang dari 
pasar.”(Rojak:126). 
 
Tindakan Ipah yang selama ini tidak diawasi Janice, ternyata telah 

melebihi batas. Jika di rumah sepi, Ipah selalu menonton VCD dewasa 

bersama Boy dan Mei-Mei. Hal ini tampak pada kutipan dialog berikut. 

 “Kamu membiarkan anak-anakku menonton VCD dewasa yang 
kusewa dan hanya kutonton ketika mereka tertidur ya?” 
 Aku baru meminjam VCD “Unfaithful” yang dibintang Richard 
Gere dan Diana Lane. Ada adegan Ken-Barbie dalam versi luas. 
 Ia menunduk 
 “Ipah! Saya benar-benar marah padamu. Tontonan seperti itu bisa 
mempengaruhi perkembangan jiwa anak kecil!” 
 Ia mengangguk. “Maaf  Ma’am.” 
 Aku mengibaskan tangan menyuruhnya pergi.” (Rojak:135) 
 
Semakin lama Janice semakin kesal dengan tindakan Ipah. Suatu hari 

Janice memergoki tindakan Ipah yang sangat berbahaya yaitu membuang kuah 

sisa opor ayam ke luar jendela. Hal ini tampak pada kutipan berikut. 

 “Seperti sekarang. Aku kesal sekali ketika memergoki Ipah 
menuang kuah sisa ayam masak lemak (opor ayam) ke luar jendela. 
 “Pah! Ini bukan kampung Pah. Di bawah sana, bisa jadi ada orang 
yang menjemur pakaian,” kataku kesal. Di apartemen pemerintah 
pemerintah HDB atau rumah susun, tempat mencuci selalu dekat dapur. 
Tiang menjemur, yaitu gagang-gagang bambu yang dijulurkan di 
lubang-lubang yang terdapat di tembok luar jendela, bisa saja menjadi 
sasaran sampah yang dibuang Ipah. 
 “Pah!, kamu tahu kamu bisa didenda dan masuk penjara gara-gara 
itu? Belum lagi kalau kualinya nggak sengaja jatuh menimpa kepala 
orang yang sedang berjalan di bawah sehingga mungkin dia terluka atau 
bahkan mati. Bagaimana?” 
 Ia memasang wajah seperti boneka yang bermata lebar dan 
bermulut terbuka.”Maaf, Ma’am.” Ujarnya membungkuk-bungkuk.” 
(Rojak:139). 

 



 

 45

Selain itu Janice juga memergoki pembantunya itu selalu mencuci 

pakaian dalamnya dicampur dengan pakaian keluarga Janice di dalam mesin 

cuci, padahal Janice tidak menyukai pakaian keluarganya dicampur dengan 

pakaian pembantunya apalagi pakaian dalamnya. Hal ini tampak pada kutipan 

berikut. 

 “Aku marah dan risi. Baru sekali ini aku berbuat demikian kepada 
Ipah. Bayangkan! Aku tidak pernah membiarkan bra maupun celana 
dalamku dicuci dengan mesin cuci karena tentu akan mudah terkoyak 
dan rusak. Aku bahkan mencucinya sendiri dengan tangan dan dengan 
sabun khusus. Kulihat Ibu Mas Set juga begitu, tidak pernah meminta 
Ipah mencucinya dan tidak pernah memasukkan pakaian dalamnya ke 
dalam mesin cuci. Eh, Ipah malah memasukkan pakaian dalamnya ke 
mesin cuci bercampur dengan pakaian dalam suami dan anak-anakku. 
Berapa kali kubilang, aku tidak keberatan ia mencuci pakaiannya dengan 
mesin cuci, asal terpisah dari pakaian keluargaku. Aku masih 
beranggapan bahwa pakaian, terutama pakaian dalam, adalah hal yang 
pribadi. Milik keluarga Cuma bisa bercampur dengan milik keluarga. 
Karena dalam satu keluarga, bau dan rasa bercampur.” (Rojak:157). 

 

Janice semakin stres dengan tindakan Suipah pembantunya, terlebih lagi 

saat Janice mengetahui kalau Ipah sedang hamil, ditambah Ipah mencuri bros 

kesayangannya, bros warisan dari ibunya, tidak itu saja Ipah menyimpan foto 

suaminya. Hal itu membuat emosi Janice tidak terkendali, lalu menganiaya 

pembantunya itu. Pengakuan mengenai hal ini diungkapkan di dalam buku 

diarinya. Kutipannya sebagai berikut. 

 Cokelat, apakah aku? Pemilik perempuan yang berhati rupawan. 
Mendatangkannya baik-baik dari desa entah apa. Memberinya kasur dan 
bantal tinggi, mungkin tidur terenak selama hidupnya. Makanan yang 
masuk sama dengan yang masuk ke mulutku. Membiarkannya lepas 
bersenang-senang dengan segala gaya yang ia suka. 
 Lalu, ia membawa bola rambut kusut dan foto suamiku. Bros Ma 
tak kurang dicurinya pula. Ulahnya menenung keluargaku membuatku 
berubah menjadi monster. Ketika buruk rupanya terlihat ular, aku 
dipaksanya menjadi monster yang tak kutahu. 
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 Ia tidak mati.Menggelepar di ruang putih di rumah sakit. 
Kehilangan isi perutnya, kehilangan wajah dan kulit mulusnya, 
terkelupas karena air mendidih yang disiramkan monster. Paling tidak ia 
tidur berbantal. Sedang aku? Kehilangan bantal karena ia. Siapa tahu 
setelah ini orang masih melihatku seperti monster dan memukuliku 
sebelum akhirnya membiarkanku mendekam di satu ruangan untuk 
bertahun-tahun sampai membusuk. Menggelambir. Tua. Mati. Di sini.” 
(Rojak:170). 
 

 Permasalahan yang dihadapi dan Penganiayaan yang dilakukan Janice 

terhadap pembantunya membuat dia ditinggalkan oleh suami dan anak-anaknya 

dan terkurung di penjara. Gambaran kehidupan perkawinan campur yang 

diungkapkan oleh Fira Basuki adalah gambaran kehidupan perkawinan yang 

gagal. Fira sendiri ingin mengungkapkan di dalam satu ikatan perkawinan, antara 

suami dan istri harus ada saling pengertian, keterbukaan, kepercayaan dan 

kejujuran. Komunikasi sangat dibutuhkan oleh pasangan suami istri, jika tidak ada 

komunikasi bisa terjadi kesalahpahaman apalagi jika pasangan itu berbeda bangsa 

dan kebudayaan. Kehidupan perkawinan campur sebenarnya sama dengan 

kehidupan perkawinan pada umumnya. Hal inilah yang ingin diungkapkan penulis 

kepada para pembaca. 

 

4.2   Hubungan Cerita dalam Novel Rojak karya Fira Basuki dengan Realitas 

Kehidupan Masyarakat pada Masa Sekarang 

  Seperti yang di ungkapkan pada bab pendahuluan, pada masa sekarang, 

perkawinan campur menjadi gaya hidup tersendiri yang terjadi dikalangan 

masyarakat, bahkan telah merambah ke seluruh pelosok tanah air dan kelas 

masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah 
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menggugurkan pendapat bahwa kawin campur adalah perkawinan antara 

ekspatriat kaya dan orang Indonesia. 

  Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa 

manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan 

pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. 

  Dalam pembahasan kali ini, penulis ingin mengungkapkan bagaimana 

hubungan kehidupan mereka dengan cerita yang ada di dalam novel Rojak karya 

Fira Basuki.  

  Kehidupan perkawinan campur sangatlah tidak mudah. Para pelaku kawin 

campur dalam menjalani kehidupan rumah tangga harus berani dan bisa 

beradaptasi terhadap lingkungan yang baru. Lingkungan yang sebelumnya belum 

pernah kita jumpai, lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang mempunyai 

banyak perbedaan, baik perbedaan fisik, bahasa dan kebiasaan. Pasangan ini 

benar-benar dituntut untuk bisa toleransi dengan yang ada di sekelilingnya.  

  Dengan tinggal di lingkungan yang baru, pasangan ini juga harus bisa 

waspada dan bisa menyaring budaya baru yang masuk. Tidak semua budaya bisa 

diterima, pasangan ini harus bisa menyaring dan menyesuaikan dengan 

kebudayaan yang mereka miliki sebelumnya. Jadi tidak bisa kita menerima semua 

budaya yang masuk begitu saja. Terlebih lagi budaya barat dan timur sangat 

bertolak belakang. 

  Bagi masyarakat umum, pernikahan dengan pria asing sebenarnya adalah 

hal yang sangat luar biasa dan terkesan mewah. Sebagian masyarakat ada yang 

masih memegang teguh persepsi “Menikah dengan bule, meningkatkan 
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perekonomian keluarga dan menambah kenyamanan hidup. Jadi kita bisa 

mengeksploitasi keluarga tersebut.” Sebenarnya tidak bisa kita pungkiri, menikah 

dengan pria asing atau sering kita sebut ‘bule’ sama artinya dengan menikah 

dengan orang kaya bagi masyarakat di negara yang sedang berkembang ini. Jadi 

kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan tentang pandangan yang terbentuk di 

masyarakat tentang perkawinan campur yang terjadi pada masa sekarang ini.  

  Dalam proses pernikahan di KUA untuk  kalangan ini, kadang muncul 

beberapa masalah. Dalam hal pengurusan persyaratan pernikahan di negara lain 

tidak dipungut bayaran, tetapi di Indonesia dalam mengurus administrasi ada 

biaya yang harus dibayar. Selain cara memperlakukan pasangan yang WNI dan 

yang campuran sangat berbeda, kadang dari mereka harus membayar biaya 

pencatatan pernikahan dan buku nikah sepuluh kali lebih mahal dari biaya resmi.  

  Mengenai perbedaan yang terjadi pada pasangan kawin campur ini, 

mereka berusaha saling membantu untuk mengatasinya. Terlebih lagi perbedaan 

itu menimbulkan masalah sepele yang terkadang menimbulkan masalah besar bagi 

pasangan ini. Untuk mencegah terjadinya pertengkaran, mereka harus bisa 

menanamkan pengertian dan kesabaran  kalau mereka adalah dua sosok yang 

terbentuk dalam bangsa dan budaya yang berbeda. Mereka harus mau dan 

mempunyai semangat untuk belajar menyesuaikan perbedaan di antara mereka.  

  Permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga pasangan 

kawin campur lebih banyak dan kompleks dibanding dengan kehidupan rumah 

tangga pasangan kawin satu bangsa. Dalam menjalankan roda rumah tangga, 

sebagian besar dari mereka lakukan sendiri. Oleh karena itu dalam 
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pelaksanaannya sendiri sering menimbulkan perbedaan yang bertolak belakang di 

antara mereka. 

 Bagi mereka, dengan menjalankan roda rumah tangga berdua tanpa 

bantuan orang lain adalah sarana untuk bisa mengenal perbedaan itu sendiri. 

Mereka bisa belajar dan beradaptasi dengan perbedaan yang mereka miliki. 

perbedaan yang mereka miliki dan menjadi masalah bagi mereka adalah 

perbedaan budaya. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki kadang menjadi konflik 

yang harus dihadapi oleh pasangan kawin campur. Perbedaan-perbedaan itu akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Perbedaan Bahasa 

  Perbedaan bahasa adalah perbedaan yang paling utama. Bahasa 

adalah sarana untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang lain terutama 

dengan pasangan. Perbedaan bahasa tidak menjadi masalah bagi pasangan 

itu sendiri, mereka bisa saling belajar untuk bisa memahami antara satu 

dengan yang lain. Mereka biasanya memakai jalan tengah yaitu 

menggunakan bahasa Internasional yaitu bahasa Inggris. Namun, apabila 

mereka dihadapkan dengan keluarga masing-masing pasangan yang tidak 

bisa berbicara bahasa Inggris, mereka mau tidak mau harus belajar bahasa 

yang digunakan oleh masing-masing keluarga tersebut. Untuk pasangan ini, 

biasanya mereka belajar secara autodeduct atau belajar sendiri melalui buku 

dan televisi dibantu pasangan. 

  Perbedaan inipun di ungkapkan oleh Fira Basuki dalam novelnya 

yang berjudul Rojak. Dalam novel ini, perbedaan bahasa menjadi masalah 
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bagi Janice yang berasal dari Singapura. Ia tidak kesulitan berkomunikasi 

dengan Setyo suaminya, karena ia mengerti bahasa Inggris dan Melayu yang 

hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Ia merasa kesulitan apabila harus 

berkomunikasi dengan Nami ibu mertuanya yang berasal dari Jawa 

(Indonesia). Dalam berkomunikasi Nami lebih sering menggunakan bahasa 

Jawa, yang tidak dimengerti oleh Janice dibanding dengan bahasa Indonesia. 

Hal ini membuat Janice merasa kesulitan apabila ibu mertuanya mengatakan 

sesuatu dengan bahasa Jawa. Hal ini tampak pada kutipan berikut.  

 “Seperti banyak hari sebelumnya, aku otomatis seperti berjalan 
menuju kamar untuk istirahat karena energi atau bateraiku habis. Sayup-
sayup kudengar ia bicara dalam bahasa yang tak kumengerti, “Wis to 
beda. Nek wong Jawa wedhok, urip matine kanggo bojone, anake, 
ngangkat derajat bojo lan keluargane, utamane bekti karo wong tuwa.” 
(Sudah pasti berbeda. Perempuan Jawa hidup matinya cuma untuk 
suami, anak, menjunjung tinggi nama suami dan keluarganya, terutama 
berbakti kepada orang tua).” (Rojak:13). 
 

Selain kutipan di atas juga tampak pada kutipan berikut. 

 “Kubiarkan saja perempuan berjarik itu bersenandung bersama 
Mei-Mei. Ia selalu saja bebicara dan mengobrol dengan bahasa Jawa, 
entah sengaja agar aku tidak mengerti (karena aku mengerti bahasa 
Indonesia yang mirip Melayu, berhubung dulu di sekolah aku 
mengambil mata pelajaran ini dan ibuku seorang Cina Malaka), entah 
ingin agar cucunya lebih Jawa daripada Cina, atau entah ingin agar aku 
tersindir.”(Rojak:14). 
 
 

2. Perbedaan  Makanan 

  Untuk pasangan kawin campur kalangan ini, perbedaan ini muncul 

pada awal kehidupan rumah tangga. Wajar saja kalau mereka mempunyai 

kegemaran berbeda, terlebih lagi mereka berasal dari dua negara yang 

berbeda, yang mana musim dan makanannya berbeda. Mereka mengatasi 
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perbedaan ini dengan belajar mengetahui kesukaan makanan dari 

pasangannya. Untuk orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, mereka 

berusaha mencari bumbu-bumbu yang mereka gunakan. Biasanya terdapat 

toko khusus yang menjual bumbu-bumbu Asia. 

  Perbedaan mengenai makanan juga diungkapkan Fira dalam 

novelnya yang berjudul Rojak ini. Setiap bangsa mempunyai jenis makanan 

yang berbeda, namun kadang pula ada jenis makanan yang sama. Meskipun 

sama, dalam pandangan tiap orang  jenis makanan itu layak atau tidaknya 

untuk dimakan adalah berbeda. Hal ini yang terjadi pada keluarga Janice dan 

keluarga Setyo. Bagi keluarga Janice, masakan kangkung adalah masakan 

yang umum dimakan oleh bangsa melayu, khususnya adalah Indonesia. 

Namun bagi Nami ibu dari Setyo yang berasal dari keluarga yang ningrat, 

kangkung adalah makanan untuk binatang. Hal ini tampak pada kutipan 

berikut. 

 “ Ibu menggeleng terus dan menarik Mas Set seraya berbisik. 
Mungkin Ma tidak mendengar, atau ia pura-pura tidak mendengar. Tapi 
aku mendengar dan bisa mengira-ira makna ucapannya. 
 “Setyo, kangkung iku panganane wedhus…piye sih kowe?”            
(Setyo, kangkung itu makanannya kambing…bagaimana sih kamu?) 
 Muka Mas Set merah. Ma permisi berdiri, katanya hendak 
mengambil air. Aku? Entahlah.” (Rojak:36) 
 
 

3. Permasalahan dengan Mertua. 

  Tidak mudah jika dalam kehidupan perkawinan tidak direstui oleh  

orangtua. Perkawinan campur memang tidak mudah baik bagi pelakunya 

sendiri maupun bagi keluarga. Orangtua selalu memberi sesuatu yang 

terbaik untuk anaknya, bahkan dalam mencari pasangan hidup, mereka 
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kadang turut campur. Mereka selalu menginginkan sesuatu yang terbaik 

untuk pasangan hidup anaknya. Tidak semua orangtua menyetujui 

perkawinan campur. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh pasangan 

kawin campurlah yang menjadi pertimbangan orangtua untuk memastikan 

kebahagiaan anaknya kelak. Oleh karena itu para pasangan kawin campur 

harus bisa membuktikan kepada orangtuanya, kalau perkawinan yang 

mereka jalani benar dan bahagia. Pasangan kawin campur harus bisa 

bersabar dan pantang menyerah, apabila menghadapi orangtua yang tidak 

menyetujui jalan yang mereka ambil. 

  Hal inipun diungkapkan Fira dalam novel Rojak. Janice yang harus 

menghadapi ibu mertuanya yang bernama Nami harus bisa sabar. Janice 

menyadari kalau mertuanya ini tidak terlalu suka pada dirinya. Hal ini 

tampak pada kutipan berikut. 

 “Seperti banyak hari sebelumnya, aku otomatis seperti berjalan 
menuju kamar untuk istirahat karena energi atau bateraiku habis. Sayup-
sayup kudengar ia bicara dalam bahasa yang tak kumengerti, “Wis to 
beda. Nek wong Jawa wedhok, urip matine kanggo bojone, anake, 
ngangkat derajat bojo lan keluargane, utamane bekti karo wong tuwa.” 
(Sudah pasti berbeda. Perempuan Jawa hidup matinya Cuma untuk 
suami, anak, menjunjung tinggi nama suami dan keluarganya, terutama 
berbakti kepada orang tua).” (Rojak:13). 

 
 

  Hubungan antara novel Rojak karya Fira Basuki dengan kehidupan pada 

masa sekarang mengenai perkawinan campur, ternyata sangat berkaitan erat. 

Permasalahan yang harus dihadapi oleh pasangan kawin campur yang 

digambarkan oleh Fira Basuki dalam novelnya yang berjudul Rojak ternyata sama 

dengan yang ada di kehidupan nyata. Meskipun tidak semua masalah yang 
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muncul di dalam novel terjadi juga di kehidupan nyata, karena seperti kita ketahui 

novel hanya bersifat fiktif belaka. Pengarang hanya mengambil ide cerita yang 

terjadi di sekitarnya dan dikembangkan menjadi sebuah novel yang menarik. Hal 

inilah yang dilakukan oleh Fira. Dia melihat peristiwa atau fenomena yang terjadi 

di sekitarnya yang kemudian ia jadikan sebuah novel yang pastinya akan disukai 

oleh peminat karya sastra. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Keuntungan dan kerugian perkawinan campur bagi tokoh utama dalam 

novel Rojak karya Fira Basuki sebagai berikut. 1) Keuntungan 

perkawinan campur adalah a) Terjadi perpaduan budaya yang bisa 

menciptakan kebudayaan baru, b) Pengetahuan budaya semakin beragam, 

c) Penguasaan bahasa lebih beragam. 2) Kerugian perkawinan campur 

adalah semua konflik yang tidak bisa diatasi oleh pasangan suami istri. 

Konflik-konflik itu adalah a) Konflik Suami-Istri. Antara suami-istri tidak 

ada komunikasi dan keterbukaan, b) Konflik Budaya. Meliputi bahasa 

dan makanan, c) Konflik mertua-Pembantu. Tidak ada kecocokan dan 

keharmonisan dengan keduanya. 

2. Hubungan novel Rojak dengan kehidupan masyarakat pada masa 

sekarang berkaitan sangat erat. Pengarang benar-benar mengambil ide 

cerita dari peristiwa yang terjadi di sekitarnya, mengenai kehidupan 

perkawinan campur. Konflik-konflik pasangan kawin campur yang 

terjadi di kehidupan nyata sebagian besar diungkapkan pula oleh Fira 

dalam novelnya yang berjudul Rojak. Konflik yang sangat dominan pada 

pasangan kawin campur adalah konflik budaya.  
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5.2  Saran 

 Hasil dari analisis ini, diharapkan bisa membantu para pembaca dan para 

pasangan yang akan menjalani kehidupan perkawinan campur yang ingin 

mengetahui bagaimana kehidupan perkawinan campur.  

 Dari hasil penelitian ini pula diharapkan bisa mendorong para peneliti 

untuk bisa meneliti lebih jauh lagi mengenai perkawinan campur pada novel yang 

berbeda maupun bentuk karya sastra yang lain. 
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Lampiran 1  
 
 
SINOPSIS 
 
 Janice Wong dan Setyo Putro Hadiningrat adalah sepasang suami istri 

yang berbeda kewarganegaraan dan berbeda latar belakang kebudayaan. Mereka 

menjalani kehidupan rumah tangga selam tujuh tahun, dan mereka telah dikaruniai 

dua orang anak yaitu Bagus Putra Hadiningrat dan Meita Putra Hadiningrat. 

Janice Wong adalah seorang peranakan Cina. Ia hidup dan dibesarkan dengan 

budaya peranakan. Ia fasih berbahasa Inggris, singlish (Singapore English) dan 

sedikit bahasa Melayu. Sedangkan Setyo Putra Hadiningrat adalah seorang 

keturunan bangsawan Jawa, yang hidup dan dibesarkan di lingkungan keluarga 

ningrat yang masih memegang teguh adat istiadat. Perbedaan latar belakang 

budaya tidak menjadi masalah bagi mereka sampai kehadiran ibu kandung dari 

Setyo. Janice benar-benar merasakan perbedaan diantara mereka. Perbedaan 

tersebut mulai menimbulkan konflik-konflik yang mulai menghancurkan rumah 

tangga mereka. 

Ibu mertua Janice selalu mencampuri urusan rumah tangganya. Hal ini 

membuat Janice merasa tidak nyaman. Di mata Nami ibu mertuanya, apa yang 

dilakukan atau yang dikerjakannya adalah salah. Janice tidak bisa mengeluh atas 
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sikap mertuanya itu pada suaminya Setyo, karena pastilah Setyo membela ibunya 

itu. Oleh karena itu Janice selalu bercerita tentang masalahnya pada buku 

hariannya dan juga pada ibunya sendiri. Perekonomian Singapura  mengalami 

krisis, dan hal ini membuat Setyo merasa stres dengan pekerjaannya. Beban yang 

dirasa setyo semakin bertambah, ketika ia mengetahui kalau dia mengidap 

penyakit Gonorrhea. Penyakit itu sebagai akibat atas perselingkuhan yang dia 

lakukan pada saat ia dinas keluar kota. Setyo merasa bersalah pada istrinya. Oleh 

karena itu di dalam rumah Setyo selalu diam. Melihat keadaan Setyo, Nami selalu 

menyalahkan janice atas apa yang terjadi  pada anaknya itu. Untuk membantu 

Setyo, Janice kembali bekerja. Ia pun mempekerjakan seorang pembantu bernama 

Suipah. Nami tidak suka dengan pembantu yang ia pilih, karena itu ia selalu 

mengeluh tentang pekerjaan yang dilakukan Ipah. 

Untuk mengatasi kepenatan yang dirasakan Janice melihat ketidakberdayaan 

Setyo dan keluhan ibu mertuanya, janice mulai mengikuti kegiatan yoga. Dari 

sinilah ia mulai melakukan perselingkuhan dengan pelatihnya yang bernama Eric 

Tan. Kian lama perekonomian Singapura kian merosot, melihat hal itu Setyo 

memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya itu. Keputusan yang diambil Setyo 

bagi Janice adalah karma yang harus ia jalani akibat perselingkuhan yang ia 

lakukan., Janice harus menerima musibah yang sangat besar. Ibunya yang ia 

panggil ‘Ma’ terkena penyakit SARS dan meninggal. Akibatnya semua 

keluarganya dikucilkan oleh semua orang. Apa yang menimpa keluarganya, bagi 

Janice adalah karma kedua yang harus ia terima. 
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 Keadaan Setyo makin lama makin buruk, ia tidak mempunyai semangat 

hidup. Melihat hal ini, Nami mengajak Setyo untuk kembali ke Indonesia. Dengan 

alasan berziarah ke makam ayahnya, Setyo membawa ibu dan kedua anaknya ke 

Indonesia. Janice tidak bisa meninggalkan pekerjaannya jadi ia tidak bisa ikut.  

Janice terkejut, setelah mengetahui tiket yang Ibu mertuanya pesan, ternyata tiket 

keberangkatan saja bukan tiket pulang-pergi. Janice mulai merasa stres, karena ia 

merasa ditinggalkan suami dan anak-anaknya. Amarah Janice memuncak, ketika 

mengetahui Ipah pembantunya ternyata sedang hamil di luar nikah, tidak cuma itu 

Ipah ternyata mencuri bros warisan Ma. Hal ini membuat Janice kalut dan 

melakukan tindakan kekerasan yang mengantar Ipah masuk rumah sakit dan 

mengantar dirinya ke dalam penjara. 
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Lampiran 2 
 

Data-Data Pasangan Kawin Campur 
 

 

1. Retno Biber dengan Senad Biber 

 Bernama asli Tri Retno Kawuri yang menikah dengan Senad Biber, pria 

asal Bosnia. Dalam kehidupan perkawinan dengan suaminya mengalami beberapa 

masalah, terutama masalah bahasa untuk berkomunikasi dan makanan. Retno 

belum bisa berbahasa Bosnia, oleh karena itu ia merasa kesulitan berkomunikasi 

dengan sanak keluarga dari suaminya. Hal ini tampak pada kutipan berikut. 

 “Perjalanan memakan waktu satu jam dari Sarajevo hingga ke 
rumah kami. Alhamdulillah, sekali lagi kami disambut oleh keluarga 
besar suami dengan bahagia. Satu-satunya problem saat itu adalah saya 
tidak bisa berbahasa Bosnia. Sedangkan sanak saudara suami yang sudah 
berumur tak mengenal bahasa Inggris di bangku sekolah. Mereka lebih 
mengenal bahasa Perancis. Entah mengapa.” (NSB:31)   
 
 

 Selain itu Retno merasa kurang cocok makanan yang ada di Bosnia. Hal 

ini tampak pada kutipan berikut. 

 Masalah kedua adalah jenis makanan yang sangat aneh. Ada pie 
keju, saya coba juga. Tapi akhirnya saya menolaknya karena benar-benar 
aneh di lidah. Kejunya bukan seperti keju dari Belanda, keju cottage. 
Dan juga begitu banyak makanan atau sayuran yang dimasamkan seperti 
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salad karena jarngnya sayuran selama musim dingin. Jadi, mereka 
mengawetkan selam musim dingin dengan cara dimasamkan mirip 
dengan asinan bandung. 
 Mau beli bumbu, saya belum tahu bahasa setempat. Ternyata ibu 
mertua tak pernah memakai bumbu rempah-rempah Asia. Ya Allah, 
awal-awal seperti ini menderita sekali. Akhirnya, benar-benar saya 
terkapar karena sakit maag. Untungnya ada seorang kawan suami yang 
mengundang makan siang di rumah mereka. Istrinya sering bepergian ke 
Amsterdam. Dan di sana begitu banyak pilihan bumbu-bumbu Asia dan 
Indonesia di supermarket.” (NSB:31). 
 

 Retno menyadari sepenuhnya, dia dibesarkan dalam lingkungan dan 

bangsa berbeda, tentu saja berlainan perangainya. Hal ini tampak pada kutipan 

berikut. 

 “Saya orang Jawa yang dituntut oleh lingkungan bersikap halus 
dan samar-samar ketika memaparkan sesuatu, ternyata sebagian 
masyarakat di sini dan juga suami sangat terbuka dan tidak ragu-ragu 
untuk meengatakan apa yang ada di dalam pikirannya.”(NSB:36). 

    

 Retno yang mulai hidup di Bosnia, negara asal suaminya menyadari 

bahwa orang-orang di sana sangat terbuka dalam berbicara, tidak pernah 

menyembunyikan diri dengan basa-basi. Mereka mahal senyum, individualis, dan 

juga terlalu suka acara-acara pesta, tetapi itu tidak menjadi masalah besar bagi 

dirinya untuk bisa hidup bahagia dengan suaminya.  

 

2.Vera Bossow dengan Benjamin Bossow 

 Adalah Vera Delina yang menikah dengan Benjamin Bossow, warga 

negara Denmark pada tahun 2005. Pertemuan dengan keluarga suaminya yang ada 

di Denmark membuatnya sadar adanya perbedaan antara budaya timur dan barat. 

Hal ini tampak pada kutipan berikut. 
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 “Alhamdulillah, pertemuan dengan keluarga suami cukup hangat 
terutama dengan great granny-nya yang berusia 94 tahun. Satu hal yang 
aneh buat saya, beliau tinggal sendiri di Apartemen dan tidak ditemani 
siapapun. Ini mungkin perbedaan yang cukup kentara antara budaya 
Timur dan Barat. Orang luar banyak hidup mandiri dan sistem 
kekeluargaannya memang seperti itu. Tidak seperti kita di Indonesia, 
mangan ora mangan kumpul.”(NSB:75)  
 
 
 
 
 

3. Dina savita Bliss dengan Erin Bliss 

 Masalah perbedaan budaya juga dirasakan oleh Dina Savita yang menikah 

dengan Erin Bliss, warga negara Amerika, pada Oktober tahun 2000. perbedaan 

budaya tersebut ia rasakan hanya pada saat proses interaksi dengan pihak keluarga 

suaminya. Hal ini tampak pada kutipan berikut. 

 “Mengenai perbedaan budaya, di antara aku dan Erin boleh 
dibilang tidak pernah mengalaminya. Proses interaksi dengan pihak 
keluargalah yang kami rasakan ada perbedaan budaya tersebut. 
Contohnya, ketika pertama kali Erin memperkenalkan orang tuanya 
dengan panggilan nama depan mereka, bagiku hal ini sangat ganjil dan 
sangat berbeda dengan keadaan yang ada di Indonesia. Kebalikan 
dengan Erin, baginya memanggil nama dengan memakai embel-embel di 
depan nama seperti ‘mas’, ‘tante’, dan sebagainya merupakan hal yang 
aneh dan baru buat dia. Hal inilah yang juga dirasakan oleh orang tuaku 
selama mereka berada di sini.” (NSB:90). 
 

 Bahasa untuk berkomunikasi juga menjadi kendala bagi keluarga Vera 

dengan keluarga suaminya. Hal ini tampak pada kutipan berikut. 

 “Kesulitan berkomunikasi keluarga Erin dengan kedua orang tuaku 
tentunya dialami, terutama dengan Mama. Meskipun begitu, kami tetap 
menikmati saat-saat kami menghabiskan waktu bersama.”(NSB:90) 
 

 Selain itu, Dina juga merasakan perbedaan yang cukup mencolok antara 

Indonesia dengan Amerika Serikat, mengenai agama. Hal ini tampak pada kutipan 

berikut. 
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 “Mengenai hal ini, aku merasakan perbedaan yang cukup 
mencolok antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Meskipun aku 
pernah sekolah di Sekolah Islam, dan mendapat pendidikan agama islam 
di kelas, salat berjamaah di sekolah maupun di rumah, berpuasa 
Ramadan edan menjalankan ibadah lainnya, namun sungguh hal itu aku 
lakukan karena aku merasa dan melihat semua orang di sekelilingku 
melakukannya. Sewaktu masih kecil dan masih remaja, aku tak luput 
dari teguran orangtua yang mengingatkanku untuk salat. Karena 
kebanyakan orang di sekeliling kita berpuasa misalnya, motivasi kita 
untuk berpuasa mungkin terselip bahwa kita malu atau takut dimarahi 
oleh orangtua. 
 Berbeda sekali ketika aku tiba di negara Paman Sam ini. Tidak ada 
orang yang mengingatkanku untuk salat, bahkan azan pun tidak 
berkumandang hampirdi seluruh pelosok layaknya di Indonesia. Begitu 
pula ketika bulan suci Ramadan tiba, tidak ada bedanyadengan hari-hari 
lainnya di sini. Di sini, kami juga harus lebih berhati-hati bila membeli 
makanan atau pun minuman. Kami dituntut untuk mempelajari senyawa 
kimia yang terkandung di dalam makanan dan minuman untuk bisa 
mendeteksi kandungan babi dan alkohol. Untuk mendapatkan produk 
halal kami harus ke toko khusus.” (NSB:93).  
 
 

4. Harwati Lindsten dengan  Bjorn Lindsten 

 Perbedaan budaya dan latar belakang juga dialami oleh Harwati Syaefudin 

yang menikah dengan Bjorn “Asadullah” Lindsten, warga negara Swedia. Karena 

masalah perbedaan, terjadi kesalahpahaman antara dia dengan suaminya. Hal itu 

tampak pada kutipan berikut. 

 “Saya tidak terlalu memikirkan bagaimana menjalani pernikahan 
beda negara sebenarnya. Saya juga sering lupa kalau kami mempunyai 
warna kulit berbeda dan berasal dari negara berbeda. Semuanya seperti 
sangat natural. Yang mengingatkan saya ketika suatu saat terjadi 
kesalahpahaman, sering kami bicarakan dan sumbernya memang dari 
perbedaan budaya dan latar belakang. 
 Satu hal yang menurut saya berbeda dengan kebiasaan di 
Indonesia, bahwa orang Swedia selalu memberitahu mau melakukan apa 
ketika misalnya sedang duduk bersama-sama. Bahkan ke toilet pun 
mereka memberitahu teman duduknya dengan bilang “Saya hanya mau 
ke toilet”. Pada awalnya bagi saya aneh. Suatu saat saya pergi ke toilet 
begitu saja saat kami sedang duduk bersama. Sekembalinya saya, Mas 
bertanya apakah saya sedang marah, saya tidak mengerti sama sekali 
karena saya tidak marah. Saya tanya, kenapa menganggap saya marah? 
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Mas menjawab bahwa saya pergi begitu saja tanpa bilang apa-apa. Saya 
tertawa dan berpikir, ini yang namanya Kultur Krock (tabrakan budaya). 
Sekarang saya mencoba selalu ingat untuk memberitahu kalau akan 
meninggalkan teman duduk saya, terutama jika duduk bersama mertua. 
Saya juga sudah membicarakan hal ini dengan Mas dan keluarganya, 
bahwa di Indonesia tidak terlalu biasa dengan cara begitu, sehingga 
mohon dimaklumi kalau suatu saat saya lupa untuk memberitahu.” 
(NSB:125) 
 

 Perbedaan lain pun dirasakan Harwati yaitu mengenai tugas pekerjaan 

rumah dan hal ini dikarenakan perbedaan budaya. Hal ini tampak pada kutipan 

berikut. 

 “Mas dengan tipikal orang Swedia menganggap bahwa memasak, 
mencuci, dan pekerjaan rumah lain bukanlah tugas wanita. Sedangkan 
saya merasa bahwa pekerjaan rumah adalah tugas wanita, karena saya 
memang dibesarkan dengan kultur seperti itu. Mas pun mengusulkan 
bahwa kami harus membagi tugas di rumah. Mas mencuci baju dan saya 
yang melipat serta menyetrika (karena Mas tidak bisa melipat baju). Jika 
Mas memasak, saya yang mencuci piring atau sebaliknya. Berbelanja 
dan membersihkan rumah biasanya kami kerjakan bersama. Tetapi untuk 
mengurus mobil dan sejenisnya, masih Mas yang mengerjakan. Mas 
sangat suka minum kopi pahit, dan ketika kami berkunjung ke rumah 
orang tua saya, saya sering ditegur Mama karena dianggap tidak 
melayani suami, seperti membuatkan kopi. Tetapi kami memang sudah 
sepakat, karena saya tidak minum kopi, Mas lebih suka membuat sendiri 
sehingga tahu persis bagaimana komposisi air dan kopinya.”(NSB:125). 
 

 Bagi Harwati, komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk 

menjembatani perbedaan. Tantangan pernikahan antarbangsa bukan hanya karena 

perbedaan latar belakang dan budaya dengan suami dan keluarga, mungkin juga 

dengan teman-temannya. Tantangan ada juga di lingkungan sekitar.  

 

5. Evi Collins dengan Abdullah Collins 

 Pengalaman menarik pun dialami oleh Evi Fitriah setelah menikah dengan 

Abdullah Collins, warga negara Amerika Serikat pada tahun 1998, pada saat dia 
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dengan suaminya mencoba menyatukan perbedaan di antara keduanya. Hal ini 

tampak pada kutipan berikut. 

 “…, Kami pun mencoba untuk menyatukan setiap perbedaan di 
antara kami  dari mulai hal-hal yang sederhana sampai yang 
complicated. Karena sebuah kehidupan rumah tangga yang harmonis 
tidak akan terwujud bila kami saling menampakkan keegoan dan sifat 
dominan masing-masing. Contohnya, saat kami pulang kampung ke 
Jawa Barat atau Ibu saya datang ke rumah kami kemudian beliau 
memasak sambal terasi, suami saya langsung saja pergi ke luar rumah 
(ceritanya mengalah), dan dari situ kami tahu kalau suami tak suka 
mencium bau terasi. Juga ketika saya masak ati ampela dan usus ayam, 
dia tidak tega untuk memakannya (apalagi ceker atau kepala ayam). Dia 
bilang, “ masak ada kaki ayam di makanan?”. 
 Suatu ketika suami juga pernah melihat ikan lele dan belut, dia 
tambah terkejut, “ Apa kamu makan ikan yang kayak gitu juga?” saya 
bilang, “Iya?”. Terus dia bilang, “Mulai sekarang jangan makan ikan 
yang kayak gitu lagi ya!” karena dia pernah melihat ikan lele yang masih 
hidup, geli katanya. Atau ketika ada satu semut di toples gula atau 
makanan, dia langsung membuang semua makanan itu. Sayang kan? 
Sedangkan kami orang Sunda biasanya suka ada azas lebar atau sayang 
jika makanan yang masih layak makan dibuang begitu saja gara-gara 
hanya ada satu semut. Hal unik lain ketika suami melihat tanaman padi 
di sawah saat kami mudik ke rumah orangtua. “Oh…rice itu begini ya 
pohonnya…” baru tahu dia! Saya juga belajar masakan-masakan ala 
negara asal suami, tapi dia lebih senang masakan makanan 
Indonesia.”(NSB:143). 
 

 Masalah bahasa untuk berkomunikasi menjadi kendala bagi pasangan Evi 

dengan suaminya. Hal ini tampak pada kutipan berikut. 

 “ Yang sering jadi masalah adalah komunikasi. Karena di awal 
saya belum lancar berbahasa Inggris, dan suami pun bahasa Arabnya 
masih pas-pasan apalagi bahasa Indonesia, maka sering ada 
kesalahpahaman alias nggak nyambung. Tapi kami berusaha 
menyelesaikannya secara perlahan seiring waktu dan proses belajar. 
Biasanya suami yang lebih banyak bersabar menghadapi emosi saya. 
Kalau diingat, malu juga rasanya.”(NSB:144). 
 

  Evi pun harus bisa beradaptasi dengan keluarga dari suaminya, terutama 

dengan Ibu mertuanya. Hal ini tampak pada kutipan berikut. 
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 “Saya mencintai keluarga suami saya, meskipun Ibu mertua tak 
pernah sekali pun mencicipi masakan yang saya buat (kasian deh!). 
Alasannya, beliau tak pernah dan tak biasa mencicipi masakan dari luar 
negaranya, tapi saya hargai itu. Pernah pada bulan Ramadan, pulang dari 
masjid saya sempatkan memasak semur telur untuk makan sahur esok 
hari. Kebetulan ibu datang ke rumah, dari pintu dia sudah bilang, “Wah, 
bau apa ini, kayak bau kaki…”. Mungkin karena bumbu-bumbu yang 
saya beli dari supermarket orang Asia berbeda dengan bumbu-bumbu 
yang biasa beliau gunakan. Langsung dari situ saya bersihkan dapur dan 
saya buru-buru menyemprotkan pewangi ruangan biar tidak tercium bau 
masakan terlalu lama.”(NSB:148). 
  
 

6. Pungki Bullock dengan  pria warga negara Amerika 

 Terlahir dengan nama Pungki Surachim. Ia menikah dengan seorang 

Amerika pada bulan Mei 1995, dan mempunyai satu anak laki-laki yang lahir 

pada bulan januari 1997. 

 Pungki mengalami berbagai cobaan setelah menikah terutama dengan ibu 

sang suami. Ia ditolak ibu mertuanya selama satu bulan. Hal ini tampak pada 

kutipan berikut. 

 “Sebulan setelah urusan visa selesai, aku mengikuti suami ke 
negerinya. Sampai di sana, lagi-lagi kesedihan menerpaku karena ibu 
mertuaku tidak langsung mau menerima keadaanku sebagai istri baru 
anak kandungnya. Beliau menolak kehadiranku selama sebulan.” 
(NSB:171) 

 
 Pungki harus menghadapi mertuanya dengan penuh kesabaran. Perbedaan 

budayalah yang menjadi penyebab penolakan mertuanya pada dirinya. Hal ini 

tampak pada kutipan berikut. 

 “Kucoba bersabar, berdoa, dan salat agar beliau dibukakan hatinya 
dan mau menerima kehadiranku. Alhamdulillah, sebulan kemudian 
beliaumenerimaku sebagai istri suamiku. Setahun lebih setelah 
perkawinan kami, suatu pagi, aku dan ibu mertua pernah berbincang-
bincang yang cukup dalam. Dalam pembincngan itu, beliau mengaku 
dalam pola pikirannya manusia itu sperti tepung yang tidak bisa 
bercampur. Beliau mengakui sejak kecil suamiku sudah banyak bergaul 
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dengan teman dari lain ras. Tetapi beliau tidak pernah memperkirakan 
bahwa anaknya akan menikahi seseorang dari lain ras. Tak heran 
pernikahan kami menjadi suatu yang mengganjal hatinya.” (NSB:171) 
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