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ABSTRAK 

Pranoto, Padhang. 2013. Posisi Tawar Perempuan Terhadap Laki-laki dalam 
Roman Nona Sekretaris karya Suparto Brata. Program Studi Sastra 
Jawa. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dr. Teguh Supriyanto, 
M. Hum. II. Drs. Hardyanto  

Kata-kata Kunci: posisi tawar, perempuan, laki-laki, hegemoni, patriarki 

Penelitian yang mengkaji roman karya Suparto Brata bertajuk Nona 
Sekretaris mengetengahkan topik dimana perempuan di mata  masyarakat, 
digambarkan sebagai makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada laki-laki. 
Gambaran ini bukan saja dalam ranah pribadi namun meluas ke dunia pekerjaan, 
ini karena kentalnya hegemoni patriarki.  

Rumusan masalah penelitian ini yaitu, (1) bagaimana relasi perempuan 
dan laki-laki yang tergambar dalam roman tersebut, (2) bagaimana perempuan 
melihat posisinya terhadap laki-laki, (3) sampai pada tataran apa hegemoni 
patriarki memengaruhi relasi perempuan dan laki-laki, (4) upaya apa yang 
dilakukan oleh perempuan untuk meningkatkan posisi tawar mereka terhadap laki-
laki. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan dialektika 
teks yang menggunakan oposisi biner sebagai teknik analisis datanya.  

Hasil penelitian ini menunjukkan: a. Relasi perempuan dan laki-laki 
terbagi menjadi dua yakni, relasi profesional dan relasi pribadi. Dalam dunia 
profesional peran perempuan diakui sebagaimana mestinya seorang manusia. 
Namun pada tataran pribadi perempuan masih ditempatkan pada posisi yang 
masih rendah dibandingkan laki-laki. Tokoh Julaeha dan Normasari termasuk 
tokoh yang masih mengukuhkan status quo kuasa laki-laki, sedangkan tokoh Sirtu 
mewakili sikap perempuan yang memiliki pandangan bahwa perempuan juga 
memunyai posisi setara sebagai seorang manusia sebagaimana laki-laki; b. Tokoh 
Normasari, Julaeha, dan Ibu masih menganggap rendah posisinya dibanding laki-
laki sedangkan Sirtu melihat posisinya terhadap laki-laki sebagai mitra; c. 
pengaruh ideologi patriarki terhadap relasi perempuan dan laki-laki tergambar 
dalam tiga dimensi budaya hegemonik menurut Williams, Tokoh Sirtu tergolong 
dimensi budaya bangkit (emergent) karena mengadopsi nilai-nilai baru yang 
sesuai dengan nilai kesetaraan relasi perempuan dan laki-laki, sedangkan tokoh 
Normasari, dan Julaeha masuk dalam budaya residual karena masih menjalani 
nilai endapan ajaran dari masa lalu. Dimensi budaya dominan adalah tokoh 
Bathara, Ugrasamsi, Danang, dan Pambudi; d.para tokoh perempuan di roman ini 
menaikan daya tawar mereka terhadap laki-laki dengan memiliki ketrampilan 
serta keuletan dalam hal pekerjaan serta sikap dan tingkah laku dalam 
hubungannya dengan tokoh laki-laki.  
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Dari hasil penelitian di atas hendaknya dapat mengungkap ideologi 
patriarki yang masih bersemayam dalam masyarakat, sekaligus menyadarkan kita 
akan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini sebagai landasan awal untuk 
mengembangkan ilmu kritik sastra, namun begitu karya Suparto Brata ini masih 
bisa diteliti lebih lanjut dengan pisau analisis yang berbeda dengan penelitian ini. 
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SARI 

Pranoto, Padhang. 2013. Posisi Tawar Perempuan Terhadap Laki-laki dalam 
Roman Nona Sekretaris karya Suparto Brata. Program Studi Sastra 
Jawa. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dr. Teguh Supriyanto, 
M. Hum. II. Drs. Hardyanto  

Tembung pokok: posisi tawar, wanita, priya, hegemoni, patriarki  

Panaliten kanthi obyek romane Suparto Brata sesirah Nona Sekretaris 
mbabarake prakara kang ana gepok senggole karo gegambarane kaum wanita 
ing bebrayan. Wanita asring ginambarake dadi pihak kang asor tinimbang priya, 
gambaran iki ora mung ing tataran pribadi uga katon aneng donyane pegaweyan, 
iki amarga anane hegemoni patriarki.  

 Rumusan masalah kang ana ing panaliten iki yaiku, (1) kepiye relasi 
antarane wanita karo priya ginambarake ing roman Nona Sekretaris, (2) kepiye 
wanita ndelok posisine karo priya, (3) nganti tataran apa ideologi patriarki 
merbawani relasi wanita karo priya, (4) ikhtiyar apa kang tinindakake wanita ing 
roman Nona Sekretaris kanggo ngundhakake posisine marang priya. Panaliten iki 
nganggo pendekatan sosiologi sastra kanthi teknik analisis data migunakake 
dialektika teks kang mrantasi prakara nganggo oposisi biner.  

Asil panaliten iki nuduhake: a. relasi wanita lan priya ginambarake cacah 
loro, yakuwi relasi profesional lan relasi pribadi. Aneng donya profesional relasi 
antarane priya lan wanita kaanggep wis ing posisi sadrajat, keprigelane wanita 
ing pegaweyan kantor wanita oleh panggon samestine minangka manungsa. Dene 
ing tataran relasi pribadi wanita isih kaanggep endhek drajate tinimbang priya. 
paraga Julaeha lan Normasari dadi paraga kang ngukuhi status quo kuwasa 
priya. paraga Sirtu makili pandulu yen wanita uga nduweni posisi kang sadrajat 
minangka manungsa pada karo priya; b.wanita isih nganggep asor drajate 
dhewe, tinimbang priya; c. Prebawa ideologi patriarki ginambar aneng telung 
kategori miturut tataran hegemonik Williams, paraga Sirtu lumebu dimensi 
budaya bangkit (emergent) amarga dheweke wus ngetrapake nilai-nilai anyar 
kang slaras karo nilai kesetaraan wanita lan priya, dene paraga Noramasari lan 
Julaeha lumebu ing dimensi budaya endapan (residual) amarga isih nglakoni 
nilai kang ijeh nduweni sipat kang durung trep karo tataran jaman kelakon. 
Dimensi Budaya Dominan yaiku ana ing paraga Bathara, Ugrasamsi, Danang 
lan Pambudi; d. para paraga wanita ing roman iki ngunggahake posisi tawar 
marang priya lumantar ketrampilan lan kaprigelan ing bab pegaweyan, saliyane 
kuwi uga tata krama gayutane karo priya. 

 Saka asil panaliten muga bisa ndhudhah ideologi patriarki kang ana ing 
bebrayan, lan nggugah awake dhewe marang nilai-nilai kamanungsan. Panaliten 
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iki minangka ajang kanggo ngrembakake ilmu sastra, nanging karya Suparto 
Brata iki isih bisa kataliti lumantar analisis kang seje karo panaliten iki. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Nona Sekretaris adalah judul roman berbahasa Jawa karangan Suparto 

Brata yang mengangkat perempuan sebagai tokoh utamanya. Roman ini selesai 

digarap pada tahun 1984 dan diterbitkan oleh penerbit Narasi di tahun 2010. Alur 

cerita dan tokoh dalam roman ini terinspirasi karya serupa milik novelis Amerika 

Jacqueline Susann berjudul, Valley of The Dolls yang terbit pada tahun 1966 

(dalam pengantar Nona Sekretaris: 7). Meskipun terinspirasi dari karya sastra 

asing tetapi, Suparto Brata tidak meninggalkan unsur sosio-budaya dan aspek 

kesejarahan lokal, jalinan unsur ini memperkuat citra khas perempuan Indonesia 

yang menjadi tokoh sentral dalam roman ini.  

Tokoh perempuan dalam roman ini tidak lagi digambarkan pasif, akan 

tetapi tergambar sebagai sosok tangguh, ulet, serta memiliki pemikiran yang 

progresif. Roman berlatar tahun 1984 ini, bercerita mengenai tokoh Sirtu, Julaeha, 

dan Normasari. Masing-masing mewakili sosok perempuan modern yang 

berusaha menggapai kemandirian dalam pekerjaan. Ketiganya berkecimpung di 

bidang seni hiburan panggung. Sirtu, gadis asal Sragen memperoleh pekerjaan 

sebagai sekretaris disebuah kantor event organizer di Jakarta. Pergaulan dan 

posisinya sebagai sekretaris mengantarkan ia berkenalan dengan banyak artis 

panggung, salah satunya Julaeha pemudi yatim-piatu yang memiliki talenta besar 
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dalam kesenian dan Normasari seorang sri panggung kawakan. Bekerja di bidang 

hiburan panggung, mereka dituntut mempunyai sikap yang luwes dan supel 

terutama dengan tokoh laki-laki yang dianggap mempunyai kuasa dalam 

pekerjaan mereka. Tokoh laki-laki dalam roman ini dihadirkan sebagai sosok 

berpunya dan berkedudukan tinggi dalam pekerjaan.  

Melalui roman ini Suparto Brata mengungkap perempuan dari dua sisi, 

sebagai profesional dan posisi mereka berkait dengan laki-laki dalam struktur 

sosial. Sebagai profesional, perempuan modern dituntut bersaing dengan laki-laki 

utamanya dalam bidang pekerjaan. Ketiga tokoh perempuan dalam roman ini 

berhasil membuktikan kapabilitas diri mereka sebagai seorang profesional, pun 

dalam pengambilan keputusan suara mereka acap kali dipertimbangkan. 

Sementara tokoh perempuan dalam roman ini memperoleh kesempatan berkarya 

setara dengan laki-laki, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa konstruksi 

sosial masyarakat membentuk perempuan sebagai makhluk lemah yang selalu 

bergantung pada laki-laki. Bentukan sosial ini disebut dengan patriarki. Patriarki 

menempatkan laki-laki sebagai penguasa sedangkan, perempuan berada di bawah 

kontrol laki-laki. Bhasin (dalam Sugihastuti 2010: 93) menjelaskan,  

Patriarki merupakan sistem dominasi dan superioritas laki-laki, 
sistem kontrol terhadap perempuan, dalam mana perempuan 
dikuasai. Dalam patriarki melekat ideologi bahwa laki-laki lebih 
tinggi daripada perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh 
laki-laki dan bahwa perempuan adalah bagian dari milik laki-laki. 

Ideologi patriarki mengakar kuat dan diterima sebagai sebuah keadaan 

yang wajar menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan. Patriarki berkelindan 

melalui tafsir-tafsir budaya juga norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga 
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kontrol laki-laki dirasa sebagai keadaan normatif tanpa harus mempertanyakan 

kembali mengapa kedudukan perempuan selalu menjadi bayang-bayang laki-laki. 

Dalam budaya Jawa perempuan identik dengan lingkungan rumah. Semah adalah 

kata yang lazim digunakan sebagai penyebutan bagi seorang istri dalam bahasa 

Jawa halus, Quinn menerangkan kata tersebut berakar dari kata omah (1996:255). 

Ini membuktikan bahwa ideologi patriarki telah disosialisasikan dalam waktu 

yang lama dan merasuk secara mantap serta mendapatkan persetujuan bersama 

masyarakat.  

Seorang perempuan Jawa dibentuk sebagai orang yang dekat dengan 

lingkungan rumah. Pandangan sepeti ini tidak sepenuhnya salah mengingat kodrat 

perempuan sebagai seorang yang diberi anugrah oleh Tuhan untuk dapat 

melahirkan tetapi, menjadi kurang tepat jika posisi perempuan hanya ditempatkan 

sebagai pengasuh anak dan pelayan suami. Kodrat sosial seperti ini yang 

kemudian memasung kebebasan perempuan untuk mengembangkan potensi diri 

keluar dari kungkungan rumah. Gramsci memaparkan, penyebaran ideologi 

semacam ini disebut sebagai hegemoni. Hegemoni adalah proses di mana 

pelunturan kekuasaan dicapai melalui sebuah persetujuan atau konsensus yang 

terbangun dari proses kepemimpinan moral dan intelektual bukan dengan jalan 

paksaan, Gramsci (dalam Sugiono, 2006:31). Bentukan sosial ini memengaruhi 

pola pikir perempuan yang menyebabkan anggapan inferioritas diri mereka atas 

superioritas laki-laki merupakan sebuah hal yang lumrah dan kodrati.  

Perempuan pada zaman kini telah menemukan perannya dalam bidang 

pekerjaan. Pekerjaan seperti dokter, pengajar, polisi, bahkan presiden pernah 
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disandang oleh perempuan-perempuan Indonesia, begitu pula dengan kesempatan 

belajar bagi perempuan yang telah terbuka luas. Namun laki-laki masih dianggap 

sebagai pihak yang lebih tinggi daripada perempuan. Nona Sekretaris 

menggambarkan sebuah keadaan di mana perempuan telah diakui kemampuan 

dan ketrampilan mereka dalam pekerjaan namun realitasnya, anggapan-anggapan 

perempuan sebagai makhluk lemah yang bergantung pada laki-laki dan lebih 

pantas berada di dalam lingkungan rumah masih saja ada bahkan, anggapan itu 

bukan hanya berasal dari laki-laki namun juga perempuan. Tiga tokoh perempuan 

dalam roman ini hidup di era modern yang memungkinkan mereka mempunyai 

otoritas terhadap pilihan bagi masa depan mereka sendiri tetapi, kentalnya 

hegemoni patriarki masih menafsirkan perempuan sebagai makhluk yang 

bergantung pada laki-laki. Dari sinilah konflik di bangun oleh penulis, masing-

masing tokoh perempuan memiliki cara tersendiri meningkatkan posisi tawar 

mereka dihadapan laki-laki serta bagaimana ketiga tokoh utama perempuan dalam 

roman ini membangun kesadaran diri mereka atas konstruksi patriarki dalam 

struktur masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berlandaskan pada paparan latar belakang masalah di atas, mengemuka 

permasalahan yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :  

1) bagaimana relasi antara perempuan dengan laki-laki yang tersuguh 

dalam roman Nona Sekretaris? 
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2) bagaimana perempuan dalam roman Nona Sekretaris memandang 

posisi mereka terhadap laki-laki?  

3) sejauh mana ideologi patriarki berpengaruh terhadap relasi perempuan 

dan laki-laki dalam roman Nona Sekretaris? 

4) upaya apa yang ditempuh perempuan dalam roman Nona Sekretaris 

untuk meningkatkan posisi tawar mereka terhadap laki-laki?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengungkap 

gambaran relasi antara perempuan dan laki-laki dan bagaimana perempuan 

memandang posisi mereka sendiri terhadap laki-laki. Kemudian menelisik sampai 

sejauh mana hegemoni patriarki berpengaruh terhadap relasi keduanya. Tujuan 

terakhir adalah mengungkap upaya yang dilakukan perempuan dalam roman Nona 

Sekretaris memperbaiki posisi tawar mereka terhadap laki-laki khususnya dalam 

dunia yang cenderung didominasi oleh pandangan bahwa posisi sosial laki-laki 

lebih tinggi daripada perempuan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoretis maupun praktis. Manfaat secara teoretis yang diharapkan dari penelitian 

ini agar dapat memberi alternatif  bagi penelitian sastra yang mengangkat 

perempuan sebagai objek kajian menggunakan pendekatan teori kebudayaan. 

Penelitian ini juga diharap dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian 
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sejenis.  

Secara praktis penelitian ini diharap dapat memberi perspektif baru bagi 

kaum perempuan akan nilai-nilai patriarkhat yang meminggirkan peran 

perempuan. Sekaligus memberi pemahaman bagi laki-laki khususnya bagi diri 

peneliti agar lebih menghormati pribadi perempuan sebagai makhluk yang 

mempunyai hak serupa dengan laki-laki 
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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

Nona Sekretaris sebagaimana karya fiksi dari Suparto Brata lainnya baik 

berbahasa Indonesia maupun Jawa banyak mendapatkan sambutan hangat bukan 

saja dari penikmat sastra, pula mendapat perhatian dari para pengritik karya sastra. 

Trisna Dewi Wijayanti dalam penelitiannya tentang roman Nona 

Sekretaris bertajuk Tokoh Wanita dalam Roman Nona Sekretaris karya Suparto 

Brata berfokus pada permasalahan tokoh dan peran tokoh wanita yang terdapat 

dalam roman tersebut. Penelitian ini mengurai unsur intrinsik terutama tokoh 

penokohan guna menguak peran tokoh perempuan keluarga dan masyarakat.  

Luaran penelitian ini menjabarkan delapan tokoh perempuan dalam roman 

ini masing-masing memunyai peran tersendiri dalam keluarga dan masyarakat. 

Tokoh Sirtu dan Ny Pradangga Praba (ibu dari Sirtu) memiliki peran ganda karena 

keduanya berperan dalam ranah keluarga dan masyarakat sedangkan, ke enam 

tokoh lainnya memiliki peran dalam masyarakat. 

Penelitian Trisna Dewi Wijayanti tersebut membuka jalan bagi penelitian 

ini, penelitian yang berjudul Posisi Tawar Perempuan Terhadap Laki-Laki dalam 

Roman Nona Sekretaris secara khusus menyoroti ideologi patriarki yang 

memengaruhi interaksi tokoh perempuan dan laki-laki dalam roman tersebut. 
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Meski menggunakan sumber data penelitian yang serupa dengan penelitian 

terdahulu tetapi, secara konstruksional teori maupun metode yang nantinya 

digunakan terdapat perbedaan. Hal ini penting dilakukan karena hakikat sebuah 

penelitian merupakan proses yang selalu berkembang.  

2.2 Landasan Teori 

Sastra bukan hanya dipahami sebagai sebuah karya kreatif pengarang yang 

ditujukan kepada para pembacanya, lebih dari itu sebuah karya sastra memuat 

berbagai dokumen kehidupan baik yang bersifat kontemplatif maupun historis 

tidak bersifat didaktis melainkan mengajak pembacanya mengalami tahap katarsis 

diri.  

Katarsis yang dimaksud bukan sekedar makna penyucian diri melainkan, 

suatu tahapan di mana pembaca merasa mempunyai pandangan baru terhadap 

dunia sekitar. Sebuah karya sastra bahkan bisa membawa suatu perubahan 

setidaknya bagi pembaca itu sendiri. Oleh karenanya dipandang perlu untuk 

membedah karya sastra berdasarkan kaidah keilmuan, agar unsur hidup-kehidupan 

dapat diuraikan secara tepat.  

Teori sastra merupakan kumpulan berbagai-bagai paradigma dari hasil 

penelitian sastra yang terdiri dari para linguis dan ahli sastra, yang turut 

menyumbangkan khasanah bagi perkembangan ilmu sastra itu sendiri. Teori sastra 

lazim disebut sebagai kritik sastra, hal ini dikarenakan teori sastra menempatkan 

kajian ilmiah untuk memberi kritik kepada karya sastra yang nantinya diharapkan 

menumbuhkan iklim sastra yang kondusif dan merepresentasikan sastra sebagai 
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pembawa pesan kehidupan. 

Sebagai pembawa pesan kehidupan kritik terhadap sastra tidak hanya di 

dekati secara internal melalui kajian linguistik maupun struktural di mana faktor-

faktor intrinsik menjadi acuan. Kritik sastra juga menjadikan kajian ilmu lain 

sebagai faktor pembantu dalam mengekstraksi kandungan nilai dalam sebuah 

karya sastra. 

Sosiologi sastra semisal, teori ini mengadopsi kajian-kajian sosial tentang 

interaksi manusia dengan sekitar di mana tidak terlepas unsur konstruksi sosial 

didalamnya. Kuntowijoyo mengandaikan pengarang sebagai tukang batu. Tukang 

batu yang baik, harus mempunyai imajinasi tentang rumah, merakit satuan-satuan 

batu bata, pasir, dan bahan-bahan lainnya menjadi sebuah kesatuan. Begitu pula 

dengan pengarang, ia harus mempertalikan imajinasi yang identik dengan daya 

strukturalisasi, selayaknya bahan bangunan yang semula seakan lepas-lepas 

(dalam Faruk 2010:51). 

Sumbangsih keilmuan lain terhadap sastra dirasa amat penting 

dikarenakan kecenderungannya sebagai sarana dokumentasi sosial.  

Penelitian ini menggunakan berbagai teori diluar kaidah sastra untuk 

membantu analisis terhadap teks roman Nona Sekretaris diantaranya adalah, teori 

hegemoni yang dikembangkan oleh Gramsci serta aplikasinya dalam ranah sastra 

oleh Raymond Williams. Kemudian menggunakan perspektif gender dan 

feminisme, perspektif ini dianggap mewakili perjuangan kaum perempuan dalam 

melihat kembali hubungan mereka dengan laki-laki yang masih terbungkus dalam 
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tebalnya budaya patriarki.   

2.2.1. Hegemoni  

Hegemoni berakar kata Hegeisthai (Yunani) yang bermakna 

kepemimpinan, adalah penganut marxis Italia Antonio Gramsci yang kemudian 

menggunakan istilah hegemoni untuk menganalisis perubahan-perubahan sosial 

pada masyarakat Eropa abad keduapuluh. Meskipun berangkat dari tradisi Marxis, 

Gramsci tidak sepenuhnya mengadopsi teori Marx yang menilai suatu gagasan 

atau ideologi kelas masyarakat merupakan refleksi dari kegiatan ekonomis (Faruk, 

2012:131). Konsep kepemimpinan model Marx mengesampingkan pemeliharaan 

ideologi dalam masyarakat. Kepemimpinan menurut Gramsci bukanlah sebuah 

bentuk dominasi mutlak penguasa, di mana kontrol terhadap ekonomi dijadikan 

senjata untuk mengendalikan massa. Gramsci melihat kepemimpinan sebagai 

sebuah tindak persetujuan intelektual, moral, dan filosofis dari semua kelompok 

utama dalam suatu bangsa (dalam Bocock 2007:40). 

Perry Anderson (dalam Bocock 2007:27-29) memaparkan tiga model 

kepemimpinan hegemonik Gramscian. Model pertama dalam pengertian 

kepemimpinan budaya dan moral, hegemoni diterapkan dalam masyarakat sipil. 

Sementara negara merupakan lokasi kekuasaan koersif (bersifat memaksa) dalam 

bentuk polisi dan militer sedangkan, bidang ekonomi merupakan lokasi dari 

berbagai bidang pekerjaan (work disciplines), keterkaitan dengan uang tunai (cash 

nexus), dan kontrol moneter (monetary controls). Struktur dasar dan Suprastruktur 

adalah istilah yang digunakan oleh Gramsci dalam menerangkan kelas-kelas 
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kekuasaan pada suatu lembaga. Struktur dasar atau basic structure merupakan 

struktur pondasi bersifat material termasuk di dalamnya ekonomi dan sistem 

produksi. Suprastruktur merupakan tempat bertemunya masyarakat sipil dan 

negara di mana bersemai gagasan-gagasan, di sinilah kepemimpinan yang 

hegemonik diterapkan. Pada tahap ini, unsur persetujuan dari masyarakat sipil 

sangat krusial.  

Pendidikan dan hukum kemudian memegang peranan penting dalam 

model selanjutnya dari hegemoni Gramscian. Pendidikan dalam hal ini sekolah 

memberikan sumbangsih positif bagi masyarakat sedangkan, pengadilan sebagai 

pendidikan yang negatif dan represif. Model terakhir adalah penghapusan batas 

antara negara dan masyarakat sipil 

“negara” tidak hanya dipahami sebagai aparat pemerintah, tetapi 
juga aparat “swasta” dari “hegemoni” atau masyarakat sipil. 
Hegemoni … adalah milik kekuatan-kekuatan swasta 
(nonpemerintah), milik masyarakat sipil – yang adalah “Negara” 
juga, dan memang merupakan Negara itu sendiri. Gramsci (dalam 
Bocock 2007:28-29). 

Dengan kata lain model ketiga dari hegemoni Gramcian memberikan 

sebuah dimensi kepemimpinan ganda di mana negara tidak saja mengatur 

masyarakat sipil dengan kekuatan fisik¸ negara pula memberikan nilai-nilai 

ideologis guna memeroleh persetujuan kelas dibawahnya. Gramsci menyebutnya 

dengan konsep negara integral di mana antara negara dan masyarakat sipil 

menyatu. Dalam hal ini adalah kesatuan gagasan masyarakat sipil yang 

merupakan representasi dari gagasan penguasa di mana masyarakat atau kelas 

terpimpin tidak lagi memiliki otonomisasi terhadap gagasan mereka sendiri. 
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Proses hegemoni dilaksanakan melalui pelbagai cara dengan menggunakan unsur-

unsur yang terkait dalam negara sehingga, secara tak terasa mereka kehilangan 

bahkan melupakan kesadaran kritis terhadap sistem dan realitas yang ada (Fakih, 

1996: 55).  

Negara-bangsa menurut terminologi Gramsci adalah dua pengertian dari 

sebuah lembaga kekuasaan yang berbeda. Bangsa dibentuk dalam masyarakat 

sipil oleh sistem pendidikan yang di dalamnya meliputi pengajaran khusus, sastra, 

geografi, dan sejarah. Sementara kedudukan negara dinilai Gramsci sebagai suatu 

lembaga koersif yang mengontrol hukum dan administrasi keadilan guna 

membentuk tatanan masyarakat yang tunduk terhadap peraturan. Konsep bangsa 

lebih dekat kepada tafsir kepemimpinan hegemonik namun demikian, tatanan 

hegemoni bukan sama sekali tanpa campur tangan koersif. Di sinilah peran para 

intelektual menjadi penting, dalam kaitannya memberikan pemahaman kolektif 

sebagai anggota masyarakat. Intelektual di sini bukanlah suatu lembaga eksklusif 

yang jauh dari masyarakat melainkan, penjaga keserasian hubungan antara negara 

dan yang dikuasai  (Bocock 2007:38-40). 

Dimensi ideologi dan kesetujuan inilah yang membedakan Gramsci 

dengan Marx, ideologi dimaknai aliran Gramscian tidak saja sebagai akibat dari 

aktivitas ekonomi belaka, sebagaimana dipahami mazhab Marxis. Ideologi 

menurut Gramsci juga memunyai dimensi material sama halnya dengan 

infrastuktur dan di antaranya saling bergantung memberikan pengaruhnya dan 

berinteraksi satu sama lain (Faruk 2010:131). Dalam proses pelunturan kekuasaan 

hegemonik unsur persetujuan dan pemeliharaan terhadapnya merupakan hal 
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krusial oleh karena itu, diperlukan sebuah medium yang dapat membawa gagasan 

dalam bingkai persetujuan. Dalam Prison Notebooks, Gramsci (dalam Bocock 

2007:71), Memaparkan: 

sangat penting untuk menghancurkan prasangka yang berkembang 
luas bahwa filsafat adalah hal yang aneh dan sulit, hanya karena hal 
tersebut merupakan aktivitas intelektual spesifik dari kategori 
spesialis tertentu atau kategori filsuf sistematis dan profesional 
tertentu. Pertama-tama hatus diperlihatkan bahwa semua manusia 
adalah filsuf dengan mendefinisikan batas-batas dan karakteristik-
karakteristik filsafat spontan yang layak bagi semua orang. Filsafat 
ini terkandung dalam : 

1: bahasa itu sendiri, yang merupakan  totalitas pelbagai konsep 
dan pemikiran yang telah ditetapkan dan bukan sekadar kata-kata 
yang secara gramatikal tidak memiliki kandungan; 2. Akal sehat 
(common sense) dan kebijakan (good sense): 3. Agama popular, 
dan karena itu, begitu juga dalam keseluruhan sistema kepercayaan, 
takhayul, opini, cara melihat pelbagai hal dan cara bertindak, yang 
secara kolektif disatukan dengan naman “folklore”.  

Bahasa merupakan medium dalam penyebaran ideologi, di dalamnya tidak 

saja terkandung tuturan dalam bentuk gramatis namun pemikiran-pemikiran yang 

bersifat filosofis dapat dihadirkan oleh elemen ini. Hal ini juga diperkuat oleh 

Faruk menurutnya, Bahasa berpengaruh bagi penyebaran konsepsi tentang dunia 

tertentu (2010:145). Bahasa termaksud bukanlah selalu dirupakan dalam kosakata 

arkhais namun sebagai bahasa komunikatif yang lazim dipergunakan dalam 

keseharian ordinary language. Dalam bahasa keseharian terkandung pula 

konsepsi idealogis sejalan dengan komunitas masyarakat yang menggunakan 

bahasa tersebut. Artinya konsepsi kebudayaan ataupun pemikiran filosofis akan 

senantiasa menemukan bentuknya dan diperbarui dalam masyarakat menggunakan 

medium bahasa. 
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Common sense (kebenaran umum/pemikiran awam) merupakan dimensi 

hegemonik yang di dalamnya terdapat endapan yang berasal dari aktivitas 

filosofis manusia (Faruk 2010:146). Endapan filosofis ini menciptakan kebenaran 

yang diakui secara kolektif. Imbuh Faruk common sense sendiri bukan merupakan 

sesuatu yang statis melainkan, sesuatu yang dinamis dan terus-menerus diperbarui 

dengan gagasan-gagasan ilmiah dan opini-opini yang memasuki kehidupan sehari-

hari. Common sense menciptakan folklor masa depan, yaitu sebagai suatu fase 

yang relatif kukuh dari pengetahuan populer pada suatu ruang dan waktu tertentu 

(Faruk 2010:146). Kebenaran ini bersifat normatif hingga masyarakat pelakunya 

tidak merasakan adanya subordinasi oleh karena itu sangatlah penting untuk 

memahami peran dan posisi diri sendiri secara kritis untuk melawan kekuasaan 

hegemonik. Demikian halnya dengan agama di mana lewat medium ini konsep 

filosofis, etis, dan metafisika dapat memasuki kehidupan masyarakat bersama 

dengan bahasa itu sendiri. 

2.2.1.1 Sastra dan Hegemoni 

Konsep hegemoni tidak saja berkait dengan kehidupan politis menyangkut 

legitimasi kekuasaan akan tetapi, lebih luas menyangkut kebudayaan mengingat 

penekanan pada penyebaran ideologi untuk terus menerus memroduksi kesetujuan 

dari kelas terpimpin. Gambaran hegemonik juga muncul dalam banyak karya 

sastra, hal ini dikarenakan hasil cipta sastra bukan sesuatu yang lepas dari 

masyarakat pendukungnya di mana berbagai interaksi ideologis terjadi. Hal ini 

menjadikan karya sastra sebagai tempat berkumpulnya ideologi terutama gagasan 

pengarang yang notabene adalah anggota masyarakat.  
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Raymond Williams dalam hasil studinya mengenai kesusastraan Inggris 

bertajuk Forms and English Fiction in 1848 (1986) menemukan bentuk 

kepemimpinan hegemonik dalam kesusastraan Inggris sekitar tahun 1848 di mana 

kekuasaan kaum borjuis memimpin terhadap kelas pekerja. Dalam hasil kerjanya, 

alih-alih kelas pekerja mengadakan suatu perlawanan radikal terhadap kelas 

borjuis yang dianggap telah memojokkan posisi mereka, justru kelas pekerja 

berhasil dibujuk oleh kaum borjuis untuk mengadakan suatu rekonsiliasi yang 

dicapai salah satunya dengan cara perkawinan beda kelas (borjuis-pekerja) dengan 

cara seperti itulah kesetujuan dicapai. Williams menganalisis kebudayaan menjadi 

tiga bagian berkait dengan aktivitas kekuasaan hegemonik. Pertama adalah 

kebudayaan dominan, merepresentasikan kelas berkuasa. Selanjutnya, kebudayaan 

residual merupakan kebudayaan masa lampau yang masih berjuang 

mempertahankan eksistensinya. Terakhir adalah kebudayaan bangkit di mana 

kebudayaan macam ini berusaha merebut kuasa hegemoni. (Teguh, 2001:6, lihat 

pula Faruk, 2010:156). 

Williams menegaskan bahwa, hegemoni merupakan suatu proses, bukan 

suatu bentuk dominasi yang ada secara pasif, melainkan sesuatu yang harus terus-

menerus diperbarui, diciptakan kembali, di pertahankan dan di modifikasi (dalam 

Faruk 2010:155). 

Sastra berkedudukan sebagai bagian dari masyarakat dalam hal ini 

kebudayaan, yang merupakan komulasi dari aktivitas-reaktif masyarakat. Sebagai 

sebuah bagian dari aktivitas kebudayaan masyarakat, dunia sastra memang 

terbangun sebagai dunia imajinasi yang membangun sistem tersendiri (Teeuw, 
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1983) namun, dunia sastra tak serta merta lepas dari pengaruh dunia nyata di 

mana pengarang dan pembaca berada. Konflik yang di bangun pada sebuah karya 

sastra tetap tidak dapat terlepas dari refleksi permasalahan kultur maupun ideologi 

tertentu dalam dunia nyata. Muzaka sebagaimana termuat dalam Teguh (2001:6) 

mengemukakan,  

sastra sebagai bagian dari kebudayaan, jika mengikuti konsep 
hegemoni tentu tidak dipandang semata-mata sebagai gejala kedua 
yang bergantung dan ditentukan oleh masyarakat kelas sebagai 
infrastrukturnya, melainkan dipahami sebagai kekuatan sosial, 
politik, dan kultural yang berdiri sendiri dan memunyai sistem 
tersendiri meskipun tidak terlepas dari infrastrukturnya. 

Jelas kiranya bahwa sastra juga merupakan bagian dari konstruksi 

masyarakat, di mana konflik dan alur yang terbangun di dalam karya sastra 

merupakan cerminan dari sebuah problematik kultur dan ideologis masyarakat di 

mana pengarang dan pembaca berada. Sastra pula memuat ordinary language, 

folklor, serta common sense hal ini berarti melalui medium sastra kekuasaan 

hegemoni yang di dalamnya ada kandungan ideologi tertentu dapat tersalurkan. 

Williams mengategorikan pandangannya ini dalam tiga garis besar, yakni 

kebudayaan residual, dominan, dan bangkit. Budaya dominan secara ringkas 

dipahami sebagai sebuah budaya yang sedang berkuasa, dimana para pemegang 

kekuasaan terus-menerus mengkompromikan terhadap kelas-kelas dibawahnya. 

Budaya residu merupakan sisa-sisa atau endapan hasil dari nilai-nilai budaya masa 

lalu yang hingga kini masih di praktikan. Budaya bangkit dimaknai sebagai 

eksistensi nilai-nilai baru yang memungkinkan perubahan pola pada budaya 

dominan.  
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Djoko Sutopo dalam tesisnya menyebut kuasa yang mencapai taraf 

hegemoni adalah ketika sosok kekuasaan atau penindasan tersamar. Ia seakan-

akan lenyap dan tidak pernah terjadi bahkan, terpikirkan pun tidak. Kehidupan 

masyarakat seakan tak ada satu pihak yang berkuasa secara sewenang-wenang dan 

pihak lain yang dikuasai. Semua realitas sehari-hari wajar, alamiah, aman, dan 

tertib (1997:23-24). 

2.2.2. Patriarki 

Patriarki menurut Bhasin (dalam Sugihastuti 2010:93) secara etimologis 

berasal dari kata patriach yang berarti kekuasaan bapak. Pengertian ini secara 

tidak langsung menyiratkan sebuah hubungan hirarkis dalam tatanan keluarga di 

mana bapak (laki-laki) bertindak sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan 

perempuan dalam rumah tangga menjadi hak milik sepenuhnya bagi laki-laki.  

John Zerzan dalam laman anarchoi.com mengungkap bentang sejarah 

sistem patriarki yang dimulai jauh ketika manusia masih dalam tahap kehidupan 

prasejarah. Kehidupan pra-bercocok tanam ketika masyarakat masih terstruktur 

sebagai pemburu-peramu foraging society, hubungan perempuan dan laki-laki 

masih berada dalam satu sistem kekerabatan setara di mana laki-laki sebagai 

pemburu sedangkan, perempuan menjadi peramu. Masyarakat yang terbentuk 

adalah masyarakat egaliter di mana baik perempuan dan laki-laki memunyai hak 

sama dalam kaitan pembagian hasil buruan serta peraturan dalam pembagiannya. 

Laki-laki hanya sedikit memiliki akses terhadap pengendalian perempuan dan 

anak-anak mengingat struktur masyarakat yang seperti ini. Namun pola seperti ini 
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kemudian menghasilkan tafsir bias gender di mana perempuan ditempatkan pada 

posisi pasif karena tugas kewajibannya menjaga anak. Pola pembagian kerja 

seperti ini terus berlangsung dari era pertengahan paleolitikum hingga 

paleolitikum lanjut. Pola ini berlanjut pada terbentuknya peradaban dan 

domestikasi masyarakat perlahan lahan terpolarisasi akan perspektif maskulin 

feminin yang menyebabkan timbulnya divisi kerja dan laki-laki sebagai pihak 

yang mahfum untuk keluar rumah sementara perempuan lekat dengan rumah dan 

anak (http://www.anarchoi.com/patriarki-peradaban-dan-asal-usul-gender/. 

diunduh tanggal 7 Agustus 2012). 

Engels mengungkapkan era dari kepemimpinan yang patriarkis adalah 

ketika peradaban manusia berkembang menjadi masyarakat agrikultur, di mana 

faktor produksi dikuasai oleh laki-laki sementara perempuan hanya berfungsi 

sebagai penghasil anak (dalam Adji 2009:34). Laki-laki kemudian menjadi faktor 

penentu bagi perempuan, dari kuasa pariarkat. Bhasin (1996:5-10, dalam 

Sugihastuti 2007:94) mengungkap beberapa faktor yang dikuasai dari tubuh 

perempuan dalam sistem patriarki, diantaranya sebagai berikut.  

1) Daya produktif atau tenaga kerja perempuan. laki-laki mengontrol 

produktivitas perempuan di dalam dan diluar rumah tangga,  dalam 

kerja bayaran. Di dalam rumah tangga, perempuan memberikan semua 

pelayanan untuk anak-anak dan suaminya. Di luar rumah, laki-laki 

mengontrol kerja perampuan melalui berbagai macam cara salah 

satunya dengan pemilihan jenis pekerjaan yang oleh laki-laki dianggap 

cocok dengan perempuan. 
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2) Laki-laki juga mengontrol daya reproduktif perempuan. dalam banyak 

masyarakat perempuan tidak memiliki kebebasan dalam menentukan 

jumlah anak yang diinginkan, dan waktu untuk melahirkan anak. Hal 

tersebut berada ditangan laki-laki sebagai pengambil keputusan. 

3) Kontrol oleh laki-laki juga berlaku atas seksualitas perempuan. 

perempuan diharuskan memberikan pelayanan seksual kepada laki-laki 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pihak laki-laki. Perempuan 

diharuskan membatasi ekspresi seksualitas diluar nikah, sedangkan 

laki-laki tidak. 

4) Gerak perempuan dikontrol untuk mengendalikan seksualitas, 

produksi, dan reproduksi mereka. Perempuan dilarang meninggalkan 

ruangan rumah tangga, pemisahan yang ketat antara privat dan publik, 

pembatasan interaksi antara kedua jenis kelamin. 

5) Laki-laki juga mengontrol harta milik dan sumberdaya ekonomi lain 

dengan jalan sistem pewarisan dari laki-laki ke laki-laki. Meskipun 

perempuan dalam hal ini memperoleh bagian jumlahnya tidak sama 

rata lebih kecil dibandingkan dengan yang diperoleh laki-laki  

Dengan demikian, hampir seluruh aspek kehidupan perempuan merupakan 

obyek dari kekuasaan laki-laki. Laki-laki secara hirarkis berposisi lebih tinggi, 

mengontrol gerak laku perempuan serta mendapatkan keistemewaan lebih. 

Keadaan yang seperti ini memengaruhi pola hubungan yang timpang, posisi tawar 

perempuan terhadap laki-laki sangat dipengaruhi oleh pandangan patriarki. 
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Niken Kuswandari, Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi 

Kementrian PPA menegaskan, budaya patriarki menjadi faktor penghambat dalam 

meningkatkan kesetaraan gender (http://www.gatra.com/nasional/1nasional/15312

-patriarki-masalah-utama-kesetaran-gender, diunduh 30 Juli 2012). Hal ini 

menyangkut manifestasi dari ideologi ini yang sudah terlalu lama dan telah 

memengaruhi pola pikir masing-masing individu sehingga kuasa patriarki 

dirasakan sebagai sesuatu yang lazim dan normatif.  

2.2.3. Gender  

Konsepsi gender merupakan sebuah konsepsi dikotomik menyangkut 

peran sosial jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) dalam sebuah koloni 

masyarakat. Gender sering diidentifikasi sebagai jenis kelamin, yakni kodrat 

bawaan sejak yang manusia di lahirkan. Pemaknaan terhadap konsepsi gender 

memang menjadi suatu yang rancu dalam masyarakat, hal ini berkait dengan 

konstruksi gender dibentuk melalui proses yang sangat panjang melalui berbagai 

lembaga kekuasaan. Konsepsi gender menurut Fakih (1996:8-9) adalah  sebagai 

perlakuan sosial yang melekat pada diri pribadi seorang laki-laki ataupun 

perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Definisi mengenai 

laku sosial laki-laki dan perempuan bisa jadi berubah seiring waktu dan tempat 

yang berbeda.  

Proses yang sedemikian panjangnya menyebabkan gender seolah-olah 

menjadi sebuah kodrat-ketentuan Tuhan yang tidak bisa diubah lagi. Lanjut Fakih, 

dialektika, konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara evolusional 
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memengaruhi biologis jenis kelamin (1996:10). 

Antara gender dan jenis kelamin adalah suatu hal yang berkait tetapi, 

memiliki sifat yang berbeda. Jenis kelamin merupakan bangunan biologis yang di 

anugrahkan Tuhan kepada manusia, mencirikan seseorang tersebut perempuan 

atau laki-laki dan memunyai sifat tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan, gender 

lebih disebabkan laku konstrusional dari sebuah masyarakat tertentu dan sifatnya 

dapat dipertukarkan. 

Perbedaan gender atau gender differences menjadi suatu hal yang dapat 

dimaklumi mengingat secara biologis laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan 

berbeda namun saling melengkapi. Permasalahan muncul ketika perbedaan gender 

menghasilkan ketidaksetaraan peran gender gender inaqualities dan hal ini 

dijadikan sebuah ukuran untuk menentukan kapabilitas manusia laki-laki dan 

perempuan di berbagai bidang. Konsep gender umumnya berbicara mengenai 

perempuan, karena akibat pembagian peran secara konstruksional ini perempuan 

sering dirugikan terutama pada akses mereka diluar rumah. Perempuan 

diidentikan sebagai makhluk yang lekat dengan lingkungan rumah karena fungsi 

reproduktif mereka. Perempuan dikaitkan dengan urusan rumah tangga yang 

seolah telah menjadi bagian dari genderisasi kodrat bagi perempuan.  

Konsepsi bias gender mengindikasikan beberapa ketidakadilan yang 

diterima perempuan sebagai dampak atas konstruksi peran sosial mereka, 

diantaranya sebagai berikut. 
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(1) Marginalisasi 

Marjinalisasi atau peminggiran peran ekonomi perempuan adalah suatu 

dampak yang diterima perempuan karena mereka dianggap tidak memiliki arti 

penting dalam pembangunan ekonomi.  

(2) Subordinasi 

Perempuan dianggap tidak penting, karena bentukan sosial yang 

menjadikan mereka cenderung irrasional  atau emosional. 

(3) Stereotipe 

Pelabelan atau stereotipe perempuan dipandang sebagai makhluk 

penggoda dan bertindak sebagai pelayan bagi suami. 

(4) Kekerasan 

Kekerasan yang dialami oleh perempuan cenderung disebabkan karena 

konstruksi masyarakat yang menilai diri mereka itu lemah, karena anggapan ini 

maka perempuan menjadi obyek dari kekerasan. Mulai dari pelecehan seksual, 

hingga kekerasan dalam rumah tangga. 

(5) Beban kerja ganda 

Beban kerja ganda disebabkan anggapan bahwa seorang wanita itu 

memiliki sifat  rajin dan memelihara, maka mereka ditempatkan di dalam 

lingkungan rumah namun tidak berhak menjadi kepala rumah tangga. (Faruk 

1996:12-23, lihat pula Handayani dan Sugiarti 2008:14-19). 
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Fakih berpendapat berbagai laku tidak adil yang ditujukan untuk kaum 

perempuan dapat ditemui dalam semua tingkatan masyarakat baik global sampai 

pada ranah keluarga sehingga menjadikan ketidakadilan terhadap perempuan 

karena bias gender mengakar kuat (1996:23). 

2.2.4. Strukturalisme Genetik 

Strukturalisme Genetik merupakan suatu model yang dikembangkan oleh 

seorang teoretikus sosiologi Perancis, Lucien Goldmann. Goldmann dalam 

makalahnya berjudul The Sociology of Literature status and problems of method  

(1967:495) menggaris bawahi hal yang menjadi dasar bagi pemikirannya 

mengenai metodologi strukturalisme genetik: (1) keterkaitan antara teks sastra dan 

subyek sosial bukan sebuah keterkaitan langsung tetapi, diantaranya tercipta 

sebuah struktur mental yang membentuk kesadaran sosial dan pandangan dunia 

pengarang; (2) struktur mental terbangun dari gabungan berbagai aktivitas suatu 

masyarakat di mana tercipta dari pengalaman berjangka. Bukan dari pengalaman 

individual yang instan; (3) homology dianggap mewakili keterkaitan antara 

realitas dunia sosial dan dunia teks. Menurut Goldmann, bahkan pada kejadian 

yang sangat bervariasi (heterogen) terdapat semacam strukturasi homologi di 

dalamnya. Homologi dari teks sastra dapat dilihat dari kategori struktural. 

Dongeng semisal, dapat dianggap mewakili pengalaman suatu kelompok sosial. 

Teori ini mengandaikan bahwa suatu karya sastra merupakan sebuah struktur, 

keseluruhan yang utuh, yang terbangun dari unsur-unsur yang berhubungan satu 

sama lain, Laurenson dan Swingewood (dalam Faruk 2002:22) menjelaskan. 
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Sebagai gagasan, pandangan dunia itu bukanlah fakta empiris yang 
langsung, melainkan suatu abstraksi yang mendapatkan bentuk-
bentuk konkretnya di dalam teks-teks sastra dan filosofis tertentu. 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa strukturalisme genetik 

tidak hanya memerhatikan struktur internal sebuah karya sastra tetapi juga 

melibatkan konteks sosial. 

2.2.4.1. Dialektika Teks 

Pandangan Goldmann mengenai strukturasi dalam teks sastra melahirkan 

suatu metode dialektik, yang tidak hanya berhubungan dengan subyek sosial juga 

mempersoalkan koherensi struktural didalamnya (Faruk 2010: 77). Metode 

dialektik bergerak melingkar tidak ada titik mula yang benar-benar valid, secara 

simultan menautkan bagian-bagian kecil dalam keutuhan, menelusur bagian besar 

untuk menjelaskan bagian kecil sementara bagian besar tak mungkin di jelaskan 

tanpa kehadiran bagian-bagian kecil. Oleh karenanya metode ini berkonsep 

“keseluruhan-bagian” dan “pemahaman-penjelasan” (Faruk 2010:77).  

Selanjutnya dialektika teks berkembang dan disempurnakan oleh gagasan 

oposisi berpasangan binnary opositional yang disumbang oleh semiotika Lotman.  

Lotman membagi struktur teks naratif menjadi tiga bagian, yaitu 
ruang artistik, plot, dan persona. Ruang artistik terbangun dari 
beberapa medan semantis yang berupa elemen-elemen yang 
berhubungan satu sama lain dalam bentuk oposisi berpasangan, 
baik secara vertikal maupun secara horisontal (Lotman 1979:218, 
229, 233; Maier, 1982:320; Faruk 2002:27). 

Teknik oposisi biner yang diterapkan oleh Goldmann menjembatani 

penelitian teks, tidak hanya menilik pada struktur intern teks tersebut pun 

menjangkau faktor sosial. 



 

 

25 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan penelitian 

Tujuan dari suatu pendekatan adalah pengakuan terhadap hakikat ilmiah 

objek ilmu pengetahuan (Ratna 2009: 54). Pendekatan penelitian ini adalah 

sosiologi sastra. Sosiologi sastra berfokus pada interaksi teks (karya sastra) 

dengan masyarakat. Pengarang sebagai penghasil karya sastra pun merupakan 

anggota dari masyarakat, di sanalah terjadi tegangan-tegangan ide di mana secara 

konstruksional memengaruhi pola pikir serta tingkah laku setiap anggota 

masyarakat. Pengaruh dan perlakuan yang diterima pengarang kemudian di 

wujudkan dalam bentuk karya yang selanjutnya dapat dinikmati kembali oleh 

masyarakat. 

Karya yang dihasilkan oleh pengarang tidak bersifat reflektif belaka 

layaknya pantulan cermin namun, telah melalui tahap kontemplatif terhadap nilai-

nilai ideal yang seharusnya terdapat dalam masyarakat. Sebuah karya yang 

demikian dapat memberikan kemanfaatan bagi pembacanya. 

Fokus penelitian ini adalah posisi perempuan pada roman Nona Sekretaris 

dalam konteks budaya patriarkat. Roman ini memuat cerita di mana perempuan 

masih di tempatkan inferior di bawah garis komando laki-laki, bangunan nilai-

nilai ideal bagi perempuan seolah hilang karena budaya patriarkat. Pertentangan 

akan gambaran perempuan ideal yang diidamkan oleh konstruksi masyarakat 
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patriarkat, berhadapan dengan nilai ideal perempuan sebagai manusia yang 

memunyai hak setara dengan laki-laki.  

Penelitian ini menggunakan metode dialektik. Metode ini menggunakan 

mekanisme kerja mempertentangkan dua hal, tesis-antitesis kemudian kontradiksi 

tersebut di satukan melalui tahap sintesis.  

3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah kedudukan perempuan terhadap laki-laki, di 

mana hubungan keduanya masih diliputi ideologi patriarki yang terdapat dalam 

roman Nona Sekretaris. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah roman berbahasa Jawa dengan 

tajuk Nona Sekretaris karya Suparto Brata. Roman ini selesai penggarapannya 

pada tahun 29 Mei 1984 dan diterbitkan oleh penerbit Narasi Yogyakarta pada 

tahun 2010 setebal 263 halaman. Cerita dan alur roman ini diilhami dari novel 

luar negeri karya Jacqueline Susann berjudul Valley of the Dolls yang terbit tahun 

1966.Roman Nona Sekretaris pernah pula termuat pada majalah Jayabaya sebagai 

cerita bersambung, pada edisi no 19 tahun ke-38 1984. 

Data pokok pada penelitian ini berupa data tekstual yang terdapat dalam 

sumber data utama yakni roman Nona Sekretaris.   

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menggunakan teknik pembacaan secara heuristik dan 

hermeneutik. Heuristik yakni pembacaan yang didasarkan atas kaidah kebahasaan 
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sedangkan, pembacaan hermeneutik merunut pada kaidah sastra Riffaterre (dalam 

Teguh 2008:7). 

Mempergunakan pembacaan heuristik peneliti akan banyak menjaring data 

fisik yang baik menyangkut faktor kebahasaan maupun aspek pembentuk karya 

sastra. Sedangkan, pembacaan hermeneutik menelisik lebih jauh makna yang 

timbul pada karya sastra tersebut serta membeberkan guguran-guguran nilai ideal 

perempuan dalam roman Nona Sekretaris. 

Pencatatan setelahnya dil akukan dengan memilah-milah data yang valid 

dan menyeleksi data kurang valid.  

3.4 Teknik Analisis Data 

Menggunakan metode dialektik yakni, dengan cara penelitian bolak-balik 

dari bagian ke keseluruhan dan dari keseluruhan ke bagian. Metode ini bekerja 

dengan mempertentangkan dua hal dan membuat sintesis dari keduanya. 

Goldmann (dalam Faruk 2010:79) memberi panduan dalam melaksanakan analisis 

model dialektik. 

Pertama, peneliti membangun sebuah model yang dianggapnya 
memberikan tingkat probabilitas tertentu atas dasar bagian. Kedua, 
ia melakukan pengecekan terhadap model itu dengan 
membandingkannya dengan keseluruhan dengan cara menentukan : 
(1) sejauh mana setiap unit yang dianalisis tergabungkan dalam 
hipotesis yang menyeluruh; (2) daftar elemen-elemen dan 
hubungan-hubungan baru yang tidak diperlengkapi dalam model 
semula; (3) frekuensi elemen-elemen dan hubungan-hubungan 
yang diperlengkapi dalam model yang sudah dicek itu. 

Menelusur struktur roman Nona Sekretaris untuk kemudian menemukan 

bagian-bagian dari keseluruhan karya ini berupa oposisi berpasangan (biner). 
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Selanjutnya dari struktur oposisi berpasangan tersebut menjadi modal bagi 

analisis menuju keseluruhan, berupa pandangan dunia sosial (realitas) mengenai 

keadaan yang terjadi di dunia sastra (baca: roman Nona Sekretaris) relevankah ia 

atau sudah terjadi perubahan. Gejolak-gejolak sosial ini kemudian mengantar 

kembali kepada pemahaman bahwa dunia sastra merupakan cermin dinamis dari 

suatu masyarakat kolektif.  

Menautkan kedudukan tokoh utama perempuan dengan laki-laki, 

masyarakat, juga dengan tokoh perempuan lainnya secara terus menerus, untuk 

selanjutnya di konfrontir dengan sikap yang diambil oleh tokoh perempuan utama 

itu sendiri.  

Menganalisa keterkaitan tokoh perempuan utama dengan tokoh lain, ini 

ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai sikap tokoh perempuan 

terhadap budaya patriarkat dan hubungan relasional perempuan dengan laki-laki. 

Sementara konfrontir tokoh perempuan dengan tokoh perempuan lainnya dan 

dirinya sendiri merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana perempuan dalam 

roman tersebut memandang posisinya terhadap laki-laki. Analisa keterkaitan 

tokoh perempuan dan tokoh lainnya diwujudkan dalam oposisi biner (oposisi 

berpasangan), guna menunjukan struktur hirarkis tokoh perempuan dan terhadap 

budaya patriarkis.
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BAB IV 

POSISI PEREMPUAN TERHADAP KUASA LAKI LAKI PADA 

ROMAN NONA SEKRETARIS KARYA SUPARTO BRATA 

Roman Nona Sekretaris menempatkan ceritanya pada pokok persoalan 

sosial yang tengah mengemuka di sekitar tahun 1984, di mana masyarakat 

Indonesia tengah berada dalam akhir era industri bersiap menghadapi era abad 

informasi dengan ditandainya pesatnya perkembangan teknologi industri. 

Era ini juga ditandai dengan terbukanya akses pendidikan baik untuk laki-

laki maupun perempuan. Perempuan ikut pula terlibat dalam berbagai kegiatan 

sosial, diakui fungsi dan perannya dalam ranah pekerjaan. Hal ini tentu 

menggembirakan di tengah isu marginalisasi perempuan. Roman ini berkisah 

mengenai problematika perempuan yang bekerja dalam bidang kesenian serta 

bagaimana harus menyikapi stigma atas pekerjaan dan jenis kelamin mereka di 

tengah kuasa laki-laki.  

Tiga tokoh perempuan dalam roman ini masing-masing memunyai 

pandangan tersendiri mengenai kuasa laki-laki yang masih berkelindan diantara 

lebatnya belantara sosial di mana menjadikan mereka sebagai makhluk nomor 

dua. 

Kisah roman ini berpusat pada isu kemampuan perempuan jika dibanding 

dengan laki-laki, perempuan masih lekat dengan anggapan sebagai makhluk 

rumahan sedangkan laki-laki merupakan makhluk yang bertugas diluar area 



30 

 

  

rumah mencari penghidupan keluarga. Berkembangnya dunia pengetahuan, 

terbukanya akses pendidikan melahirkan sosok perempuan yang berguna dalam 

dunia pekerjaan, mampu bersanding dan bekerjasama dengan sosok laki-laki. Pun 

demikian, anggapan lemah yang menyasar perempuan masih saja ada dalam 

masyarakat. Perlakuan budaya menempatkan perempuan berada di bawah posisi 

laki-laki, hal ini menimbulkan stereotipe dan peminggiran terhadap peran 

perempuan. 

Isu tersebut diangkat dalam roman ini, representasi dari anggapan 

masyarakat tentang kelemahan perempuan ini digambarkan pada sosok ibu yang 

menganggap ketrampilan anaknya Sirtu tidaklah mencukupi untuk menaklukan 

Jakarta hanya karena ia seorang perempuan. 

Sementara itu keberpihakan terhadap sosok perempuan dihadirkan 

pengarang dalam tokoh Pradangga Praba ayah dari Sirtu yang mengamanatkan 

baik perempuan ataupun laki-laki memunyai peran yang setara sebagai manusia 

yakni bekerja dalam kebaikan. 

Inilah mengapa kedudukan perempuan dan laki-laki seharusnya saling 

melengkapi bukannya berada dalam satu kondisi di mana satu pihak menguasai 

yang lain. Kebersatuan ini tergambar dari kembalinya tokoh utama ke desa 

sebagai simbolisasi menyatunya laki-laki dan perempuan. Alur cerita roman Nona 

Sekretaris berbentuk spiral, berawal dari kebersatuan desa menuju 

keindividualisan kota lalu bergerak kembali menuju desa, sebagai simbol 

bersatunya alam yang merepresentasikan sosok perempuan dan kota yang 
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menggambarkan sisi sosial laki-laki.  

4.1 Relasi Perempuan dengan Laki-Laki dalam Roman Nona Sekretaris 

Laki-laki berada diruang publik sementara perempuan lekat dengan 

konstalasi alam. Relasi perempuan dan laki-laki dalam roman Nona Sekretaris 

berada dalam kutub horisontal di mana hubungan mereka dibatasi oleh nilai yang 

berlaku dalam pekerjaan atau ranah sosial dan ranah pribadi. Tokoh perempuan 

Sirtu, Julaeha, dan Normasari dalam roman ini berhubungan dengan laki-laki dan 

mereka masing-masing memunyai sikap berbeda terhadap laki-laki dalam 

pekerjaan dan dalam hubungan pribadi. 

Tiga tokoh utama perempuan dalam roman ini Sirtu, Julaeha, dan 

Normasari memiliki sikapnya sendiri dalam menghadapi relasinya terhadap laki-

laki baik dalam ranah pekerjaan maupun kehidupan pribadi. 

 Sirtu seorang perempuan 22 tahun lulusan SMA yang mendapat 

ketrampilan kesekretariatan dari kursus di desanya. Ia ingin membuktikan 

kapabilitas dirinya sebagai seorang manusia yang memunyai kesempatan berusaha 

setara dengan laki-laki.  

Keinginannya mendapat tentangan dari sang ibu karena lebih merestui 

hubungannya dengan Pambudi. Pambudi adalah sosok laki-laki yang memunyai 

jabatan tinggi dan kekayaan yang dinilai dapat membahagiakan diri Sirtu namun 

kenyataannya, Pambudi sering tidak menghargai Sirtu sebagai perempuan yang 

juga memunyai hak tawar atas diri sendiri. 
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Jakarta, kota metropolitan tempat di mana segala kesempatan bertemu 

dengan kegigihan, semua orang bebas berjuang dikota ini tidak pandang 

perempuan atau laki-laki besar atau kecil ibu kota bagai sebuah oase bagi mereka 

yang memunyai mimpi dan mau berusaha. Sirtu berusaha menggapai mimpinya 

bekerja dan berguna bagi sesama manusia. 

Pindah ke kota memaksa Sirtu menyesuaikan dirinya dengan atmosfer 

kehidupannya yang dinamis, perkenalan dengan orang dan lingkungan baru ikut 

mengubah pandangan hidupnya serta memperkaya hatinya dengan nilai-nilai baru. 

Kesendirian Sirtu di ibukota di retas oleh pergaulan baru. Kehadiran Julaeha 

dianggap sebagai penguat dan penolong Sirtu yang baru mengenyam kehidupan 

kota. Perkenalan dengan Julaeha dimulai dengan perasaan sebagai sesama 

perempuan yang sedang mengusahakan cita-cita. Mereka, Sirtu dan Julaeha, 

disatukan oleh pandangan kemandirian perempuan. 

Julaeha, belia 17 tahun yatim-piatu sejak umur 10 tahun, bersekolah 

menengah dengan biaya dari bibinya. Setelahnya ia berusaha sendiri dengan 

memanfaatkan bakat menyanyi hingga ia bisa membayar semua kebutuhannya 

sendiri. Perjuangan Julaeha membuat Sirtu kagum, terlebih lagi Julaeha tidak 

ingin dikasihani, ia lebih memilih untuk berjuang walau tertatih daripada 

menerima belas kasihan dari orang lain.  

Kedua perempuan ini dalam cerita roman ini dikisahkan sukses dalam 

bidang masing-masing, Sirtu berhasil dengan cita-citanya dan ketrampilannya dan 

menjadi seorang sekretaris sedangkan Julaeha sukses mewujudkan mimpinya 
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menjadi seorang bintang panggung. 

Sirtu dan Julaeha, kemudian bertaut dengan tokoh Normasari seorang 

bintang panggung kawakan yang juga keras hati dalam memperjuangkan apa yang 

di impikannya. Ketiga tokoh perempuan ini bergulat dengan dunia pekerjaan yang 

di kuasai laki-laki. Dalam hubungan itulah masing-masing tokoh perempuan ini 

juga memperjuangkan daya tawar mereka terhadap dunia kerja (publik). Dunia 

pribadi bagi perempuan juga tak lepas dari kuasa laki-laki, apalagi ketika 

anggapan yang keliru mengenai posisi mereka dalam konstruksi dengan laki-laki 

menempatkan mereka pada posisi marjinal. Perempuan dihadapkan pada dilema, 

antara memenuhi kapasitas mereka sebagai manusia seutuhnya atau menjadi sosok 

perempuan lemah sebagaimana gambaran yang telah terbentuk dalam masyarakat. 

Sementara itu liku kehidupan pribadi mereka juga tak lepas dari kompromi 

yang dibangun antara tokoh perempuan dan laki-laki. Tergambar bagaimana Sirtu 

menjalin hubungan dengan beberapa laki-laki, dalam hubungan itu sosok Sirtu 

berusaha mengonfirmasi sikap dirinya terhadap tokoh Bathara, Ugrasamsi, dan 

Wasistandaya yang butuh untuk dihargai sebagaimana seutuhnya manusia. 

Sementara Julaeha terjebak pada komprominya dengan Danang, dan Normasari 

memunyai relasi khusus dengan Paradha Nainggolan serta Baharudin Jarum. 

Alur cerita menuntun Sirtu kembali menuju desanya di Sragen, tergambar 

kebersatuannya dengan alam desa dan laki-laki yakni Wasistandaya. Sementara 

tokoh Julaeha dan Normasari kembali pada rutinitas mereka di kota.  

Berikut ini terpapar relasi tokoh perempuan dalam roman ini dengan tokoh 
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laki-laki. 

4.1.1 Relasi Sirtu dengan Pambudi 

Pambudi merupakan sosok pegawai negeri di lingkungan pemerintah kota 

Semarang. Perkenalan Pambudi dengan Sirtu diawali keinginan sang ibu agar 

anaknya menjalin hubungan serius dengan sosok ini. Ketertarikan hati Pambudi 

terhadap Sirtu membawa hubungan keduanya masuk dalam ranah pribadi. Dengan 

posisinya sebagai pegawai negeri dan harta yang berlimpah, Pambudi ingin Sirtu 

menuruti kehendak hatinya untuk bersanding dengannya.  

Keengganan Sirtu dalam membina hubungan dengan Pambudi juga 

disebabkan sikap congkak dan arogan yang ditujukan untuk memikat hatinya. 

Pambudi berpikir bahwa dengan harta dan kuasa yang dimilikinya ia dapat dengan 

mudah memiliki Sirtu. 

“....Jare Pambudi paling dikasihi dening Gubernur. Tau marak 
Gubernure nyuwun supaya dheweke diangkat dadi bupati Sragen. 
Adate yen Pambudi sing ngadhep dhewe bisa keturutan.” (Nona 
Sekretaris : 53) 

....Biyasane nggawa mobil plat abang. Mobil dhines. Wiwit sasi Juni 
kepungkur, rong sasi sadurunge Sirtu budhal menyang Jakarta, jare 
mobil dhines kuwi wis dituku, dadi duweke dhewe. Pambudi umuk jare 
mobile kurang apik, arep diijolake karo sing luwih apik, tukar tambah. 
(Nona Sekretaris : 52) 

Wong lanang Drs. Pambudi kuwi kerep wae dianggep kaduk wani 
kurangajar, cluthak, wani ngrudapeksa ngekep lan ngambung dheweke 
kanthi nyolong-nyolong. Sirtu pancen ora wani nulak utawa bengok-
bengok nalika dikekep peksa. Nanging gragapan, bingung, lan 
rumangsa kepeksa. Nanging marga njaga becike pasrawungan, Sirtu 
tansah mangapura. Mangapura peksan! (Nona Sekretaris : 55) 

‘“....Katanya Pambudi paling disayang oleh Gubernur. Suatu hari 
pernah menemui Gubernurnya meminta agar dirinya dapat diangkat menjadi 
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bupati Sragen. Biasanya jika Pambudi sendiri yang menghadap bisa dikabulkan’”. 

‘....Biasanya membawa mobil berplat merah. Mobil dinas. Sejak bulan 
Juni lalu, dua bulan sebelum Sirtu berangkat ke Jakarta, katanya mobil dinas 
tersebut sudah dibeli, jadi hak milik pribadi. Pambudi menyombongkan katanya 
mobilnya kurang bagus, hendak ditukar dengan yang lebih bagus, tukar tambah’. 

‘Seorang Drs. Pambudi sering bertindak kurang ajar, usil, berani 
memaksa memeluk dan menciumi dirinya ketika lengah. Sirtu memang tidak 
berani menolak atau menjerit ketika dipeluk dengan paksa. Tetapi bingung, dan 
merasa terpaksa. Tetapi karena menjaga hubungan baik, Sirtu selalu memaafkan. 
Memaafkan dengan terpaksa!’ 

Nraktir nenonton apa memangan marang sanake sing isih lagi lulus 
SMA wis salumrahe. Nanging bareng Pambudi wiwit nuduhake 
adrenge kawigaten tumuju jejodhohan, lan Sirtu wiwit nintingi 
karaktere Pambudi, Sirtu banjur kipa-kipa kumudu-kudu enggal 
nginggati rumakete srawung karo Drs. Pambudi. Lunga saka Sragen. 
(Nona Sekretaris : 53) 

‘Membayari menonton atau makan kepada saudaranya masih dalam 
tahap yang lumrah. Namun, ketika Pambudi mulai menunjukan sikapnya untuk 
menuju hubungan yang lebih dari sekedar pertemanan, mulai dari itu Sirtu 
menimbang-nimbang karakter Pambudi, karena sikap itu Sirtu lantas ingin 
bersegera meninggalkan Sragen, meninggalkan hubungannya dengan Drs. 
Pambudi.’ 

Dari kutipan diatas terlihat bagaimana sosok pambudi mencoba 

mendominasi pribadi Sirtu. Selama ini konstruksi sosial membentuk laki-laki 

haruslah berada diatas perempuan (peran sosial) sehingga seorang laki-laki 

dipandang pertama-tama dari segi harta. Kecongkakan Pambudi dengan 

menunjukan dirinya berharta dan memunyai kedudukan merupakan suatu cara 

menunjukan kuasa dirinya atas perempuan.  

4.1.2 Relasi Sirtu dengan Pradangga Praba 

Pradangga Praba adalah ayahanda dari Sirtu, bekerja sebagai seorang 

penulis beliau adalah orang yang sangat produktif dalam berkarya. Konsistensinya 

sebagai seorang penulis ditunjukan dengan karya yang diakui pemerintah sebagai 
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sumber bacaan bagi murid-murid sekolah dasar, dengan karyanya ini Pradangga 

Praba membawa kehidupan Sirtu beserta keluarganya lebih baik. Hal ini terlihat 

dalam kutipan berikut. 

Watara pitung taunan akir umure bapake pengasilane ngengarang 
kuwi mrenthel banget, marga anane Inpres (Instruksi Presiden) buku 
wacan kanggo bocah. ... ora ngira ngengarang ngono dadi sumbere 
pametu kang gedhe banget. Ngungkuli pametune ibune lan bulike Sirtu 
kang dadi guru negeri nganti pirang-pirang taun. Saka asile penerbitan 
buku wacan Inpres tumrap bocah-bocah, ing kampunge saiki 
keluwarga Pradangga Praba kesuwur dadi brewu. Omahe dibangun 
apik, dhuwite saperangan ditanjakake dadi sawah lan kebon ingon-
ingon pitik iwan. Meksa isih turah didepositokake ing bank. Lan 
prodhuksi karyane Pradangga Praba terus nyumber wae. (Nona 
Sekretaris : 58) 

‘Sekitar tujuh tahun terakhir penghasilan ayahnya dari mengarang besar 
sekali, dikarenakan adanya Inpres (Instruksi Presiden) untuk pengadaan buku 
bacaan khusus untuk anak-anak. ...mengarang ternyata jadi sumber utama 
penghasilan yang sangat besar mengalahkan gaji ibu dan bibinya yang telah 
bertahun-tahun menjadi PNS. Dari hasil penerbitan buku Inpres untuk anak-anak, 
keluarga Pradangga Praba sekarang terkenal menjadi keluarga yang berada. 
Rumahnya di renovasi menjadi bagus, sebagian uangnya di investasikan dalam 
bentuk sawah, kerbau peliharaan, ayam, dan ikan. Uang yang telah digunakan 
masih saja bersisa dan di depositkan di bank. Pradangga Praba masih saja 
produktif menghasilkan karya.’ 

Harta melimpah tidak menyebabkan Pradangga Praba tenggelam dalam 

euforia berlebihan yang menyebabkan beliau tak lagi produktif berkarya. 

Mengarang sudah mendarah daging dalam diri Pradangga Praba, bekarya 

termasuk di dalamnya menjalani pekerjaan apapun itu dengan sepenuh hati 

merupakan prinsip yang di pegang teguh oleh beliau.  

....Bapake biyen tangine pancen ya awan. Nanging wiwit adus lan 
sarapan jam sanga esuk, terus nyekel mesin ketik. Tèk-tèk-tèk-tèk, terus 
ngetik nganti wayah asyar. Bengi wiwit maneh nganti embuh jam pira, 
Sirtu ora taun ngreti, marga mesthi wis luwih dhisik turu. TV wis 
rampung siyaran, bapake isih tèk-tèk-tèk-tèk.... (Nona Sekretaris : 54) 
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‘....Bapaknya jika bangun tidur memang agak siang. Bangun jam 
sembilan pagi, sarapan, terus melanjutkan pekerjaan hingga ashar. Malam mulai 
bekerja kembali, sampai-sampai Sirtu tidak mengetahui hingga jam berapa karena 
dirinya pasti sudah tertidur terlebih dahulu. Program televisi sudah selesai 
bersiaran, ayahnya masih sibuk dengan mesin ketiknya ték-ték-ték-ték....’  

Pradangga Praba berkeyakinan sebagai manusia ia harus bekerja demi 

kemaslahatan diri sendiri dan masyarakat tanpa memandang jenis kelamin 

maupun laki-laki. Sikap Pradangga Praba yang demikian, pula ditularkan kepada 

Sirtu sebelum beliau meninggal dunia.  

“Dadi uwong kuwi sing produktif,” ujare bapake. O, akeh maneh 
pituture bapake kang klebu ing atine. Kang wosse wong kudu 
nyambutgawe, kudu nggethu supaya apa sing dikarepake klakon. 
Mlebune menyang ati ora krasa, nanging bareng bapake wis ora ana, 
saiki dadi kekuwatan batin kang ngububi semangate Sirtu kanggo 
urip.(Nona Sekretaris : 54-55) 

‘“Orang itu harus produktif,” ujar ayahnya, O, banyak lagi wejangan 
sang ayah yang masuk dalam relung hatinya. Intinya orang harus bekerja, harus 
tekun supaya apa yang diinginkan tercapai. Pesan itu masuk kedalam hati Sirtu 
tidak dengan cara terpaksa, tetapi setelah ayahnya tiada, sekarang menjadi 
kekuatan batin yang menyalakan semangat hidup Sirtu.’” 

Bukan harta atau menjadikan orang lain sebagai tumpuan untuk mencapai 

kebahagiaan namun, mengandalkan usaha sendiri disertai sikap percaya kepada 

Tuhan merupakan sikap yang harus dipegang manusia laki-laki maupun 

perempuan karena keduanya di cipta untuk berguna bagi alam semesta tanpa 

kekecualian.  

Prinsip yang dipegan oleh Sirtu merupakan ajaran dari ayahnya Pradangga 

Praba yang selalu mewartakan bahwa manusia hendaknya bekerja sesuai dengan 

kemampuan, bukan melihat dari jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Hal 

ini terungkap dalam kutipan berikut. 
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4.1.3 Relasi Sirtu dengan Baharudin Jarum 

Baharudin Jarum adalah direktur dari Kantor Biro Pentas Artis tempat di 

mana Sirtu bekerja sebagai sekretaris. Memunyai kepribadian yang tegas terlebih 

dahulu ia menguji ketrampilan kesekretariatan yang di miliki Sirtu sebelum 

merekrutnya sebagai pekerja baru di kantor Biro Pentas Artis.  

 “Anu Pak. Menika dhik Sirtu, gantosipun Lilis, kiriman saking Biro 
Jasa Kartika.” 

“O! Nanging aku isih repot banget iki. Priye yen terus kok wenehi 
gawean sing digarap Iin? Ngiras kokuji ketrampilane. Ngetik rak bisa, 
ta? Ya, wis ngetik-ngetika kana dhisik. Garapane Iin kae baginen loro. 
(Nona Sekretaris:21) 

‘“Anu Pak. Dhik Sirtu, pengganti Lilis, dikirim dari Biro Jasa 
Kartika.”’ 

‘“O! Tetapi aku masih repot. Di uji saja beri pekerjaan yang di kerjakan 
Iin? Sekalian menguji ketrampilannya. Bisa mengetik kan? Ya, sudah mengetik 
dulu. Pekerjaan bagian Iin bagikan kepada dia separuh.”’ 

Ketrampilan mengetik menggunakan sepuluh jari, korespondesi surat 

menyurat ternyata berguna bagi Sirtu dalam melamar pekerjaan yang dia cari. 

Dengan kualifikasi seperti itu materi yang diberikan oleh Baharudin Jarum dapat 

dikerjakan dengan cepat dan rapih oleh Sirtu.  

 “Anu, Pak, serat-serat ingkang dipunketik sampun rampung sedaya. 
Menika!” 

“Hèh, apa?! Mokal!!” 

“Kok cepet, In?” 

“dipunketik Sirtu. Cepet, kok, ngetikipun. Sing basa Inggris menapa 
dipunlalap, telas. Yen Mbak Lilis mawon kintene mboten saged kados 
niki. Cepet, driji sedasa, mboten tolah-toleh, mripate manther dhateng 
sing diturun!”(Nona Sekretaris:24) 

‘“Anu, Pak, surat-surat yang diketik sudah selesai dikerjakan!”’ 
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‘“Heh, apa?! Tidak masuk akal!!!”’ 

‘“Kok cepat sekali, In?”’ 

‘“Diketik Sirtu. Cepat sekali cara mengetiknya. Yang berbahasa Inggris 
pun dapat di diselesaikan dengan cepat. Mungkin Mbak Lilis pun belum tentu bisa 
mengerjakan seperti ini. Cepat, memakai sepuluh jari, konsentrasi pada bahan 
yang dikerjakan!”’  

Merasa cocok dengan kemampuan yang dimiliki oleh Sirtu Baharudin 

Jarum segera mengambil keputusan untuk mempekerjakan Sirtu sebagai 

Sekretaris di kantor BPA sebagai sekretaris baru menggantikan Lilis.  

Dina kuwi Sirtu wis genah ditampa nyambutgawe melu Kantor Pentas 
Artis.  

‘Hari itu Sirtu diterima kerja di Kantor Pentas Artis.’ 

Relasi yang terbangun antar kedua tokoh ini lebih banyak bersifat 

profesional Baharudin sebagai direktur sementara Sirtu seorang sekretaris.  

Hubungan berlangsung dua arah saling membutuhkan meskipun bersikap 

agak keras Baharudin Jarum bertindak sebagai pimpinan yang bijaksana, beliau 

tak segan meminta bawahannya membuka pintu komunikasi sebelum 

memutuskan segala hal yang berkaitan dengan urusan kantor.  

“WAH, judheg aku! Judheg! Basa Inggrisku ora mlaku yen gawe 
layang. Kowe bisa gawe layang bahasa Inggris?” pitakone Baharudin 
marang Sirtu. 

“Cobi kemawon, Pak. Menapa Ingkang dipunkersakaken?” 

“Ngene. Wangsulana layange holiday on ice iki. Kandhakna yen fasiliti 
gedhong kanggo ice skating ing Surabaya ora ana. Dadi mokal main 
pentas ing kana. Iki layang lan alamate ing Amerika. 

Sirtu nggawa layang kuwi metu. Limalas menit Sirtu bali menehake 
layang garapane wis tik-tikan. 

“Heh? Wis rampung? Wah, hebat! Hebat! Sinau neng ngendi 
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korespondesi Inggrismu?!” Baharudin ngacungake tangane nyalami 
Sirtu, digegem kenceng, digoncang-goncang! Katone seneng banget! 
(Nona Sekretaris:29) 

‘“WAH, buntu! Buntu! tata tulis basa Inggrisku jelek kalau buat surat-
menyurat. Kamu bisa buat surat berbahasa Inggris?”’ tanya Baharudin kepada 
Sirtu. 

‘“Coba saya lihat Pak. Apa yang anda ingin tuliskan?”’ 

‘“Begini. Jawab surat dari Holiday on Ice ini. Bilang jika fasilitas 
gedung untuk pertunjukan ice skating tidak tersedia di Surabaya. Jadi tidak 
mungkin mengadakan pentas di sana. Ini surat dan alamatnya di Amerika.”’ 

Sirtu membawa surat itu ke meja kerjanya. Limabelas menit kemudian 
Sirtu memberikan kembali surat yang sudah dibenahi dan terketik rapih. 

‘“Heh? Sudah selesai? Wah, hebat! Hebat! Belajar di mana kamu 
korespondensi bahasa Inggrismu?!”’ Baharudin mengulurkan tangan dan 
bersalaman dengan sirtu, digenggam erat, naik turun! Terlihat senang sekali!  

Dalam rapat penentuan keputusan pendapat Sirtu sering menjadi bahan 

pertimbangan.  

“Sirtu! Kowe bisa nulung ora? Iya, kowe durung omong apa-apa 
sajrone rapat iki! Omonga! Omonga! Kowe duwe kenalan seniwati 
joged ora?! (Nona Sekretaris:66) 

‘“Sirtu! Kamu bisa bantu tidak? Iya, kamu belum mengajukan pendapat 
selama rapat ini! Bicaralah! Bicaralah! Kamu punya kenalan seniwati tari 
tidak?!”’ 

Sementara bila menyangkut hubungan pribadi dengan Sirtu, Baharudin 

jarum bersikap layaknya seorang ayah yang mengayomi.   

“Hm! Kowe isih enom, ora duwe pengalaman srawung karo wong 
lanang sajake. Lunga menyang jakarta sangu kepinteran, rumangsa 
dadi lan keconggah ngadhepi Jakarta, ora ngertia atimu kecolongan! 
Angel nemokake bali....” 

‘“Hm! Kamu masih muda, sepertinya belum berpengalaman bergaul 
dengan laki-laki. Pergi ke Jakarta bermodalkan ketrampilan, merasa sukses dan 
congkak menghadapi Jakarta, tidak tahunya hatimu dicuri! Susah menemukan 
kembali....”’ 
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Itulah hubungan yang terbangun antara Sirtu dengan Baharudin Jarum di 

mana mengedepankan profesionalitas pekerja atasan dan bawahan, direktur dan 

sekretaris. Sementara hubungan pribadi mereka terjalin lebih dikarenakan 

kaitannya dengan pekerjaan. 

4.1.4 Relasi Sirtu dengan Bathara Nainggolan 

Relasi Bathara dengan Sirtu dimulai ketika Sirtu merasa kasihan pada 

dirinya yang gagal dalam negosiasi bisnis dengan kantor Biro Pentas Artis. Dia 

merasa pernah berada dalam posisi Bathara yang tengah berjuang dengan 

kemandirian.  

“Wis, urusan liyane ya batal! Cekake aku ora gelem maneh 
nyambutgawe bebarengan grupmu! Kapok!” sentake Baharudin 
srengen marang dhayohe. Nesu banget sajake. (Nona Sekretaris:32) 

‘“Sudah, semua urusan dibatalkan! Intinya aku sudah tidak mau 
berurusan denganmu dan kelompokmu! Kapok!”’ ujar Baharudin Jarum yang 
terlihat sangat marah. 

Rasa simpati Sirtu ditunjukan dengan memberikan semangat kepada 

Bathara agar tak terlalu larut dalam kegagalan. 

 “Wis, aja dipikir dawa-dawa. Aja dirasa-rasa mundhak ngrekasa! Pak 
Baharudin suwarane pancen bantas. Nanging ora duwe karep 
ngancurake usahane liyan. Srantekna sedina rong dina engkas, mengko 
dheweke rak gelem nampa kowe. Atine lembut kok, biyasane....Kowe 
ora perlu sedhih!” karo mlangkah njejeri lanag nglokro mau Sirtu 
terus wae ngomong nglelipur. Marga katone wong mau sedhih  
banget.(Nona Sekretaris:33). 

‘“Sudahlah, jangan dimasukan ke hati. Biarkan saja satu dua hari ini 
pasti beliau mau menerima kamu lagi. Tidak perlu bersedih!”’ sembari melangkah 
bersamaan dengan laki-laki yang tengah lesu itu Sirtu menghibur. 

Hubungan antar keduanya berlanjut menjadi sebuah pertemanan, Sirtu 
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menunjukan perhatiannya sebagai penghargaan dari perjuangan dirinya. Perhatian 

Sirtu disalah artikan Bathara sebagai rasa cinta melebihi pertemanan. Bathara 

sering mengajak keluar untuk makan bersama. Dalam momen tersebut Sirtu 

banyak mengungkapkan sisi pribadi  kepada Bathara. Sebagai laki-laki Bathara 

sempat merasa jatuh harga dirinya ketika Sirtu melunasi pembayaran makan 

malam mereka berdua. Sebagaimana tergambar dalam kutipan berikut. 

“Lo, aku rak sing pesen sate!” 

“Alah, suk wae yen rejekimu mrenthel, aku traktiren.” 

“Iki jan aneh banget!” nomnoman kuwi gedheg-gedheg 

“Kena apa?” 

“Bathara Nainggolan ditraktir cah wadon! Bathara Nainggolan 
putrane Paradha Nainggolan sing duwe Nainggolan Motor’s ditraktir 
kancane wadon!” (Nona Sekretaris:36) 

‘“Lo, kan aku yang memesan sate!”’ 

‘“Alah, jika kau sudah punya banyak gaji, gantian traktir aku”’ 

‘“Sungguh aneh, tak biasa!”’ 

‘“Kenapa?”’ 

‘“Bathara Nainggolan ditraktir perempuan! Bathara Nainggolan anak 
pengusaha Paradha Nainggolan si empunya Nainggolan Motor’s ditraktir teman 
perempuannya”’ 

Kutipan diatas menunjukan hubungan Sirtu dan Bathara yang telah 

menjadi teman namun, Sebagai seorang laki-laki Bathara merasa gengsi ketika 

Sirtu membayarkan pesanan makanan. Keengganan Bathara karena selama ini ada 

anggapan bahwa laki-laki selalu berada diatas dalam termasuk bidang ekonomi. 

Karena hal tersebut maka dilain waktu Bathara berjanji untuk bergantian 

menraktir Sirtu, bahkan Bathara berjanji untuk membawanya ke sebuah nite club 
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karena jasa Sirtu menawarkan rumah kontrakannya kepada wakil direkturnya. 

“La aku rak janji, yen nampa dhuwit kontrak arep ngajak kowe 
mangan ing nite club. Dadi sesuk sore kowe siyaga, ya.” 

“Ah, kowe ki piye, ta?! Oleh rezeki kaya ngono wae wis arep royal! 

“Ora! Ora royal! Aku pancen wiwit sepisanan kok traktir mangan ana 
ing kene tumus gregetku nedya ngajak kowe mangan kang mirasa, 
mangan nggone wong sugih-sugih. Ora mung enek kene kaya ngene iki. 
Sesuk sore kowe dakampiri ngaggo mobil. Budhal rada bengi, jam 
sanga ora papa. Kowe bisa dandan dhisik ing salon. (Nona 
Sekretaris:91) 

‘“La aku kan sudah berjanji, jika menerima uang kontrak aku akan 
mengajakmu makan di nite club. Jadi besok bersiap-siaplah.”’ 

‘“Ah kamu itu bagaimana?! Mendapat sedikit rezeki saja boros!”’ 

‘“Tidak, Tidak tidak boros! Aku memang ingin menraktirmu sejak 
awal. Aku ingin kau merasakan bagaimana makan ditempat orang kaya. Esok kau 
kujemput pakai mobil. Berangkat agak malam, sekitar jam sembilan malam jadi 
kau bisa berdandan terlebih dahulu di salon.”’  

Makan malam di nite club sebagaimana yang dijanjikan Bathara ternyata 

ada maksud tersembunyi dibalik ajakannya. Simpati yang ditunjukan Sirtu 

rupanya dinilai Bathara sebagai ketertarikan sang sekretaris kepada dirinya. 

Padahal bagi Sirtu ia hanya merasa kasihan kepada Bathara. Ajakannya ke nite 

club merupakan kesempatan untuk mengenalkan Sirtu kepada sang ayah 

menggunakan segala kekuatan material yang dimiliki oleh ayahnya Paradha 

Nainggolan, dengan harapan mau bersanding dengan dirinya sebagai calon istri.  

“Wis, pokoke aku mengko matur bapak yen kowe tunanganku! Yen 
perlu ya dipestakake pisan!” 

“Kosik! Awake dhewe iki menyang endi? Kokpilihake mobil apik iki rak 
dudu mobil temanten, ta? Janjimu wingi rak arep menyang nite club?” 

“Iya, iya! Nyang nite club. Nite club NAC ing Lurung Blora. Lan aku 
mengko pokoke matur bapak yen kowe tunanganku! La iki, ta, awake 
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dhewe wis tekan! Ayo, mudhun, Cah Ayu! (Nona Sekretaris:100) 

‘“Sudah, intinya aku akan mengatakan seperti itu kepada ayahku, kamu 
adalah tunanganku! Jika perlu dirayakan sekalian.”’ 

‘“Nanti dulu! Kita akan pergi kemana? Ini bukan mobil pengantin kan? 
Kamu kemarin berjanji akan mengajakku ke night club kan?”’ 

‘“Iya, iya! Ke Night club NAC di jalan Blora. Dan aku akan berkata 
bahwa kau ini adalah tunanganku! Ini dia kita sudah sampai, ayo turun.”’ 

Merasa dilecehkan sebagai seoranga perempuan yang seolah dipojokan 

dan dipaksa untuk menjalin hubungan serius tanpa persetujuan Sirtu menolak dan 

menegaskan posisinya dihadapan Bathara. 

“Kowe wis edan-edanan bengi iki, Bathara! Rumangsamu ki aku 
kokanggep apa? Kokdadekake wayang saenake dhewe wae. Aku ki 
manungsa, Bathara, manungsa! Kang duwe rasa-pangrasa, nalar, 
kepribaden, lan liya-liyane! Mongsok kokpanjer, kokjejer, kaya aku iki 
topeng robot sing obah-obahe mung angger dipijet tombole! Edan kok 
kowe iki!”(Nona Sekretaris : 107) 

....bengi iki awakku lan polahku kabuntel ing samudana, aja kok 
anggep temenan! Lan aku kapok, ora arep nyambung polah samudana 
iki! Kapok lungan karo kowe!(Nona Sekretaris: 108) 

‘“Kamu gila-gilaan malam ini, Bathara! Kau kira aku ini apa? Kau 
jadikan aku bak wayang seenak dirimu sendiri. Aku ini manusia, Bathara, 
Manusia! Yang punya perasaan, pikiran, kepribadian dan lain-lain! kau pajang, 
kau jadikan aku ini seperti robot yang bergerak ketika tombolnya dipencet! Gila 
kamu!”’ 

‘“....malam ini semua tingkah lakuku diahadapan orang tuamu hanya 
sandiwara, jangan sekali-kali kau anggap serius! Aku kapok, aku tidak akan 
meneruskan sandiwara ini! Aku kapok pergi denganmu!”’ 

Kutipan di atas menunjukan posisi Sirtu sebagai seorang perempuan yang 

memunyai pikiran dan tidak pantas diperlakukan seperti itu oleh Bathara. 

Meskipun Bathara memamerkan kekuatan material yang dimiliki keluarganya 

Sirtu tidak mau menyukai seseorang hanya berdasarkan pada ketertarikan akan 

harta benda. Sirtu sekali lagi menegaskan posisinya terhadap Bathara yang 
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dianggapnya sebagai teman tidak lebih. Sikap simpati yang ditujukan kepada 

Bathara tidak lebih sebagai bentuk perhatian kepada teman yang tengah gagal 

dalam berusaha.  

“....dheweke rak mrucut anggone mburu rejeki, diunen-uneni dening 
Pak Bahar. Aku ngrasa welas!”(Nona Sekretaris:45) 

‘“....dia gagal dalam berusaha, dimaki-maki oleh Pak Bahar. Aku 
merasa kasihan!”’ 

Relasi yang terbangun antara Bathara Nainggolan dan Sirtu adalah relasi 

pertemanan yang kemudian berubah menjadi hubungan asmara sepihak, dalam 

hubungan tersebut Bathara menunjukan kuasanya dalam bentuk harta dan 

kekuatan yang dimiliki oleh orang tuanya.  

4.1.5 Relasi Sirtu dengan Ugrasamsi 

Perkenalan Sirtu dengan Ugrasamsi dimulai dari sebuah relasi profesional 

wakil direktur dengan sekretaris kantor Biro Pentas Artis. Ugrasamsi dahulu 

pernah ikut menyukseskan gelaran pentas panggung Normasari, mengundurkan 

diri dari kantor BPA karena memilih menjadi seorang wartawan hingga akhirnya 

ia ditugaskan meliput peristiwa perang Birma. Bosan dengan rutinitas sebagai 

wartawan, Ugrasamsi akhirnya berkirim surat kepada Baharudin Jarum yang 

isinya memohon untuk dapat bergabung kembali dengan kantor BPA yang pernah 

membesarkannya. Gayung bersambut Ugra disambut dengan tangan terbuka. 

Sirtu yang belum mengenal sosok Ugrasamsi, kagum akan pesona sang 

wakil direktur yang populer serta pintar dalam berbisnis. 

Nalika Ugrasamsi pribadi muncul ing kantor, pegawe kono wiwit 
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tukang sapu, pelayan, carakan, sopir, juru tulis, Iin, Danang, Barnawi, 
Atik, kabeh wae padha mapagake lan melu rubung-rubung salaman 
grapyak. 

....Sirtu. ewuh tumrap dheweke arep melu anut grubyug kanca-kancane, 
wong durung tepung karo Ugra.(Nona Sekretaris 39-40) 

“....La iki gentine Lilis. Tepungna Jenenge Sirtu. O, sedhela maneh 
kowe wong loro bakal kerep srawung lan nyambutgawe bareng. Mula 
sing rukun!” 

Ora eling priye kawitane, mara-mara tangane wis digegem Ugra. Sirtu 
saya angglong atine. Ndhredheg kabeh kaya wong pasa ngenteni 
dhenge bedhug buka! (Nona Sekretaris:41) 

‘Ketika Ugrasamsi menampakkan diri seluruh pegawai kantor tak 
terkecuali pegawai bawahan ikut menyambut.’ 

‘....Sirtu juga ikut-ikutan menyambut Ugra seperti teman-teman 
sekantor lainnya, meski belum mengenal Ugra.’ 

‘“...La ini pengganti Lilis. Perkenalkan namanya Sirtu. O, sebentar lagi 
kalian berdua akan sering bekerja sama. Jadi rukun-rukunlah!”’ 

‘Tidak tahu bagaimana awalnya, tetapi tangan Sirtu sudah dalam 
genggaman Ugra. Hati Sirtu terpana. Badannya gemetar, seperti orang yang 
tengah berpuasa menunggu waktu berbuka!’ 

Inilah awal mula pertalian hubungan Sirtu dengan Ugrasamsi, hubungan 

mereka dimulai dengan urusan profesional dan berkembang menjadi hubungan 

pribadi karena seringnya pertemuan kedua sosok ini. Sirtu jatuh hati dengan sosok 

Ugrasamsi. 

Hubungan pribadi diantara keduanya tercipta lebih intens ketika 

Ugrasamsi meminta bantuan Sirtu untuk mencarikan rumah kontrakan. Melalui 

hubungan itu Sirtu berharap agar dapat meningkatkan pertemuan dengan Ugra. 

Kanthi jasane kontrakan omah iki, mesthi Ugra terus gelem srawung 
karo dheweke.(Nona Sekretaris:84) 

‘Dengan perantara jasa Sirtu mencarikan rumah kontrakan, ia berharap 
hubungannya dengan Ugrasamsi dapat lebih dekat.’ 
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Perkiraan Sirtu tepat, semenjak hubungan itu Ugrasamsi mulai dekat 

dengan Sirtu, bahkan karena jasanya mencarikan kontrakan Sirtu diajak 

menghabiskan akhir pekan di daerah puncak.  

Ugrasamsi njanjeni ngajak lunga Sirtu piknik menyang puncak 
minangka opahe ngolehake omah. Dipasake dina Minggu wae, lunga 
ijen wong loro! Budhal esuk banget, mulih sore.(Nona Sekretaris:89) 

‘Ugrasamsi berjanji mengajak piknik Sirtu pergi kepuncak sebagai upah 
telah mencarikan rumah kontrakan. Dijadwalkan hari Minggu, berangkat berdua, 
pagi hari.’ 

Berbeda dengan kepergiannya bersama Bathara, kepergiannya dengan 

Ugrasamsi dianggap Sirtu sebagai momen yang menyenangkan. Menyewa sebuah 

bungalow mereka berdua memadu kasih. Meski menaruh hati pada Ugrasamsi, 

sebagai seorang perempuan Sirtu masih tetap menjaga posisinya terhadap Ugra. 

Ugra ndekep. Iki mau sing dikuwatirake Sirtu! Saiki Sirtu kedekep! 
Tangane srawehan nyoba nulak, njorogake, misahake awake saka 
lendhetane awak lanang! Lan saya rekasa dheweke ngoncati awake 
Ugra kang terus nekad ngekep awake kang ringkih.... 

Rai lanang kuwi, lambe lanang kuwi nekad nggoleki duweke, gulune, 
pipine, lathine, cep! Sirtu ora swala maneh, ora ngguyu maneh, 
ambegane nggragap megap-megap kesumpet! Kamisesegen! Ilang 
graitane, entek dayane! Methentheng ngempet ambegan kang ndedel, 
nanging ilang pangretene! 

“kowe nenani!” suwarane Sirtu serak, rekasa, nalika bisa gèbès. 

“Oh, apuranen! Apa ora oleh?” 

“Aku ora ngreti. Aku durung tau dikekep lan dingenekake iki dening 
priya. Kowe kerep ya, nglakoni ngene?” 

Ugra nglokro semangate. Copot anggone sesenggolan lathi ucul oncat 
anggone ngruket Sirtu, terus gregah njenggelek saka anggone turon 
gluntungan. Gregah lungguh. Nyawang Sirtu sing isih nggluntung, 
terus mlengos, lan nggeser lungguhe arep menyat saka peturon. (Nona 
Sekretaris:110-111) 

‘Ugra mendekap, ini yang dikhawatirkan Sirtu! Sekarang Sirtu berada 
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dalam dekapan! Tangannya berusaha melepaskan, memisahkan dari tubuh Ugra! 
Ketika usaha Sirtu kian kencang untuk melepaskan Ugra, Ugra malah semakin 
mendekap tubuhnya yang lemah.’ 

‘Wajah laki-laki itu, bibir laki-laki itu nekat mencari kelamin, leher, 
pipi, lidah, cep! Sirtu tidak bisa lepas lagi tidak tertawa lagi, napasnya memburu! 
Sesak! Kehilangan kekuatan!’ 

‘“kamu serius!”’ ‘suara Sirtu yang susah payah’ 

‘“Oh, maaf! Apa tidak boleh?”’ 

‘“aku tak mengerti, aku belum pernah di dekap lan diperlakukan seperti 
ini oleh laki-laki. kamu sering melakukan hal seperti ini?”’ 

‘Semangat Ugra hilang. Ciuman usai. Melepaskan pelukannya, Sirtu, 
kemudian Ugra beranjak dari tempat tidur. Duduk. Melihat Sirtu yang masih 
tiduran. Lalu berlalu, dan pergi dari tempat tidur.’ 

Meski mencintai Ugrasamsi namun Sirtu tidak mau begitu saja 

menyerahkan kehormatannya sebagai perempuan. Dengan berkata “kowe nenani” 

sesungguhnya Sirtu menempatkan kembali posisinya sebagai seorang perempuan 

yang tidak hanya pasif tetapi memunyai daya tawar penuh terhadap dirinya. 

Setelah kejadian tersebut hubungan Sirtu dengan Ugrasamsi semakin dekat 

bahkan, Ugrasamsi berjanji untuk segera melamar Sirtu secara resmi.  

“Aku mengko sowan ibu lan nglamar kowe.” (Nona Sekretaris:193) 

‘“Aku akan berkunjung kerumahmu menemui ibumu dan melamar 
kamu.”’ 

Kata-kata Ugra dianggap sebagai keseriusan membina hubungan terhadap 

dirinya namun, ternyata wujud nyata dari perkataan Ugra tidak pernah terealisasi 

hal ini menyebabkan kekecewaan Sirtu dan sang ibu terlebih lagi diketahui bahwa  

“.... Nanging wong nyatane nganti saprene durung kawetu guneme 
nglamar kowe!” Kuwi ngendikane ibune sing katut digawa ing montor 
sing ngliwati alas-alas jati dhaerah Ngawi. Sirtu iya gela. Sing nyopir 
ing dandhinge, dadi kalis ing atine. Sirtu wegah ngajak ngomong, 
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pamit ngantuk, nanging satemene ora bisa ngliyep sapit-pita.(Nona 
Sekretaris:214) 

‘“....Tetapi nyatanya sampai sekarang belum sama sekali Ugra melamar 
kamu!” itulah kata-kata dari sang ibu yang masih terngiang selama didalam mobil, 
melewati hutan jati daerah Ngawi. Sirtu juga kecewa yang menyetir 
disampingnya, jadi kelu hatinya. Sirtu malas birbincang. Pamit pergi tidur namun 
tak sekedip pun ia bisa tidur.”’ 

Setelah peristiwa tersebut Sirtu menganggap Ugra sebagai orang yang 

tidak serius, ditambah lagi desas-desus yang datang dari orang disekitar Sirtu yang 

menganggap Ugra seorang yang tidak serius.  

“Sirtu! Tenan catheten omongku! Aja percaya karo rimukane 
Ugrasamsi! Ula kuwi! Aku rak wis ngalami...!”(Nona Sekretaris:191) 

“Kowe dijanjeni apa dening Ugra?” keprungu maneh rembuge Bahar 
mau esuk mbapaki.(Nona Sekretaris:164) 

‘“Sirtu! Sungguh catatlah omonganku! Jangan percaya rayuan 
Ugrasamsi! Dia bagai ular! Aku sudah pernah mengalami...!”’ 

‘“kamu dijanjikan apa oleh Ugra?” terdengar kembali percakapannya 
dengan Bahar pagi tadi.”’ 

Tidak sampai di situ kemudian diketahui bahwa Ugra selingkuh dengan 

temannya Julaeha, seorang seniwati panggung.   

“Sirtu! Kae lo, mobile Ugra mau! Corolla DX warna abang bata! 
Menyang endi kok saener karo kene?!” Ujare Normarasi semangat 

“Mas, dikunthit, Mas!” Pakone Normasari 

“manut firasatku kok nyalawadi timen tingkahe wong loro kuwi!(Nona 
Sekretaris:233-244) 

‘“Sirtu itu sepertinya mobil Ugra tadi! Corolla DX warna merah 
terakota! Pergi kemana kok sejurusan dengan kita?!”’ ‘Kata Normasari dengan 
semangat’ 

‘“Ikuti mas!”’ suruh Normasari 

‘“menurut firasatku mencurigakan, tingkah dari kedua orang itu!”’ 
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Ugra dan Julaehaque yang pamit akan pergi menjalani aktivitas rekam 

video ternyata pergi kearah luar kota, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. 

Wasis sebagai adik Kasandanu lalu mengontak kakaknya melalui radio panggil 

menanyakan tentang acara perekaman Julaehaque sebagai model video dari 

pergelaran Normasari. 

Rombongan Sirtu membuntuti mobil yang ditumpangi Ugra dan 

Julaehaque sampai akhirnya berhenti di sebuah penginapan dan keduanya masuk 

kedalam sebuah kamar di penginapan itu. Kenyataan seperti itu yang 

menyebabkan Sirtu mengerti akan cap yang diberikan teman-temanya terhadap 

Ugrasamsi. Rombongan Sirtu sengaja menunda waktu agar dua pasangan itu 

masuk ke dalam penginapan kemudian menggrebeknya.  

“Wis meh sak jam! Saiki wayahe tumindak!” ujar kuntum.... 

“Iya, Mas! Ayo, lakokna mobile! Langsung mlebu ing plataran, lan 
kene mengko bebarengan nggedhori lawang kamare! Gage” 
komandhone Normasari 

“Stop! Stop! Stop, Mas Wasis!” Sirtu ora kuwat nahan batine. “Stop! 
Saemene wae, Mas Wasis! Puteren mobile! Ayo oncat saka kene! Bali 
menyang Juanda! Operasi iki cukup samene wae!” 

“Lo! Sirtu priye ta karepmu?!” swara-swara wadon pating cruwet ing 
bak mburi. 

“Aku sing ngomandho, Mas! Bali menyang Juanda!”(Nona 
Sekretaris:252-253) 

‘“Sudah hampir satu jam! Sekarang waktunya untuk bertindak!” kata 
Kuntum....”’ 

‘“Iya, Mas! Ayo, jalankan mobilnya! Langsung masuk ke parkiran dan 
nanti bersama-sama menggedor pintu kamarnya! Cepat” komandho dari 
Normasari”’ 

‘“Stop! Stop! Stop Mas Wasis!”’ ‘Sirtu sudah tak tahan menahan 
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hatinya’’’ 

‘‘‘Lo! Sirtu apa maumu?!’’’ suara-suara teman-teman perempuan 
bersahutan di jok belakang.’’’ 

‘‘‘Aku yang memegang komandho, Mas! Kembali ke Juanda’’’ 

Sirtu mengambil kesimpulan dengan kepergian Danang dan urusan 

negosiasi yang ia serahkan kepada Ugrasamsi dianggap sebagai kesempatan  oleh 

sang wakil direktur untuk mendekati Julaehaque, sementara Julaehaque yang 

terlanjur lekat dengan sosok laki-laki sebagai penyemangat hidup menerima 

dengan terbuka belaian Ugra. Sikap yang diambil oleh Sirtu menegaskan ia tidak 

ingin berhubungan lagi dengan Ugra, menurutnya sikapnya telah menunjukan 

bagaimana kepribadian Ugra yang sebenarnya. Sirtu tidak ingin lagi meneruskan 

langkahnya karena tidak ingin mengetahui perbuatan nista yang dilakukan oleh 

orang yang pernah di cintainya. Rombongan seniwati memutuskan untuk kembali 

ke bandara. 

Relasi yang terbangun antara Sirtu dengan Ugrasamsi digambarkan 

sebagai relasi yang di bumbui dengan asmara. Kuasa patriarki yang selama ini 

tertanam dalam benak perempuan dan laki-laki bahwa laki-laki memunyai hak 

milik terhadap tubuh perempuan ketika saling mencintai, perempuan bersikap 

lebih pasif tanpa harus kembali mempertanyakan posisi mereka karena perempuan 

diasosiakan dengan sikap pasif dan menerima.   

4.1.6 Relasi Sirtu dengan Paradha Nainggolan 

Paradha Nainggolan adalah ayah dari Bathara Nainggolan, perkenalan 

Sirtu dengan Paradha dimulai ketika dirinya berkunjung ke nite club milik 
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keluarga Nainggolan Nainggolan Amusement Club. Dari tempat itu Sirtu yang 

kala itu diperkenalkan oleh Bathara sebagai calon istri diperlakukan begitu baik 

layaknya keluarga sendiri. 

“Heh, calon mantuku! Ya, pantes tenan! Bathara pancen milih rupa! 
Ora nguciwani! Malah genah yen ayune murni tenan! Ora pulasan! 
Sapa jenengmu? Sirtu, iya ta? Manut lapurane wong-wongk kowe 
pancen prawan kang lantip lan prasaja! Tampanana restuku! Kowe 
dakrestoni dadi keluwarga Nainggolan! (Nona Sekretaris:102) 

‘“Heh, calon mantuku! Ya pantas kalau begitu. Bathara kamu pintar 
memilih! Tidak mengecewakan! Malah kecantikannya kecantikan yang 
alami!siapa namamu nak, menurut Bathara kamu perempuan yang pandai dan apa 
adanya, terimalah restuku! Saya restui kamu jadi bagian dari anggota keluarga 
Nainggolan!”’ 

Meskipun gagal membina hubungan dengan Bathara tetapi, Sirtu masih 

menjaga komunikasi dengan Paradha Nainggolan. Sebagaimana deskripsi dialog 

berikut yang menggambarkan Sirtu masih diterima baik di NAC ketika 

berkunjung kedua kalinya dengan teman seniwatinya.  

Paradha ngadeg mapagake Sirtu nganggo ngrangkul lan ngaras pipi 
kiwa-tengen! Eloke Sirtu ora rumangsa ewuh lan nggragap. Malah 
supekeet lan rumangsa anget, kaya-kaya Paradha pancen wis dadi 
bapake! (Nona Sekretaris:177) 

“Kula nyuwun dukam sowan dalu menika dipunsarengi kanca kula pun 
Normasari! Piyambakipun ugi sripanggung, ngkang sampun nate main 
wonten mriki.” 

“iya, iya, iya! Aku wis dikabari Bathara. Ayo, lungguha. Kuwi ta, 
Normasari! Iya, aku kelingan! Kira-kira telung taun kepungkur, rak iya 
ta!” (Nona Sekretaris:177) 

‘“Paradha berdiri menjemput kedatangan Sirtu, merangkul dan 
mencium pipi kiri-kanan! Namun Sirtu tidak merasa risih sebab Paradha memang 
sudah dianggap bapak kandung oleh Sirtu.”’ 

‘“Minta maaf bapak, kedatangan saya kemari disertai teman saya 
Normasari seorang bintang panggung yang dahulu pernah pentas disini.”’ 
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‘“iya, iya, iya! Aku juga sudah mendapat kabar itu dari Bathara. Ayo 
silakan duduk. Itu kan Normasari! Iya aku teringat kira-kira tiga tahun lalu kan!”’  

Relasi antara Sirtu dan Paradha Nainggolan tetap terjaga dengan baik 

meskipun gagal membina hubungan dengan Bathara. Sirtu tetap berusaha menjaga 

baik hubungan kekeluargaan yang telah tercipta.  

4.1.7 Relasi Sirtu dengan Wasistandaya 

Hubungan Sirtu dengan Wasistandaya dimulai ketika Wasistandaya 

berbisnis dengan kantor Biro Pentas Artis.  

 “....Sekretarise Pak Bahar, ya?” 

....Ing kono lagi Sirtu dhong, yen tamune kuwi saka Surabaya, 
Dhirektur Sunar VJW. Bareng ngreti sangkane, terus wae Sirtu bisa 
sambung rembug. Sirtu ngreti tenan prekarane, lan bisa aweh 
pamrayoga menawa nyambutgawe lan dipawiti bebarengan nggawe 
video kaset kanthi pagelarane Normasari, wis bisa endang 
ditapakastani. Kabeh layang-layang perjanjen lan akte notaris wis 
ditiki, kari orek-orek, ngono wae.(Nona Sekretaris:187-188) 

‘“....Sekretaris Pak Bahar, ya?”’ 

 ‘....Di sana Sirtu baru menyadari, jika tamunya itu berasal dari 
Surabaya direktur sunar VJW. Ketika mengetahui pangkal permasalahannya 
langsung saja Sirtu memberikan pandangan tentang kerjasama pembuatan kawet 
video pergelaran Normasari agar bisa segera ditandatangani. Semua surat dan akte 
notaris sudah diketik, tinggal tandatangan.’ 

 Hubungan keduanya bahkan berlanjut menjadi serius karena 

Wasistandaya menunjukan ketertarikannya pada sosok Nona Sekretaris 

sementara, Sirtu yang menelan kekecewaan pada sosok Ugrasamsi menerima 

kehadiran Wasistandaya. Keseriusan Wasis ditunjukan dengan meminang Sirtu 

secara resmi. Cerita kembali menuju kediaman Sirtu di Sragen. Wasistandaya 

yang melamar Sirtu secara resmi membawa kedua orang tuanya menemui ibunda 
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Sirtu di desa Krapyak tempat tinggal Sirtu.  

“Iki Bapak lan Ibu Sunarmaladi, Ibu. Bapak biyen ya ngasta guru ing 
Surabaya. Dene sing nggantheng dhewe sadonya kuwi Mas 
Wasistandaya, putrane priyayi loro iki,” ujare Sirtu nepungake ibune 
karo dhayoh-dhayohe. 

“Saiki tetep abadi kok, Bu! Jan dilamar resmi aku iki mengko. Ibu rak 
njaluk ngono ta?” 

“La ya kudu samesthine ngono. Wong Jawa iku rak isih duwe 
tatakrama. Sing dhisik-dhisik kuwi rak tanpa ditembung dening 
wongtuwane. Aku ya nganggep sepi wae!”(Nona Sekretaris:258-259) 

‘“Ini bapak dan ibu Sunarmaladi, ibu. Bapak dahulu juga seorang 
pengajar di Surabaya lalu yang tampan ini adalah Mas Wasistandaya, putra dari 
kedua priyayi ini,”’ ‘kata Sirtu memperkenalkan tamu-tamunya kepada sang ibu.’ 

‘“Untuk kali ini tetap abadi kok, ibu! Aku akan dilamar secara resmi, 
itu kan yang ibu minta?”’ 

‘“La iya seharusnya begitu. Orang Jawa kan masih punya tata krama. 
Yang dahulu tanpa izin dari orang tuanya. Ibu anggap ya tidak serius!”’ 

Lamaran yang Wasistandaya yang ditujukan kepada Sirtu melalui ibunda 

Sirtu merupakan suatu konstruksi kompromistis menyangkut posisi perempuan 

dan penghargaan terhadap perempuan.  

4.1.8 Relasi Julaeha dengan Danang & Ugrasamsi 

Danang dikenal Julaeha sebagai pekerja kantor BPA yang 

memberitahukan bahwa dirinya terpilih sebagai calon bintang panggung yang 

mengiringi pertunjukan Normasari. 

“Iki genah ketlitenane Mas Danang. Meneng-meneng dheweke 
nyetitekake aku....” 

“....Cita-citaku dadi penyanyi, dadi sri panggung, bakal klakon! Hi-hi-
hi Oh Sirtu! Oh Sirtu!”  

“Nalika aku ditakoni lan dicathet dening Ratih, jenengku dakeja 
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Julaehaque...Julaehaque! ketoke luwih intelek, rak iya, ta?”(Nona 
Sekretaris:83) 

‘“Ini pasti hasil dari kejelian Mas Danang. Diam-diam ia 
memperhatikanku...”’ 

‘“....Cita-citaku menjadi penyanyi, menjadi bintang panggung, akan 
tercapai! Hi-hi-hi oh Sirtu! Oh Sirtu!”’ 

‘“Ketika aku ditanya dan dicatat namaku oleh Ratih, Namaku akan 
kueja dengan Julaehaque...Julaehaque! terlihat intelek bukan?”’ 

Berhubungan dengan laki-laki ternyata membuat Julaeha lupa daratan, ia 

menjalin hubungan dengan Danang, pekerja kantor BPA. Sekalipun Danang 

sudah memunyai istri Julaeha tidak peduli. Laki-laki dianggap Julaeha sebagai 

pengobat kesepiannya selama ini yang menumbuhkan semangat kreativitasnya. 

“.... Mas Danang, kancamu sekantor! Dakkandhani Sirtu! Dheweke wis 
wani ngekep aku ing kamar ganti! Dikekep lan diaras lambeku! Uwih, 
rasane! Munyeeerr! Jiwaku nglambrang menyang surga ka pitu!” 
(Nona Sekretaris:96) 

“Urip iki kudu diububi kanthi lomban kasmaran kaya ngono Sirtu. Aku 
ora bisa ndedel nglanjak karierku tanpa acungan sih katresnane wong 
lanang mengkono.”(Nona Sekretaris:174) 

‘“....Mas Danang, temanmu sekantor! Kuberitahu Sirtu! Dia sudah 
berani memeluk aku dikamar ganti! Dipeluk dan dia ciumi bibirku! Wah rasanya! 
Jiwaku seolah terbang ke langit ke tujuh!”’ 

‘“Hidup itu harus dibumbui asmara, asmara yang seperti itu Sirtu. 
Karierku tidak bisa menanjak naik tanpa kasih sayang dari laki-laki.”’ 

Relasi yang terbangun antara Julaeha dan Danang digambarkan sebagai 

relasi vertikal dimana salah satu pihak berada di atas yang lain. Dalam hal ini 

Julaeha berada dalam posisi tawar dibawah Danang, meskipun terlihat sebagai 

hubungan yang normal laki-laki dan perempuan namun di sini perempuan berada 

diposisikan sebagai pihak yang berada di bawah penguasaan laki-laki bukan 

dalam bingkai kesetaraan yang penuh dengan kompromi. Perempuan bergantung 
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pada laki-laki sehingga ketrampilan yang dimiliki Julaeha tak berguna bila tanpa 

sokongan dari Danang. 

Kebergantungan Julaeha terhadap laki-laki yang memengaruhi bakat 

berkeseniannya terlihat dalam kutipan berikut, 

“Mas Danang! Dheweke dipisahake saka aku, dibalekake nyang 
Jakarta! 

....tanpa wong lanang sing ndhemeni aku, aku ora bisa mrenteng ing 
panggung! Trukbyangane! 

....Publik Surabaya alot banget keploke? Rong bengi iki aku kemba 
tenan! Wegah main! Luwung mati wae yen ngene iki! (Nona 
Sekretaris:221-222). 

‘“Mas Danang! Dia dipisahkan dari sampingku, dikembalikan ke kantor 
Jakarta!”’ 

‘“tanpa laki-laki yang mencintaiku, aku tak bisa menemukan 
semangatku di panggung! sial!”’ 

‘“....Penonton Surabaya tidak begitu meriah? Dua hari ini aku tidak 
bersemangat sekali! Enggan tampil! Lebih baik mati saja jika keadaan seperti 
ini!”’ 

Lepas dari pelukan Danang Julaeha kemudian berpaling pada Ugrasamsi 

untuk mendapatkan kembali semangatnya yang hilang. 

....Julaehaque karo Ugrasamsi, kang budhal shooting nganggo sedhan 
Corolla DX sewan warna abang bata.... 

Corolla menggok ing plataran sawenehe villa.(Nona Sekretaris: 236 & 
249). 

‘....Julaehaque dengan Ugrasamsi, yang pergi shooting memakai 
Corolla DX sewaan warna merah maron....’ 

‘Corolla belok di halaman sebuah villa.’ 

Relasi Julaeha yang kemudian berganti nama menjadi Julaehaque dengan 

beberapa laki-laki Danang dan Ugrasamsi menyiratkan sebuah hubungan vertikal 
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di mana satu pihak berada di atas yang lain. Julaehaque masih menyandarkan 

kehidupan pribadinya dengan laki-laki, menempatkan dirinya sebagai pihak yang 

lemah. 

4.1.9 Relasi Normasari dengan Baharudin Jarum 

Relasi Normasari dengan Baharudin Jarum dimulai dengan hubungan 

profesional, Normasari sebagai bintang pertunjukan panggung sementara 

Baharudin Jarum merupakan direktur kantor Biro Pentas Artis sebagai 

penyelenggara pentas panggung Normasari.  

Kantor Biro Pentas Artis adalah perusahaan yang mengurusi pertunjukan 

panggung, dipimpin Baharudin Jarum. Event organizer ini sempat menangguk 

untuk ketika beberapa tahun lalu sukses menggelar pentas bintang panggung 

Normasari. Sebagai bintang panggung terkenal Normasari tampaknya mulai 

terkena dampak star syndrome, bersifat keras hati tidak mau mengalah hingga 

akhirnya terjadi konflik dengan manajemen kantor BPA. Diceritakan Normasari 

bentrok dengan sekretaris kantor BPA kala itu Lilis, Baharudin Jarum turun 

tangan namun sayang, cekcok itu harus diakhiri dengan dipecatnya sang 

sekretaris, karena pada waktu itu kantor event organizer tersebut tengah 

mempersiapkan pentas Normasari. Keberpihakan Baharudin Jarum juga 

dilatarbelakangi rasa suka terhadap bintang panggung ini sehingga ia lebih 

memilih memutus hubungan kerja dengan Lilis sang sekretaris daripada 

melepaskan Normasari. 
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Keberpihakan Baharudin Jarum terhadap Normasari juga ditunjukan ketika 

beliau memutus hubungan kerja dengan Bathara Nainggolan karena menolak 

memasarkan karcis pergelaran Normasari. 

“kanca-kancaku ya padha karo aku. Ora sarujuk! Normasari wis 
kuna!” 

“La yen ngono gunemmu, aku ya bakal nulak usul-usulmu!” 

Raine Bahar abang kaya ulese raine wayang Raja Mandura nesu. 

“Wis, urusan liyane ya batal! Cekake aku ora gelem maneh 
nyambutgawe bebarengan grupmu! Kapok!” sentake Baharudin 
srengen marang dhayohe. Nesu banget sajake.32 

‘“teman-temanku juga tidak setuju, Normasari sudah tua”’ 

“‘La jika perkataanmu seperti itu, aku akan menolak semua 
usulanmu!”’ 

‘Wajah dari Baharudin memerah seperti Raja Mandura yang tengah 
marah’ 

‘“Sudah, semua urusan dibatalkan! Intinya aku sudah tidak mau 
berurusan denganmu dan kelompokmu! Kapok!”’ ‘ujar Baharudin Jarum’ 

Relasi yang terbangun antara Baharudin Jarum dan Normasari adalah 

hubungan profesional dimana Normasari mendapatkan tempatnya sebagai bintang 

panggung yang dihargai. 

4.1.10 Relasi Normasari dengan Paradha Nainggolan 

Relasi Normasari dengan Paradha Nainggolan adalah relasi yang bersifat 

profesional namun, dirinya memanfaatkan sisi sexual untuk memeroleh perjanjian 

kerja. 

 “....Nalika dhangsah mau dheweke bola-bali grayang-grayang lan 
nggegem manukku karo mbisikake tembung-tembung saru! Ngajak turu 
kelon! Hiiiih, kamigilen aku!”(Nona Sekretaris:179) 
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‘“....Ketika dansa tadi dheweke berulang kali menggrayangi dan 
meremas kemaluanku sambil berbisik ditelingaku tentang kata-kata tak senonoh! 
Mengajak tidur bersama! Hiiih, jijik!”’ 

Selain itu perlakuan yang dilakukan Normasari kepada Paradha 

Nainggolan menimbulkan stereotipe miring terhadap sri panggung kawakan itu. 

“Kancamu kuwi wong wedok kampungan...” 

“Sirtu! Aja sandhing kebo gupak!” (Nona Sekretaris : 179) 

‘“Temanmu itu perempuan kampungan...”’ 

‘“Sirtu! Jangan bersanding dengan kebo gupak (perempuan 
gampangan)!”’ 

Kehidupan profesional yang dibangun oleh Normasari memunyai sisi 

buruk, sampai pada tingkah laku Normasari yang asusila hanya untuk memeroleh 

dukungan dana dari seorang Paradha Nainggolan.  

Dari uraian relasi tokoh perempuan dan laki-laki diatas mengemuka 

beberapa oposisi biner (berpasangan) yang tergambar sebagai berikut. 

 

Desa          Kota 

Perempuan   Laki-laki 

Pribadi          Profesional 

Lemah           Kuat 

Oposisi-oposisi biner tersebut menggambarkan relasi yang terjadi antara 

perempuan dan laki-laki dalam kutub di mana satu pihak masih menguasai pihak 
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lain. Oposisi perempuan berekuvalensi dengan oposisi lemah, laki-laki masih 

menganggap perempuan sebagai sosok lemah sehingga keputusan lebih 

didominasi oleh laki-laki sebagai pihak yang kuat.  

Kekuatan yang dimiliki oleh sosok laki-laki dalam roman ini bukan saja 

dalam hal fisik melainkan, kekuatan dibidang modal. Sebagian besar tokoh laki-

laki dalam roman ini dihadirkan memunyai posisi yang tinggi dalam pekerjaan, 

tokoh Baharudin Jarum sebagai sosok Direktur, Pambudi sebagai pegawai negeri, 

Bathara sebagai anak dari pengusaha terkenal, Paradha Nainggolan sebagai 

pemilik nite club, Ugrasamsi sebagai wakil direktur, Wasistandaya sebagai 

pemilik  EJW, Pradangga Praba sebagai penulis yang sukses. Sementara, tokoh 

perempuan dihadirkan sebagai sosok pekerja biasa Sirtu sebagai sekretaris, 

Julaeha sebagai penyanyi panggung pemula, dan Normasari sebagai bintang 

panggung yang mulai redup.  

Keadaan tokoh perempuan yang seperti ini merupakan refleksi dari 

kenyataan sosial di mana mereka masih menjadi kaum marjinal di mana 

kedudukannya berada dibawah laki-laki. Roman Nona Sekretaris ini terdapat tiga 

tokoh perempuan yang memunyai pendirian sendiri terhadap posisi mereka 

dengan laki-laki, tokoh perempuan dalam roman ini tidak lantas larut dalam sisi 

marjinalitas justru mereka bangkit bekerja dengan kemampuan yang mereka 

miliki sehingga memunyai posisi tawar yang setara dengan laki-laki.  

Tokoh perempuan dalam roman ini digambarkan sebagai tokoh yang 

berhasil dibidang profesional, mereka mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. 
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Sirtu berhasil mendapatkan posisi sebagai sekretaris, sementara Julaehaque 

berhasil menjadi bintang panggung dan Normasari yang mempertahankan 

eksistensinya sebagai sri panggung kawakan. 

Tiga tokoh perempuan dalam roman ini merupakan keistimewaan dalam 

roman ini, tokoh Sirtu, Julaeha, dan Normasari memunyai cara mereka sendiri 

dalam memosisikan dirinya terhadap laki-laki. Ketiga tokoh ini terlibat dalam 

oposisi profesional dan pribadi, perempuan dianggap memiliki sisi pribadi 

feminin yang berasosiasi dengan kelemahan sementara laki-laki berada dalam sisi 

profesional.  

Tokoh Sirtu dalam hubungan pribadi (percintaan) memosisikan dirinya 

sebagai manusia yang saling membutuhkan sehingga ia selalu berkompromi 

menitikberatkan sisi logika dengan pasangannya mengenai keberlanjutan 

hubungan. 

Tokoh Julaeha adalah tokoh yang sangat bergantung pada laki-laki, karena 

merasa laki-laki adalah sosok pelindung bagi dirinya. Sementara, tokoh Normasari 

menggunakan sisi pribadinya untuk menunjang pekerjaannya sebagai bintang 

panggung. Sikap yang ditunjukan oleh Julaeha dan Normasari di pandang sebagai 

sikap normatif dimana perempuan berada dalam bayang-bayang laki-laki namun, 

ketika dilihat lagi dalam kacamata kuasa patriarki dimana menciptakan suatu 

dimensi horisontal perempuan berada dalam kutub yang berbeda dengan laki-laki, 

tidak dalam hubungan yang setara. Sikap yang ditunjukan oleh Julaeha dan 

Normasari merupakan imbas dari kuasa tersebut di mana perempuan diposisikan 



62 

 

  

sebagai pihak lemah yang menghadapi konstruksi masyarakat yang menempatkan 

laki-laki menjadi pihak berkuasa dalam pekerjaan yang merembes kepada 

kehidupan pribadi.   

Selanjutnya oposisi biner desa-kota merupakan oposisi yang berekuvalensi 

dengan sisi alam yang dimiliki oleh perempuan dan sisi sosial milik laki-laki. 

kembalinya Sirtu ke kampung halamanya disertai dengan Wasistandaya 

merupakan gambaran penyatuan sisi alam dan sisi sosial, yang juga menandakan 

adanya kompromi diantara keduanya.  

4.2 Pandangan Perempuan terhadap Posisi mereka dengan Laki-laki 

Dari relasi antara perempuan dan laki-laki tercipta berbagai oposisi seperti 

kuat-lemah. Laki-laki berasosiasi dengan kuat sedangkan, perempuan diposisikan 

sebagai makhluk yang lemah, anggapan kelemahan perempuan diretas oleh sosok 

Sirtu, Julaeha, dan Normasari masing-masing tokoh memunyai kekuatan fisik 

untuk mendapatkan tempat pada ranah pekerjaan serta memiliki peran yang cukup 

signifikan dalam menentukan bekerja di ruang publik. Namun disisi lain, usaha 

terhadap peretasan kuasa kekuatan laki-laki yang dilakukan oleh tokoh Normasari 

dan Julaeha dirasa sebagai usaha yang semu karena sebenarnya mereka masih 

memosisikan diri mereka dalam kuasa laki-laki.  

Berikut ini juga di deskripsikan relasi tokoh perempuan satu dengan 

lainnya yakni Sirtu, Normasari, Julaeha, dan tokoh ibu dimana tergambar sikap 

yang mereka ambil menyangkut relasi dengan laki-laki 
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4.2.1 Sirtu dan Normasari 

Hubungan Sirtu dan Normasari bermula dari hubungan kerja, Sirtu sebagai 

Sekretaris Kantor Biro Pentas Artis sedangkan Normasari merupakan artis 

panggung kawakan, dimana antara kantor tersebut dan Normasari telah terjadi 

kesepakatan kerja. Hubungan kerja itu kemudian dimanfaatkan oleh Normasari 

untuk memeroleh keuntungan dari hubungan Sirtu dengan keluarga Nainggolan. 

Hal ini terlihat dari usaha terlihat dari kutipan berikut dimana Normasari 

mencoba melobi pengusaha Paradha Nainggolan dengan bantuan dari Sirtu,  

‘‘Jenengmu rak Sirtu, bener, ta? Anu, kowe rak bisa ngajak aku sowan 
Paradha?...’’  

‘‘Mengko ngiras mromosekake pagelaranku kang anyar. Sapa ngreti 
dheweke gelem mborong maneh sawise kene kliling ing kutha-kutha 
gedhe Indonesia.’’ (Nona Sekretaris: 145) 

“‘Namamu Sirtu kan, benar kan? Anu, kamu bisa mengajak aku 
mengunjungi Paradha?...”’ 

Saat bertemu dengan Paradha Nainggolan, Normasari mencoba 

memengaruhi keputusan Paradha dengan memanfaatkan daya seksualnya. 

“Nalika dhangsah mau dheweke bola-bali grayang-grayang lan 
nggegem manukku karo mbisikake tembung-tembung saru! Ngajak turu 
kelon! Hiiiih, kamigilen aku!”(Nona Sekretaris:179) 

“‘Ketika dansa tadi dia (Normasari) berulang kali menggerayangi dan 
menggengam kelaminku dan berbisik kata-kata tak senonoh! Mengajak tidur 
bersama! Hiiiih, jijik aku!”’ 

Perbuatan yang dilakukan oleh Normasari menunjukan sisi kelemahannya 

sebagai perempuan, karena sentuhan Normasari sebenarnya adalah mencari 

kesetujuan dari pihak laki-laki dalam hal ini Paradha Nainggolan untuk dapat 

menyeponsori pergelarannya.  
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Normasari berharap kedekatannya dengan Paradha Nainggolan dapat 

membawa dirinya memasuki pergaulan elite sebagaimana terungkap dalam 

kutipan berikut. 

“....Paradha kuwi wong luhur, sugih bandha bandhu, kesuwur. Wong 
sing srawung cedhak karo dheweke mesthi dadi pocapane 
jagad!....”(Nona Sekretaris:146) 

“‘....Paradha itu orang terpandang, kaya dan berharta banyak, terkenal. 
Orang yang bergaul dengan dirinya pasti jadi topik percakapan dunia!...”’ 

4.2.2 Sirtu dan Julaeha 

Hubungan Sirtu dan Julaeha bermula dari hubungan pertemanan. Julaeha 

adalah teman baru bagi Sirtu yang ikut menolong perjuangannya ketika pertama 

kali menginjakkan kaki di Jakarta.  

Julaeha yatim-piatu sejak kelas 4 SD, berjuang menghadapi kerasnya 

ibukota, dengan bekerja sebagai penyanyi dan bergabung pada sebuah grup tari 

pat manunggal.  

Sikap serupa juga ditunjukan oleh Julaeha, menempatkan laki-laki sebagai 

sebab sedangkan perempuan sebagai akibat, dengan kata lain laki-laki aktif 

perempuan pasif. Dalam hal ini keterkaitan Julaeha dengan Danang. Sebagai 

teman, Sirtu memeringatkan Julaeha bahwa Danang sudah memunyai seorang istri 

yang tengah hamil¸ sebagaimana tergambar dalam kutipan berikut. 

“Nanging, Jul, kowe apa ora ngreti yen Danang kuwi wis duwe 
keluwarga?” 

“O, iya? Jare wonge gampang butarepan, ya? Lan kesenggol sithik 
wae meteng! La kuwi kliru! Dheweke ora bisa mikut sing lanang!....” 

“Mas Danang dakojok-ojoki pisan, minggat saka omahe...!” 
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“Julaehaque!” 

“Lo, rak bener! Timbang dadi bojo nanging ora jodho!” (Nona 
Sekretaris:174) 

“‘Tetapi Jul, tidakkah kamu mengerti jika danang itu sudah mempunyai 
keluarga?’” 

‘“O, iya? Katanya istrinya sering marah, ya? Dan jika tersenggol hamil! 
Itu keliru! Dia tidak bisa memikat suaminya!... 

‘“Mas Danang ku pengaruhi saja, agar minggat dari rumahnya...!”’ 

‘“Julaehaque”’ 

“‘Lo, memang begitu seharusnya! Daripada suami-istri tapi tak 
berjodoh!”’  

Pilihan sikap kedua tokoh perempuan ini menjelaskan keterkaitan antara 

relasi dan posisi mereka dengan tokoh laki-laki.  

4.2.3 Sirtu dan ibu 

Tokoh ibu merupakan orang tua kandung satu-satunya yang dimiliki oleh 

Sirtu setelah sang ayah Pradangga Praba meninggal. Tokoh ibu sangat 

menyayangi Sirtu karena merupakan putri tunggal, sang ibu menginginkan hal 

yang terbaik bagi anaknya terutama dengan perjodohannya. Sang ibu berpendapat 

agar Sirtu bersanding dengan seorang laki-laki yang mapan ketimbang pergi ke 

rantau untuk bekerja, apalagi posisi sirtu sebagai seorang perempuan yang 

dianggap belum berpengalaman.  

Tokoh Ibu menginginkan keberlanjutan hubungan Sirtu dengan Pambudi, 

seorang PNS mapan yang menaruh hati kepada anak semata wayangnya itu. 

Sebagaimana terungkap dalam kutipan dibawah ini. 

Wiwit lulus SMA biyen, ibune pancen wis mrayogakake Sirtu 
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srawungan raket karo Drs. Pambudi. Ibune ngarep-ngarep gek endang 
ana tembunge Sirtu dilamar. Drs. Pambudi kuwi jare cekel gaweana 
ing Kantor Walikota Semarang. Pegawe negeri, pangkate dhuwur wong 
sarjana.(Nona Sekretaris: 52) 

‘Sejak lulus dari SMA dahulu, ibunya memang sudah menghendaki 
Sirtu dekat dengan Drs. Pambudi. Ibunya mengharap secepatnya ada lamaran. 
Drs. Pambudi seorang yang bekerja di kantor walikota Semarang. Pegawai negeri, 
berpangkat tinggi berijazah sarjana.’ 

Hubungan Sirtu dan sang Ibu sempat memburuk karena silang pendapat 

dalam menentukan masa depan, Sirtu berkeras untuk pergi ke luar daerah bekerja 

mengamalkan ketrampilannya. Sementara sang Ibu tetap pada pendiriannya untuk 

dapat menjodohkan Sirtu dengan Pambudi, paling tidak untuk pergi ke luar daerah 

Sirtu membutuhkan izin dari Pambudi. 

“La kowe kok duwe pikiran oncat saka Sukowati. La priye mengko Drs. 
Pambudi? Apa kowe wis pamit? Apa wis oleh palilahe?” 

“Embuh! Aku ora preduli! Pokoke aku kepengin menyang Jakarta, arep 
nyambutgawe! Arep migunakake kabisanku! Wong arep nggayuh urip 
kepenak, ya kudu krengkang-krengkang lan grayang-grayang 
nyambutgawe.  

“Ah,  aja! Kowe cah wedok, kok, lunga menyang kutha gedhe 
dhewekan! Kareo dene gegandhenganmu karo Drs. Pambudi kepriye?! 
Kowe aja nggugu karepu dhewe.” 

“ora papa ora, Bu! Wong aku wis diwasa, duwe ijazah SMA wis lulus 
les ngetik, steno lan bisa basa Inggris! Cukup kanggo sangune wong 
urip neng Jakarta!...”(Nona Sekretaris:52) 

‘“kamu kok punya pikiran pergi dari Sukowati. Bagaimana dengan Drs. 
Pambudi? Apa kamu sudah pamit? Apa sudah mendapat ijinnya?”’ 

‘“tidak tahu (acuh)! Aku tidak perduli! Pokoknya aku ingin Jakarta, 
bekerja! Akan menggunakan kemampuanku! Orang yang akan meraih cita-cita 
harusnya berjuang bekerja terlebih dahulu.”’ 

‘“Ah, jangan! Kamu perempuan kok, pergi ke kota besar sendirian! 
Lagipula hubunganmu dengan Drs. Pambudi bagaimana? Kamu jangan menuruti 
egomu sendiri.”’ 
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‘“tidak apa, Bu! Aku sudah dewasa punya ijazah SMA sudah lulus les 
mengetik steno dan bisa berbahasa Inggris! Cukup untuk bekal hidup di 
Jakarta!...”’ 

Gambaran sikap yang ditunjukan oleh tokoh Julaeha, Normasari, dan Ibu 

mengindikasikan pandangan tokoh-tokoh ini terhadap posisi mereka dengan laki-

laki, bahwasanya perempuan masih berada satu tingkat di bawah posisi laki-laki. 

Kekuatan yang dimaksud bukan hanya dari segi fisik namun kekuatan finansial 

yang dimiliki oleh para tokoh laki-laki menjadi faktor penentu dalam setiap aspek 

kehidupan. Sementara sikap yang ditunjukan Sirtu, memandang hubungannya 

dengan laki-laki adalah sebagai mitra.  

4.3 Pengaruh Ideologi Patriarki terhadap Relasi Perempuan dan Laki-laki 

dalam Roman Nona Sekretaris 

Posisi perempuan terhadap laki-laki secara empirik merupakan hubungan 

hierarkial dimana satu pihak pihak laki-laki menguasai perempuan. Relasi seperti 

ini dilihat sebagai hubungan yang normal berjalan sebagaimana mestinya, namun 

bila di telisik lebih jauh hal ini menyisakan sebuah ideologi patriarki yang 

bersemayam dan menemukan fungsi hegemonitasnya. Ketika sebuah hubungan 

mencapai taraf hegemonik antara pihak penguasa dan pihak di bawahnya terjadi 

sebuah persetujuan, sehingga pihak yang di kuasai tidak lagi merasakan adanya 

sebuah paksaan terhadap posisi mereka sekarang. Sayangnya bangunan kuasa 

hegemoni tidak bersifat permanen, dapat terguncang oleh nilai-nilai baru yang 

hadir untuk mempertanyakan bahkan mengubah pola kuasa hegemonik.  

Kuasa Patriarki tidak lagi muncul di permukaan secara empiris dan dapat 

dengan mudah terdeteksi, ia (patriarki) berkelindan dan menjadi laku sosial 
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masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Bentuk kuasa seperti ini tidak 

menggunakan kekerasan sebagai media penyaluran tetapi, kekuasaan di 

distribusikan melalui sebuah kesepakatan yang dimodifikasi melalui institusi 

pendidikan dan diajarkan dalam waktu lama sehingga mengikis nilai-nilai ideal 

yang seharusnya ada dalam masyarakat.  

Kesetaraan perempuan dan laki-laki menjadi isu besar dalam roman Nona 

Sekretaris, kealpaan pada nilai-nilai tersebut menjadikan posisi perempuan berada 

dibawah laki-laki. Posisi perempuan di kondisikan sebagai objek bagi laki-laki 

hingga terjadi ketidakadilan.  

Dalam pola kekuasaan seperti ini dominasi kekuasaan dilakukan secara 

aktif dan dimodifikasi secara terus-menerus. Kompromi merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari kuasa hegemoni patriarki. Bahasan kuasa hegemoni sampai 

pada konteks yang diberikan oleh Williams, dimana dimensi kekuasaan hegemoni 

memiliki tiga aspek yakni dominan, residual, dan bangkit.  

Konsep Williams berkait dengan penelitian ini bila dilihat adanya kuasa 

dominan yakni patriarki yang berlaku sebagai sebuah kenormalan sementara, 

perkembangan jaman dan tumbuhnya kesadaran pihak yang dikuasai tercipta 

sebuah keadaan dimana pola kuasa mulai dipertanyakan atau dimensi bangkit. 

Namun di sisi lain masih terdapat kondisi kuasa dominan menciptakan sebuah 

sisa-sisa dominasi yang disebut dengan dimensi residual. 

Tiga tokoh perempuan dalam roman Nona Sekretaris tergambar sebagai 

sosok perempuan modern yang tidak hanya berperan dalam sektor rumah tangga 
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melainkan juga trampil memainkan peran dalam dunia pekerjaan. Dalam 

posisinya sebagai pekerja ketiga tokoh ini berkait dengan tokoh laki-laki yang 

memunyai kuasa dalam pekerjaan maupun ranah pribadi.  

 Pengaruh ideologi patriarki telah memasuki pola pikir tokoh laki-laki 

dalam roman ini, sehingga hubungan dengan perempuan sering terbentur pada 

pemosisian laki-laki diatas perempuan dalam berbagai bidang, sebagaimana 

terungkap dalam percakapan antara Sirtu dan Bathara Nainggolan berikut. 

“Lo, aku rak sing pesen sate!” 

“Alah, suk wae yen rejekimu mrenthel, aku traktiren.” 

“Iki jan aneh banget!” nomnoman kuwi gedheg-gedheg 

“Kena apa?” 

“Bathara Nainggolan ditraktir cah wadon! Bathara Nainggolan 
putrane Paradha Nainggolan sing duwe Nainggolan Motor’s ditraktir 
kancane wadon!” (Nona Sekretaris:36) 

‘“Lo, kan aku yang memesan sate!”’ 

‘“Alah, jika kau sudah punya banyak gaji, gantian traktir aku”’ 

‘“Sungguh aneh, tak biasa!”’ 

‘“Kenapa?”’ 

‘“Bathara Nainggolan ditraktir perempuan! Bathara Nainggolan anak 
pengusaha Paradha Nainggolan si empunya Nainggolan Motor’s ditraktir teman 
perempuannya”’ 

Hubungan Sirtu dan Bathara sebagai teman merupakan hubungan yang 

dianggap sebagaimana biasa oleh Sirtu, kegiatan membayari makanan pun 

dianggap biasa bagi dirinya. Namun bagi Bathara traktiran Sirtu dianggap sebagai 

sesuatu yang memalukan sebagaimana kutipan berikut. 
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“sore iki aku sing mbayari,” wangsulane Bathara njujug prekarane. 

Sirtu ngguyu krungu pangincime wong lanang Batak iki. Sajake kaya 
isin tenan wingi kae ditraktir wong wadon.... 

“apa dina iki wis ana rejeki mlebu sakmu?” Sirtu ngguyone. 

“ana lan ora ana, pendheke kowe dakrudapeksa nampa piwalesku. 
Ganti daktraktir, ben bot.” 

“Ei, ngaya njaga prajamu, ta, anggitmu! Ayo, kepara cepet. Wetng wis 
klikikan harene!”(Nona Sekretaris:43) 

‘“sore ini aku yang membayar,”’ jawab Bathara langsung pada pokok 
pembicaraan’ 

‘Sirtu tersenyum mendengar perkataan si Batak ini. Sepertinya sangat 
malu hari kemarin ditraktir perempuan....’ 

‘“apa hari ini kamu sudah mendapatkan rezeki?”’ ‘Sirtu meledek’ 

‘“ada atau tidak, pokoknya kamu saya paksa menerima balas budiku. 
Gantian kutraktir, biar imbang.”’ 

‘“Ei, menjaga kehormatanmu, ya! Ayo cepat. Sudah lapar!”’ 

Bagi Sirtu hubungan pertemanan antara dirinya dan Bathara dimaknai 

sebagai hubungan pertemanan biasa tidak lebih. Membayari makan untuk Sirtu 

bukanlah sesuatu yang tabu karena sejatinya perempuan tidak seharusnya 

bergantung pada laki-laki karena memiliki kapasitas yang sama. Terlihat dalam 

kutipan berikut bagaimana sikap Sirtu. 

“Saiki genten giliranku lo sing mbayari! Janji dhisik.yen kowe nulak, 
aku emoh nggonceng kowe. Arep golek warung dhewe.” 

“Kowe kok kuwatir emen aku suda dhuwitku, Sirtu? Aku ya mampu, lo, 
Sirtu!” 

“Gak! Yen gak gelem ya wis! Iki prinsip!” 

“Oke!, oke! Beneran gak ngetokake dhuwit! Pokok dibarengi wong ayu 
ngene dhadhaku rak wis mbedhedegh! Seger sumyah!” (Nona 
Sekretari:72) 
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‘“Sekarang giliranku membayari! Initinya kamu harus menyepakati 
dulu, jika kamu menolak aku tidak mau membonceng kamu. Aku cari warung 
sendiri.”’ 

“‘Kamu sepertinya kuwatir sekali jika uangku berkurang, Sirtu? Aku 
juga mampu lo Sirtu!”’ 

‘“Tidak! Jika tidak mau ya sudah! Ini prinsip!’” 

‘“Oke! Oke! Kebetulan kalau begitu tidak mengeluarkan uang! Yang 
penting bersama orang cantik ini semangat! 

Dominasi Bathara pada Sirtu ditunjukan dengan mengajak ia ke sebuah 

nite club yang merupakan kepunyaan ayahnya Paradha Nainggolan di sana ia di 

kenalkan sebagai calon istri. Bukan hanya itu Bathara pun menyewa wartawan 

sebuah koran untuk dapat memuat cerita cintanya dengan Sirtu. Sayangnya semua 

tindakan Bathara merupakan tindakan sepihak dimana Sirtu sebenarnya tidak 

setuju akan perbuatannya itu.  

Sampai pada akhirnya cerita yang di tulis oleh wartawan itu terbit, 

bertajuk Putrane wong brewu Paradha Nainggolanwis milih jodho! Sirtu 

Mekarndalu, kapilih dadi jatukramane Bathara Nainggolan. Berita tersebut 

sampai ditelinga teman-temannya. Ucapan selamat pun berdatangan, namun Sirtu 

sama sekali tidak suka dengan kabar tersebut meskipun keluarga Nainggolan 

berharta banyak. Sirtu tidak silau akan harta. Terlebih lagi ia tidak mencintai 

seorang laki-laki hanya karena harta yang dimilikinya, namun ia sebagai manusia 

juga memunyai hak memilih siapa yang lebih dicintainya. 

“Oh, aku ora ngerti, Jul! Foto ing koran kuwi bener, ora kena diselaki. 
Nanging pawartane sing geseh...” 

“Heh, Sirtu! Ora kliru ta pangrungonku? Kowe nampik dadi mantune 
Paradha Nainggolan?! Nulak dadi mantune wong sugeh brewu sing 
nguwasani kabeh microlet sing nggllindhing ing Jakarta 
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wetan?...Hebat apa wis kok pikirake tenan?!  

“Uwis! Aku wis kandha karo Bathara!” 

“Kok elok?! Apa sebabe, Sirtu?” 

“Aku ora tresna, aku ora sengsem karo Bathara!” 

....Ayo, salaman! Aku salut marang kowe! Senajan geseh dhasar 
nalarmu karo nalarku, nanging dakajeni kejujuran lan kekendelanmu! 
Wong wedok kudu ya ana sing ngugemi kenceng gagasane!(Nona 
Sekretaris:120-121) 

‘“Oh, aku tidak tahu, Jul! Foto di koran itu benar, tidak salah. Tapi 
kabarnya yang tidak benar....”’ 

‘“Heh, Sirtu! Tidak salah pendengaranku? Kamu menolah menjadi 
menantu Paradha Nainggolan?! Menolah menjadi menantu orang kaya yang 
menguasai semua mikrolet di Jakarta timur?....Hebat apa sudah kau pikirkan 
masak-masak?!”” 

‘“Sudah! Aku sudah bilang dengan Bhatara!”’ 

“‘Aku tidak cinta, aku tidak suka dengan Bathara!”’ 

‘“....Ayo, bersalaman! Aku salut dengan kamu! Meskipun pendirianmu 
beda dengan pendirianku, tetapi kejujuran dan keberanianmu ku hargai. 
Perempuan harus ada yang berpegang teguh pada prinsipnya.”’ 

Sikap Sirtu yang demikian juga mendapatkan tentangan dari Baharudin 

Jarum selaku pemimpin perusahaan Biro Pentas Artis. Baharudin mengatakan 

bahwa sikapnya ini lebih didasari pada sikap yang mau menang sendiri, 

sebagaimana terungkap dalam kutipan berikut ini. 

Sirtu kanca-kancamu kuwi kabeh padha melu gumbira! Ngrasa sokur 
dene kowe oleh kabegjan kaya mengkono! Lan dakkira padha 
sapantese kowe dadi mantune Paradha Nainggolan! Marga kowe ayu, 
mrakati, berbudi, luwes, pinter lan wasis! Wong kaya kowe pancen dadi 
uber-uberane wong sugih sing nyekel donya! 

....Traktiren, pestaa ing kantor esuk iki.... 

“kowe mesthine terus metu anggonmu nyambutgawe ing kene. 
Blanjamu sesasi wutuh bisa kokjaluk marang Atik. Wis dakparap, kari 
realisasine wae”. 
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Mboten, Pak! Kula mboten badhe pesta, wong kula mboten tunangan 
kalihan sinten-sinten. Lan kula mboten medal saking pedamelan mriki. 
Kula taksih kepengin nyambutdamel wonten mriki, menawi 
panjenengan tansah marengaken!” 
  
“Huh! Cah wedok-wedok saiki pancen nggugu sakarepe dhewe! Kowe 
bisa keduwung yen karepmu kok gugu kebanjur-banjur! Luwih becik 
pikiren dhisik sadurunge tumindak!” Muni mengkono, Baharudin lunga 
ninggalake Sirtu.(Nona Sekretaris: 125-126 ) 

‘“Sirtu teman-temanmu semua ikut senang! Merasa bersukur kamu 
memeroleh keberuntungan seperti itu! Dan kukira sudah sepantasnya kamu 
menjadi menantu Paradha Nainggolan! Karena kamu cantik menawan hati, 
berbudi baik, pintar dan pintar ngomong! Orang seperti kamu memang menjadi 
dambaan orang kaya!”’ 

‘....Traktir dan adakan pesta dikantor pagi ini....’ 

‘“kamu pasti langsung keluar dari pekerjaan ini. Gajimu sebulan utuh 
bisa kau minta pada Atik. Sudah kutandatangani, tinggal realisasinya saja.”’ 

‘“Tidak Pak saya tidak akan berpesta , saya juga tidak tunangan dengan 
siapa-siapa. Saya juga tidak akan keluar pekerjaan ini. Saya masih ingin bekerja di 
sini jika anda mengizinkannya.”’ 

‘“Huh! Perempuan jaman sekaran egonya tinggi, seenaknya sendiri! 
Kamu nanti bisa kecewa jika menuruti pikiranmu sendiri! Lebih baik pikirkan 
terlebih dahulu sebelum bertindak!”’ ‘Berkata seperti itu Baharudin pergi 
meninggalkan Sirtu’ 

Kesadaran atas posisinya terhadap laki-laki menunjukan bahwa Sirtu telah 

mengadaptasi suatu nilai-nilai baru dimana kesetaraan komunikasi diantara kedua 

gender ini. Sikap yang diambil Sirtu merupakan sebuah nilai yang salah satunya 

diajarkan ayahnya Pradangga Praba terhadap dirinya, bahwa manusia (tanpa 

menyebut jenis kelamin) haruslah menjadi produktif. Pesan dari sang ayah untuk 

menjadi produktif membangun kesadarannya sebagai seorang manusia. 

“....Nyambutgawe sing migunai tumrape wong liyane. Kuwi amanat 
kersane Allah nganakake aku ing ngarcapada.”(Nona Sekretaris:51) 

‘“....Bekerja yang berguna bagi orang lain. itu amanat Allah untuk ku di 
dunia ini”’ 
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Bukan hanya kepada Bathara, sikap Sirtu yang demikian juga ia terapkan 

pada orang yang dicintainya yakni Ugrasamsi, meskipun Sirtu juga menaruh rasa 

pada pemuda ini, namun tidak serta merta ia memberikan keperawanannya. Sirtu 

dengan kesadarannya memosisikan dirinya setara dalam relasinya terhadap laki-

laki. Bila ditelisik Sirtu berada dalam dimensi bangkit dimana ia memeroleh 

kesadaran sepenuhnya akan hak dan kewajibannya sebagai seorang perempuan 

yang memunyai peran dan posisi yang setara terhadap relasinya dengan laki-laki. 

Tokoh Julaeha dan Normasari meskipun berada dalam satu pandangan 

yakni kemandirian perempuan namun, mereka berada dalam bingkai dimensi 

residual. Hal ini dikarenakan pandangan mereka yang masih menyisakan bentuk-

bentuk nilai masa lalu yang hingga kini masih di praktikan.  

Tokoh Julaeha memang memiliki kemandirian dan keuletan dalam hal 

pekerjaan, namun sesungguhnya dirinya berada dalam penguasaan ideologi 

patriarki ketika dirinya menegaskan kemelekatannya pada laki-laki. 

“Aku mbutuhake Mas Danang kanggo ngububi semangat uripku! Aku 
ora bisa ndedel nglanjak karierku tanpa acungan sih katresnane Mas 
Danang kaya mengkono!”(Nona Sekretaris:201) 

‘“Aku membutuhkan Mas Danang untuk membakar semangat hidupku! 
Karierku tak bisa hebat tanpa kasih sayang dari Mas Danang!”’ 

Sementara sikap tokoh Normasari yang merayu Paradha Nainggolan 

dengan cara memanfaatkan sisi seksualnya, bukannya menempatkan Normasari 

pada pola pikir baru yang mengutamakan kesetaraan perempuan namun malah 

memosisikan dirinya semakin rendah. Tokoh Normasari memunyai pola pikir 

bahwasannya dengan menguasai laki-laki dirinya akan mendapatkan posisi dan 
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daya tawar yang lebih baik. Kenyataanya perlakuan yang demikian malah 

meminggirkan posisinya dan menyuburkan stigma terhadap dirinya, sebagaimana 

termaktub dalam kutipan berikut. 

“Kancamu kuwi wong wedok kampungan....” 

“Sikep jiwane ora katut mateng kaya moncere bakate nyanyi lan 
njoged....”  

“Bisa uga othodhidhak, nanging pendhidhikan tata susilane ketriwal 
ora diliwati, dilangkahi wae nalika dheweke kudu nglanjak 
kamisuwurane!”(Nona Sekretaris:179) 

‘“Temanmu itu perempuan kampungan....”’ 

‘“Sikap dan jiwanya tidak ikut berkembang seperti halnya ketenarannya 
dalam menyanyi dan menari....”’ 

‘“Mungkin melalui proses otodidak, tetapi pendidikan budi pekerti 
tertinggal tidak dipelajari, diabaikan saja ketika dirinya menanjak terkenal!”’  

Kutipan diatas menunjukan bahwa Normasari masih memegang nilai-nilai 

masa lalu yang tidak selaras dengan perkembangan jaman.  

Dimensi budaya dominan, terwakili oleh tokoh Ugrasamsi, Pambudi, 

Danang, dan Bathara, dimana tokoh-tokoh tersebut masih menggegam kuat 

ideologi yang mewartakan posisi laki-laki sebagai penentu.  

Sementara tokoh ayah sirtu Pradangga Praba dan Wasistandaya masuk 

dalam tataran dimensi bangkit karena memiliki pandangan baru tentang peran dan 

posisi manusia  yang didalamnya termasuk laki-laki dan perempuan.  

4.4 Upaya Perempuan Meningkatkan Daya Tawar terhadap Laki-laki 

Bias tentang fungsi publik (sosial) perempuan sudah lama 

tersosialisasikan. Perempuan menyandang predikat sebagai makhluk privat 
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sehingga kehadiran mereka dalam ruang publik dianggap hanya pelengkap, tidak 

penting. Karena itu perempuan merasa perlu meningkatkan kapasitas ketrampilan 

mereka agar setara dengan kemampuan laki-laki. dalam roman Nona Sekretaris 

ketrampilan dan bakat yang dimiliki perempuan bukan untuk menjadi lebih 

unggul ketimbang laki-laki tetapi untuk dimengerti bahwa perempuan juga punya 

kapabilitas yang setara dengan para laki-laki. kehadiran perempuan bukan untuk 

menjadi pemenang melainkan saling melengkapi perempuan dengan laki-laki 

hidup berdampingan. 

Tokoh Sirtu dihadirkan sebagai sosok yang tidak mau berpangku tangan 

ketika dia sudah mendapatkan ijazah SMA ia kemudian melanjutkan kursus untuk 

menambah ketrampilan. 

Bareng lulus SMA, kanggo ngisi urip, Sirtu lès ngetik lan steno ing 
prapatan Kuwungsari. Sanajan ala nganggur nanging disinau kanthi 
semangat methentheng. Lan les privat Inggris ing Mrs. Yvonne ing 
Karangdawa. (Nona Sekretaris:55). 

‘“Setelah lulusan dari SMA, untuk mengisi waktu luang, Sirtu les 
mengetik dan stenografi di persimpangan Kuwungsari. Walaupun hanya sekedar 
pengisi waktu luang tetapi Sirtu tetap serius dalam mengikuti les. Les privat 
bahasa Inggris pada Mrs. Yvonne di Karangdawa.”’ 

Ketrampilan yang dimiliki Sirtu membawanya kedalam ranah publik, hal 

tersebut menempatkannya dalam posisinya sebagai sekretaris yang membuka 

kesempatan bagi dirinya untuk bergaul dengan berbagai kalangan baik pengusaha, 

pimpinan perusahaan maupun para seniwati panggung.  

“Anu, pak. Menika dhik Sirtu, gantosipun Lilis, kiriman saking Biro 
Jasa Kartika.” 

 “O! Nanging aku isih repot banget iki. Priye yen terus kok wenehi 
gawean sing digarap Iin? Ngiras kokuji ketrampilane.21 
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‘“Anu, pak. Dhik Sirtu, pengganti Lilis, dikirim dari Biro Jasa 
Kartika.”’ 

‘“O! Tetapi aku masih repot. Di uji saja beri pekerjaan yang di kerjakan 
Iin? Sekalian menguji ketrampilannya.”’ 

Tidak berselang lama korespondensi surat telah selesai diketik oleh Sirtu, 

Baharudin Jarum beserta staf senior di kantor tersebut merasa senang dan 

terheran-heran akan ketrampilan yang dimiliki Sirtu seorang yang belum 

berpengalaman namun rapi dalam pengerjaan tugasnya.  

 “Anu, Pak, serat-serat ingkang dipunketik sampun rampung sedaya. 
Menika!” 

“Hèh, apa?! Mokal!!” 

“Kok cepet, In?” 

“dipunketik Sirtu. Cepet, kok, ngetikipun. Sing basa Inggris menapa 
dipunlalap, telas. Yen Mbak Lilis mawon kintene mboten saged kados 
niki. Cepet, driji sedasa, mboten tolah-toleh, mripate manther dhateng 
sing diturun!”24 

‘“Anu, Pak, surat-surat yang diketik sudah selesai dikerjakan!”’ 

‘“heh, apa?! Tidak masuk akal!!!”’ 

‘“kok cepat sekali, In?”’ 

‘“diketik Sirtu. Cepat sekali cara mengetiknya. Yang berbahasa Inggris 
pun dapat di diselesaikan dengan cepat. Mungkin Mbak Lilis pun belum tentu bisa 
mengerjakan seperti ini. Cepat, memakai sepuluh jari, konsentrasi pada bahan 
yang dikerjakan!”’  

Hari itu Sirtu diterima sebagai sekretaris menggantikan Lilis di kantor Biro 

Pentas Artis. Akses yang dimiliki Sirtu memperkuat daya tawarnya sebagai 

seorang perempuan. Bukan hanya ketrampilan yang dimiliki tokoh Sirtu tetapi, 

pintar membawa diri yang membuatnya lebur dalam berbagai pergaulan diri 

sehingga bisa menempatkan dirinya pada posisi yang tepat. Posisinya sebagai 
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seorang sekretaris, pendapat Sirtu acap kali mendapat tersendiri, dan 

meningkatkan daya tawarnya sebagai perempuan di mata laki-laki. 

“Sirtu! Kowe bisa nulung ora? Iya, kowe durung omong apa-apa 
sajrone rapat iki! Omonga! Omonga! Kowe duwe kenalan seniwati 
joged ora?!....” 

Sirtu ndengengek semu gumun, kok dheweke diwenehi kalonggaran 
ngomong ing rapat kang wigati kuwi...(Nona Sekretaris:66) 

‘“Sirtu! Kamu bisa menolong tidak? Iya, kamu belum berpendapat 
selama rapat ini! Bicaralah! Bicaralah! Kamu punya kenalan seniwati tari 
tidak?!....”’ 

‘“Sirtu kaget setengah heran, kok dirinya diberi kesempatan untuk 
berpendapat dalam rapat yang penting itu....”’ 

Daya tawar tokoh Julaeha dan Normasari ditunjukan dengan kemampuan 

mereka dalam berkesenian. Julaeha mendapatkan kesempatan pertamanya sebagai 

penampil pada pergelaran Normasari. 

“Dodol swara! Suwaraku apik. Aku bisa menyanyi kaya Cica, kaya 
Hetty mula dakgenjot, dakpredi lan marsudi babagan seni swara iki! 
Aku yakin, kanthi swaraku, swara anugrahe gusti Allah, uripku bakal 
kepenak!(Nona Sekretaris:37) 

‘“menjual suara! Suaraku bagus. Aku bisa bernyanyi seperti Cica, 
seperti Hetty makanya saya latih dengan giat dan fokus dalam seni suara! Aku 
yakin dengan bekal suaraku, suara anugrah Tuhan, hidupku akan nyaman!”’ 

Sementara Normasari masih mendapatkan tempat dihati penggemarnya 

dengan dibuatkan keping video cakram pergelarannya. Daya tawar sang bintang 

Normasari terletak pada sikap tegasnya sebagai seorang bintang panggung 

kawakan di mana segala keinginannya harus dipenuhi karena kapasitas dirinya 

sebagai penghibur yang menjamin setiap pentas akan sukses jika melibatkan nama 

besarnya. 
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Pak Bahar kepeksa mbelani Normasari, marga pancen lagi arep 
mrodhuksi pagelaran karo Normasari (Nona Sekretaris: 69). 

“Pokoke aku emoh, emoh lan emoh! Saiki luwih becik rapat iki golek 
gantine Puspita Dewi.....Dhik Ugra nemoni Artati sajrone seminggu 
iki? Ben prekara Puspita Dewi iki enggal rampung! UjareNormasari. 
Wanita iki bisa nyuwara bantas lan atos!(Nona Sekretaris:65)’ 

“Pak Bahar terpaksa membela Normasari, karena memang akan 
memroduksi pergelaran bersama Normasari”’ 

‘“pokoknya aku tidak mau, tidak dan tidak! Sekarang lebih baik rapat 
ini mencari pengganti Puspita Dewi....Dik Ugra temui Artati pada minggu ini? 
Supaya perkara Puspita Dewi ini bisa cepat selesai! Kata Normasari. Perempuan 
ini bisa bersuara keras dan tegas.”’ 

Tidak hanya berkutat pada pengembangan ketrampilan, peningkatan posisi 

tawar perempuan terhadap laki-laki dilakukan melalui sikap dan perilaku mereka 

dalam pergaulan dengan laki-laki. hal ini terbukti dengan sikap yang ditunjukan 

Sirtu kepada Ugrasamsi ketika mengetahui orang yang dicintainya itu malah 

berselingkuh dengan temannya sendiri Julaeha di sebuah villa. 

Ugra mundur saka anggone arep ngruket dheweke, sanajan kala  
samana sirtu wis rila saupama digarap! Ngelingi kuwi kabeh, apa 
pantes saiki dheweke melu-melu nggropyok Ugra, melu-melu gawe 
wirang Ugra? Ora! Ora sapantese mengkono!(Nona Sekretaris:254) 

‘“Ugra urung memeluk dirinya, meskipun pada saat itu Sirtu rela jika 
Ugra berbuat demikian! Mengingat hal itu semu apakah pantas sekarang dia ikut-
ikutan menggrebek Ugra, ikut-ikutan membuat malu Ugra? Tidak! Tidak 
sepantasnya begitu!  

Meskipun teman-temannya kecewa dengan tindakan Sirtu yang tidak 

melaksanakan penggerebekan terhadap Ugra namun, mereka paham posisi Sirtu 

sebagai kekasih Ugra yang dikhianati sangat berat untuk melakukan hal 

tersebut.dan lagi Sirtu memang dikenal sangat menghargai seseorang.  
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Pola pikir yang modern, serta ketrampilan yang luas tidak serta-merta 

meninggikan martabat seseorang, dalam hal ini Sirtu memperlihatkan 

kapasitasnya sebagai manusia yang memiliki hati nurani untuk tidak ikut campur 

dalam urusan orang lain meskipun Ugra adalah orang yang di cintainya 

pengkhianatan cinta itu sudah cukup membuktikan siapa sebenarnya Ugrasamsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Roman Nona Sekretaris mengetengahkan isu peran sosial perempuan, 

kehadiran tiga tokoh perempuan Sirtu, Julaeha, dan Normasari merupakan salah 

satu keistimewaan roman ini masing-masing tokoh ini memunyai pandangan 

sendiri hubungan pribadi dengan laki-laki maupun peran mereka dalam dunia 

pekerjaan yang notabene masih dikuasai laki-laki.  

Cerita roman ini diikat pada pesan Pradangga Praba ayahanda Sirtu yang 

mengamanatkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Dari analisis pada roman 

ini, perempuan menyikapi posisi mereka terhadap laki-laki dengan dua cara yakni 

mempertahankan status quo dengan menerima anggapan perempuan sebagai 

makhluk lemah dan peran sosialnya berada dibawah laki-laki. Sikap kedua adalah 

mempertanyakan kembali peran sosial perempuan terhadap posisinya dengan laki-

laki. Sikap terakhir ini bukan untuk mengambil alih posisi laki-laki namun, 

menempatkan kembali perempuan pada kedudukan sebagaimana layaknya 

manusia serta memunyai posisi saling mengisi dalam hubungannya dengan laki-

laki. 

Hasil analisis terhadap roman Nona Sekretaris termaktub dalam uraian 

berikut ini. 

a. Relasi perempuan dan laki-laki yang tersuguh dalam roman Nona 



82 

 

  

Sekretaris terwakili oleh hubungan tiga tokoh perempuan yakni Sirtu, 

Julaeha, dan Normasari dengan tokoh laki-laki. Relasi tokoh 

perempuan pada roman ini berada dalam bingkai keseteraan 

menyangkut hubungannya pada bidang pekerjaan, tokoh laki-laki 

mengakui fungsi dan ketrampilan perempuan dalam profesionalitas 

kerja. Sedangkan dalam hubungan dengan tokoh laki-laki, pada ranah 

pribadi atau percintaan, tokoh perempuan roman Nona Sekretaris 

yakni Sirtu, Julaeha dan Normasari masing-masing menuai relasi yang 

berbeda. Tokoh Sirtu dalam hubungannya dengan tokoh laki-laki 

berada dalam relasi setara karena setiap hubungannya dengan tokoh 

laki-laki selalu dilandasi dengan kompromistis. Sementara tokoh 

Normasari dan tokoh Julaeha berada dalam posisi marjinal atau berada 

dalam kuasa laki-laki karena dalam hubungannya dengan tokoh laki-

laki, karena selalu bergantung pada keputusan tokoh laki-laki.  

b. Pandangan tokoh perempuan yakni Sirtu, Julaeha, Normasari, dan 

tokoh ibu menyangkut posisi mereka terhadap laki-laki adalah, Sirtu 

memandang posisi perempuan dan laki-laki tak ubahnya sebagai mitra 

yang didalamnya terdapat kompromi. Sementara menurut Julaeha, 

Normasari, dan tokoh ibu posisi perempuan di bawah laki-laki dalam 

roman ini terlihat bagaimana laki-laki masih dipandang sebagai faktor 

penentu dalam berbagai aspek kehidupan.   

c. Pengaruh ideologi patriarki terhadap relasi perempuan dan laki-laki 

masuk dalam tataran pemikiran. Tiga tokoh perempuan masing-masing 
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menempati dimensi budaya tersendiri menurut kategori Williams. Sirtu 

menempati dimensi budaya bangkit karena tokoh ini mengadopsi nilai-

nilai baru sesuai dengan posisi perempuan dalam hubungannya dengan 

laki-laki di masyarakat. Sementara tokoh Julaeha dan Normasari 

menempati dimensi budaya residual, karena masih menerapkan nilai-

nilai lama yang berdampak pada hubungan laki-laki dan perempuan. 

Sementara dimensi budaya dominan tampak pada tokoh laki-laki 

Pambudi, Bathara, Danang, dan Ugrasamsi.  

d. Peningkatan daya tawar perempuan terhadap laki-laki dalam roman ini 

dilakukan dengan meningkatkan ketrampilan dan tingkah laku dalam 

hubungannya dengan laki-laki.  

5.2 Saran 

Perempuan dianggap sebagai makhluk lemah yang tidak memunyai 

kapabilitas dalam pekerjaan dan hanya pantas berada di dalam rumah, anggapan 

ini dirasa sudah usang karena akses pendidikan yang terbuka bagi perempuan dan 

jaminan adanya kebebasan bagi mereka. Namun anggapan ini tak sepenuhnya 

hilang, belengu hegemoni patriarki masih berkelindan dalam masyarakat dengan 

bentuk-bentuk yang dimodifikasi dan terus menerus diajarkan hingga menjadi 

sesuatu yang wajar.  

Sastra sebagai cerminan masyarakat memotret keping-keping yang 

terserak dan tersembunyi dalam konstruksi sosial membentuk kembali sesuai 

dengan visi sang penulis. Dalam roman Nona Sekretaris, Penulis memasukan 



84 

 

  

pandangan dan ideologinya mengenai kesetaraan perempuan dengan tidak 

menggurui dengan alur cerita yang menarik karya Suparto Brata ini mengajak 

kembali untuk mengintip dari sudut yang berbeda tentang perempuan di mana 

secara tak sadar mereka mengalami pemojokan terhadap peran sosial mereka.  

Penelitian atau kritik yang dilakukan terhadap karya sastra berjudul Nona 

Sekretaris ini untuk mengupas nilai patriarki yang terkandung dalam roman ini.  

Namun demikian, guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya sastra, karya 

Suparto Brata ini masih bisa untuk diteliti lebih lanjut menggunakan pisau analisis 

atau dari sudut pandang lain. 
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