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SARI 

Rasyadany, Amry. 2016. Transformasi Wacana Pengaruh Peristiwa Geger 
Komunis 1965 pada Novel Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk ke dalam 
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Kata kunci: wacana, Geger Komunis 1965, ekranisasi. 

Dalam dunia kesenian, seringkali dijumpai beberapa bentuk perubahan dari 

satu jenis kesenian ke jenis kesenian yang lain. Misalnya dari puisi menjadi lagu, dari 

cerita rakyat menjadi drama, dari drama ke tari, dari novel ke film, dan lain 

sebagainya. Perubahan bentuk dari satu kesenian menjadi bentuk kesenian lain itu 

disebut alih wahana. Secara lebih khusus, alih wahana karya sastra menjadi film 

disebut dengan istilah ekranisasi. Film Sang Penari merupakan sebuah karya 

ekranisasi yang mengadaptasi novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad 

Tohari. 

Dalam sebuah proses ekranisasi tentu akan terjadi beberapa perubahan atau 

trasnsformasi. Transformasi yang paling mencolok dari film Sang Penari adalah pada 

bagian wacana pengaruh peristiwa Geger Komunis tahun 1965. Oleh karena itu 

masalah yang digali dalam penelitian ini adalah (1) apa saja wacana pengaruh 

peristiwa Geger Komunis 1965 yang terdapat dalam trilogi Ronggeng Dukuh Paruk,

(2) apa saja bentuk transformasi dari wacana peristiwa Geger Komunis 1965 yang 

terdapat dalam film Sang Penari, (3) faktor apa yang menyebabkan timbulnya 

perbedaan wacana pengaruh peristiwa Geger Politik tahun 1965 antara film Sang
Penari dan trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. Berdasarkan masalah tersebut tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa bentuk wacana pengaruh peristiwa 

Geger Komunis 1965 dalam trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, bentuk transformasinya 

dalam film Sang Penari, serta mengapa transformasi tersebut dapat terjadi. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

ekranisasi sastra dengan teori wacana Foucault sebagai pisau bedah. Sasaran 

penelitian ini adalah bentuk transformasi dari wacana pengaruh peristiwa Geger 

Komunis 1965 pada trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari ke dalam 

film Sang Penari yang disutradarai oleh Ifa Isfansyah. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik dokumentasi.  

Hasil penelitian ini dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama adalah 

wacana pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 di dalam trilogi Ronggeng Dukuh 
Paruk. Di dalamnya memuat delapan poin yang disusun berdasarkan kepada 

siapa/apa pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 itu terjadi yaitu kepada (1) 

Srintil, (2) suami-istri Kartareja, (3) Sakarya, (4) Kang Sakum, (5) Bakar, (6) Rasus, 

(7) Dukuh Paruk, (8) dan Masyarakat sekitar Dukuh Paruk. Bagian kedua adalah 
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wacana pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 di dalam film Sang Penari. Di 

dalamnya juga memuat 
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delapan poin seperti yang terdapat pada bagian pertama. Bagian ketiga adalah 

pembahasan mengenai bentuk transformasi wacana pengaruh peristiwa Geger 

Komunis 1965 yang terdapat dalam film Sang Penari berdasarkan teori ekranisasi 

yaitu (1) penciutan, (2) penambahan, (3) perubahan bervariasi. Adapun bagian 

terakhir membahas tentang faktor apa yang menyebabkan terjadinya transformasi 

tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa transformasi wacana pengaruh 

peristiwa Geger Komunis 1965 yang terjadi dalam film Sang Penari yang dominan 

adalah perubahan bervariasi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 

transformasi tersebut mulai dari keterbatasan durasi pemutaran film, keterbatasan 

teknik pembuatan film, kondisi masyarakat penontonnya, hingga pada kebergunaan 

bagian tertentu pada trilogi ke dalam film. Namun faktor yang paling mendasar dari 

transformasi tersebut terletak pada fokus utama cerita. Trilogi Ronggeng Dukuh 
Paruk memfokuskan ceritanya pada kehidupan ronggeng di Dukuh Paruk yang 

kemudian terseret dalam peristiwa Geger Komunis 1965. Hubungan antara Srintil 

dan Rasus dalam trilogi Ronggeng Dukuh Paruk hanyalah sekadar bumbu cerita. 

Sedangkan film Sang Penari memfokuskan ceritanya pada kisah asmara antara 

Srintil dan Rasus. Peristiwa Geger Komunis pada tahun 1965 hanya menjadi seting 

waktu terjadinya hubungan antara Srintil dan Rasus tersebut. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para peneliti di bidang 

sastra maupun film yang akan mengkaji trilogi Ronggeng Dukuh Paruk dan film 

Sang Penari dengan menggunakan pendekatan yang sama maupun dengan 

pendekatan yang berbeda agar dapat memperluas khazanah kajian sastra Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Dalam dunia kesenian, seringkali dijumpai beberapa bentuk perubahan dari 

satu jenis kesenian ke jenis kesenian yang lain. Misalnya dari komik ke film seperti 

serial kartun Doraemon, dari puisi ke lagu seperti puisi Taufik Ismail yang dilagukan 

oleh grup musik Bimbo, dari kisah sejarah menjadi patung-patung diorama seperti 

yang dapat dijumpai di Museum Sejarah Nasional (Monumen Nasional), dan lain 

sebagainya. Perubahan antar karya seni ini biasa disebut dengan istilah adaptasi. 

Hutcheon menyebutkan bahwa adaptasi adalah kegiatan penyusunan ulang (sebuah

karya seni menjadi karya seni yang baru) tanpa menjiplak atau memplagiat karya 

sebelumnya. Mengadaptasi berarti mengatur, mengubah, dan menjadikannya sesuai 

(2006:7). Sedangkan Sapardi Djoko Damono menyebut pengubahan dari satu jenis 

kesenian ke jenis kesenian yang lain dengan istilah alih wahana. Alih wahana 

mencakup kegiatan penerjemahan, penyaduran, dan pemindahan dari satu jenis 

kesenian ke jenis kesenian yang lain (2012:1). 

Selanjutnya Damono menyatakan bahwa dalam perkembangan kegiatan 

kesenian, sudah sangat lumrah satu jenis kesenian mengambil kesenian lain sebagai 

sumbernya. Proses itu sebenarnya sudah berlangsung entah sejak kapan, yang hanya
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 baru-baru ini saja mendapat perhatian – terutama di dunia akademik – sebagai bahan 

studi dan penelitian (2012:4). Di Indonesia, proses alih wahana telah terjadi sejak 

jaman dahulu. Wujud dari proses alih wahana itu antara lain adalah epos Ramayana

dan Mahabarata dari India yang ditransformasikan menjadi seni pertunjukan wayang 

kulit oleh masyarakat Jawa.  

Di kemudian hari, manusia menemukan teknologi yang dapat menampilkan 

puluhan gambar per detik secara urut sehingga gambar tersebut seolah-olah terlihat 

bergerak yang biasa disebut video. Istilah video diartikan sebatas rangkaian gambar-

gambar yang berganti dengan cepat sehinga seolah-olah terlihat bergerak. Sedangkan 

video yang membentuk suatu cerita, memiliki tokoh, alur dan latar biasa disebut 

dengan istilah film. 

Istilah film awalnya dimaksudkan untuk menyebut media penyimpanan 

gambar atau yang biasa disebut dengan celluoid, yaitu lembaran plastik yang dilapisi 

oleh emulsi (lapisan kimiawi peka cahaya). Dari situ, maka film dalam arti tayangan 

audio visual dipahami sebagai potongan-potongan gambar bergerak. Dalam 

pengertian universal, film adalah rangkaian gambar yang bergerak membentuk suatu 

cerita (Panca 2011:1). 

Yapi Tambayong (2012:239) menyebutkan bahwa bicara soal seni film, 

maka dengan sendirinya kita akan berkenalan dengan kosakata sinematografi. 

Selanjutnya Tambayong (2012:252) menyatakan hal yang senada dengan Panca 

bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan film adalah benda material sensitif mirip 

pita yang dapat merekam realitas alam dengan sosok-sosok hidup, menjadi gambar-
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gambar, baik yang tidak bergerak seperti fotografi maupun yang bergerak disertai 

suara dan lazim disebut sebagai karya sinematografi. 

Sinematografi sendiri adalah teknik perfilman atau teknik pembuatan film. 

Irawan dan Laelasari (2011:1) menyebutkan bahwa sinematografi dapat diartikan 

sebagai seni dan teknologi dari fotografi gambar bergerak. Sedangkan Tambayong 

(2012:239) menyatakan bahwa sinematografi merupakan suatu wujud “seni rupa 

bergerak”, yaitu terjemahan naif dari bahasa Inggris Amerika “motion picture”.

Di masa kini, istilah film sebagai pita tempat merekam gambar-gambar atau 

celluoid telah jarang digunakan. Hal ini dikarenakan peralatan perekam gambar baik 

kamera foto atau kamera video yang menggunakan film sebagai media penyimpanan 

atau yang biasa disebut sebagai kamera analog sudah hampir tidak digunakan lagi 

dan tergantikan dengan kamera digital. Irawan dan Laelasari (2011:18) menyebutkan 

bahwa penggunaan kamera analog yang tergantikan oleh kamera digital dikarenakan 

penggunaan kamera analog sering menemukan kendala baik dalam proses 

pengambilan gambar maupun dari segi kualitas. Oleh karena itu, saat ini pengertian 

istilah film lebih mengacu pada pengertian dari sinema yaitu rangkaian gambar yang 

bergerak dan membentuk suatu cerita. 

Sebagai sebuah karya seni, film juga tak luput dari kegiatan alih wahana. 

Sapardi Djoko Damono mengatakan jenis kesenian apa pun bisa dijadikan film: 

tarian, nyanyian, sastra, drama, dan bahkan lukisan. Begitu seorang pekerja film 

melihat kemungkinan satu jenis kesenian diubah ke kesenian lain, maka ia bisa 

memulai proyeknya melakukan pengubahan itu (2012:86). Sejauh ini, kesenian yang 
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biasanya diubah ke dalam film adalah tarian, lagu, komik, cerpen, novel, dan yang 

paling baru adalah film yang berasal dari video game. 

 Proses alih wahana dari karya sastra ke film biasa disebut dengan istilah 

ekranisasi. Pamusuk Eneste (1991:60) mengatakan ekranisasi ialah pelayarputihan 

atau pemindahan/pengangkatan sebuah novel ke dalam film (ecran dalam bahasa 

Perancis berarti layar). Selain ekranisasi – yang menyatakan proses transformasi dari 

karya sastra ke film – ada pula istilah lain, yaitu filmisasi. 

(http://bensuseno.wordpress.com /2010/02/22/filmisasi-karya-sastraindonesia-kajian-

ekranisasi-pada-cerpen-dan-film-tentang-dia/ ) 

Di Indonesia, fenomena ekranisasi novel ke film sudah terjadi sejak tahun 

1930-an. Misalnya ekranisasi dari novel Bunga Raos dari Cikembang karya Kwee 

Tek Hoay yang juga disebut-sebut sebagai salah satu film bicara pertama yang dibuat 

di Hindia Belanda (Damono 2012:96). Selanjutnya di era 1970-an, Cintaku di 

Kampus Biru karya Ashadi Siregar difilmkan oleh Ami Prijono pada tahun 1976. 

Kemudian Roro Mendut karya Y. B. Mangunwijaya juga filmkan oleh Ami Prijono 

pada tahun 1984. Lalu Atheis karya Achdiat K. Mihardja yang difilmkan oleh 

Sjuman Djaya pada tahun 1975. 

Akhir-akhir ini juga banyak novel-novel Indonesia yang diangkat ke layar 

lebar. Misalnya tiga novel dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yaitu 

Laskar Pelangi pada tahun 2008 dan Sang Pemimpi pada tahun 2009 yang 

disutradarai oleh Riri Riza, serta Edensor yang disutradarai oleh Benni Setiawan 

pada tahun 2013. Lalu novel karya Habiburahman El-Shirazy yaitu Ayat-ayat Cinta 
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yang disutradarai oleh hanung Bramantyo pada tahun 2008, Ketika Cinta Bertasbih 1 

& 2 disutradarai oleh Chaerul Umam pada tahun 2009, Dalam Mihrab Cinta 

disutradarai oleh Habiburahman El-Shirazy pada tahun 2010, dan Cinta Suci 

Zahrana disutradarai oleh Chaerul Umam pada tahun 2012. Kemudian novel karya 

Hamka yaitu Di Bawah Lindungan Ka’bah yang disutradarai oleh Hanny Saputra 

pada tahun 2011 dan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck yang disutradarai oleh 

Sunil Soraya pada tahun 2013.  

Pada taraf internasional, proses ekranisasi dari novel ke film juga telah 

sering dilakukan. Misalnya novel Romeo dan Juliet karya William Shakespeare yang 

telah difilmkan dengan berbagai versi, Doctor Zhivago karya Boris Pasternak yang 

difilmkan oleh David Lean, Harry Potter karya J.K. Rowling yang difilmkan oleh 

Steven Kloves, The Lord Of The Rings karya Tolkien yang difilmkan oleh Peter S. 

Beagle. 

Ada beberapa alasan yang mendasari seorang pekerja film mengangkat 

sebuah novel untuk difilmkan. Damono (2012:108) menyebutkan dua alasan kenapa 

sebuah novel layak difilmkan. Yang pertama adalah novel atau karya sastra yang 

dipilih tersebut sedang banyak peminatnya. Semakin terkenal novel tersebut, maka 

semakin familiar kisahnya di telinga masyarakat. Sehingga tidak sulit bagi pekerja 

film untuk memasarkan filmnya nanti. Yang kedua adalah pekerja film memiliki misi 

tersendiri dalam penggarapan filmnya untuk mengangkat hasil budaya yang pantas di 

angkat ke layar. 
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Dua alasan yang disebutkan Damono tersebut telah ada pada novel Catatan 

buat Emak, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Bianglala karya Ahmad Tohari 

yang tergabung dalam sebuah trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. Karya sastra yang 

terbit bertahap pada tahun 1982, 1985, dan 1986 ini bahkan telah difilmkan dua kali. 

Pertama di tahun 1983 berjudul Darah dan Mahkota Ronggeng disutradarai oleh 

Yazman Yazid. Kedua pada tahun 2011 berjudul Sang Penari disutradarai oleh Ifa 

Isfansyah. Sedangkan pada tahun 2014, trilogi Ronggeng Dukuh Paruk diterbitkan 

dalam bentuk buku audio oleh Digital Archipelago menggunakan suara Butet 

Kartaredjasa. 

Trilogi yang berwarna peristiwa Geger Komunis 1965 pada tahun 1965 ini 

tidak hanya populer dari segi ide ceritanya saja, namun juga mampu mempopulerkan 

nama Ahmad Tohari sebagai penulisnya. Ronggeng Dukuh Paruk telah membuat 

Ahmad Tohari meraih penghargaan hadiah Yayasan Buku Utama pada tahun 1986, 

sedangkan versi bahasa Jawa Banyumasannya meraih penghargaan Hadiah Sastera 

Rancage pada tahun 2007. Yudiono K. S. menyatakan bahwa trilogi Ronggeng 

Dukuh Paruk telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Jepang. 

Tentu saja penerjemahan itu dapat dipandang sebagai bukti bahwa karya Ahmad 

Tohari memiliki keunggulan tertentu (2003:16).  

Dalam proses ekranisasi tentu akan ditemukan beberapa perbedaan antara 

film dan novel yang diadaptasinya. Novel adalah karya sastra berupa prosa yang 

menggunakan bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan yang 

terkandung di dalamnya. Sedangkan film menyampaikan pesannya menggunakan 
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sarana gambar yang bergerak.  M. Bayu Widagdo dan Winastwan Gora S. (2007:1-2) 

merumuskan dua media film yaitu gambar (visual) dan suara (audio). Kemudian 

faktor keterbatasan waktu dalam proses pembuatan filmlah yang akan membatasi 

penggunaan media gambar dan suara tersebut. Sehingga dalam film penonton hanya 

akan menemui informasi-informasi yang dianggap penting oleh para pekerja film. 

Selain itu, Eneste (1991:60) mengatakan alat utama dalam novel adalah 

kata-kata, segala sesuatu disampaikan dengan kata-kata. Cerita, alur, penokohan, 

latar, suasana dan gaya sebuah novel dibangun dengan kata-kata. Pemindahan novel 

ke layar putih, berarti terjadinya perubahan pada alat-alat yang dipakai, yakni 

mengubah dunia kata-kata menjadi dunia gambar-gambar yang bergerak 

berkelanjutan. Sebab dalam film, cerita, alur, penokohan, latar, suasana, dan gaya 

diungkapkan melalui gambar-gambar yang bergerak berkelanjutan. Apa yang tadinya 

dilukiskan atau diungkapkan dengan kata-kata, kini harus diterjemahkan ke dunia 

gambar-gambar. 

Tak jarang perbedaan antara novel dan film ekranisasinya menimbulkan 

kekecewaan baik dari penonton maupun dari penulis novel sendiri. Menurut Eneste 

(1991:9-10) pengarang Amerika, Ernes Hemingway, sering dikutip orang sebagai 

pengarang yang sering kecewa jika novel-novelnya diangkat ke layar putih. Malahan 

pemenang Hadiah Nobel ini bersedia membayar biaya yang dikeluarkan produser 

film, asalkan salah satu film yang didasarkan pada novelnya tidak diedarkan. Selain 

pengarang, penonton film pun sering kecewa menonton film yang didasarkan pada 
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novel-novel tertentu. Seorang kawan penulis Eneste menyatakan kekecewaannya atas 

film Doctor Zhivago yang disutradarai David Lean. 

Eneste (1991:60) menyebutkan bahwa pemindahan novel ke layar putih mau 

tidak mau mengakibatkan timbulnya pelbagai perubahan. Oleh sebab itu dapat 

dikatakan, ekranisasi adalah proses perubahan. Selain perubahan dari media bahasa 

ke media gambar, dalam proses penggarapannya pun terjadi perubahan. Lebih lanjut 

Eneste menjelaskan bahwa novel adalah kreasi individual dan merupakan hasil kerja 

perseorangan. Seseorang yang mempunyai pengalaman, pemikiran, ide, atau hal lain, 

dapat saja menuliskannya di atas kertas dan jadilah sebuah novel yang siap untuk 

dibaca atau tidak dibaca orang lain. Tidak demikian dalam pembuatan film. Film 

merupakan hasil kerja gotong royong. Bagus-tidaknya sebuah film banyak 

bergantung pada keharmonisan kerja uni-unit di dalamnya: produser, penulis 

skenario, sutradara, juru kamera, penata artistik, perekam suara, para pemain dan 

lain-lain. Dengan kata lain; ekranisasi berarti proses perubahan dari sesuatu yang 

dihasilkan secara individual menjadi sesuatu yang dihasilkan secara bersama-sama 

(gotong-royong). Kemudian Eneste menambahkan juga dengan penjelasan lainnya 

tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam ekranisasi. Kata-kata dalam novel 

yang ditulis oleh pengarang akan menimbulkan imajinasi bagi yang membacanya 

dan selanjutnya mengerti apa yang hendak disampaikan pengarang. Sedangkan film 

menyuguhkan gambar-gambar hidup, konkret, dan visual, seakan-akan penonton 

sedang menyaksikan barang-barang atau benda-benda yang sesungguhnya. 

Ekranisasi berarti perubahan proses penikmatan pula, dari membaca menjadi 
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menonton. Penikmatnya dari pembaca menjadi penonton. Dan yang terakhir Eneste 

menyebutkan jika seseorang bisa membaca novel di mana saja dan kapan saja. 

Sedangkan menonton film harus dilakukan di tempat-tempat tertentu pada jam 

tertentu. Oleh karenanya, ekranisasi juga berarti proses perubahan dari kesenian yang 

bisa dinikmati di mana saja kapan saja menjadi kesenian yang hanya bisa dinikmati 

di tempat dan waktu tertentu. Dengan demikian, Eneste merumuskan tiga macam 

perubahan yang terjadi dalam ekranisasi, yaitu penciutan, penambahan, dan 

perubahan variasi (Eneste 1991:60-65). 

Sejalan dengan Eneste, Damono juga menyebutkan dalam ekranisasi ada 

adegan-adegan yang dipotong, ada yang akhirannya diubah, ada yang bagiannya 

digeser ke sana ke mari, dan banyak juga film yang menambah-nambah begitu 

banyak hal yang dalam novelnya tidak ada (2012:106).  

Perubahan yang terjadi dalam ekranisasi novel ke film adalah hal yang 

lumrah karena pada dasarnya novel dan film adalah dua bentuk kesenian yang benar-

benar berbeda. Bahkan Bluestone (dalam Damono 2012:106) dengan tegas 

mengatakan bahwa studi bandingan yang tujuan awalnya adalah mencari persamaan 

antara novel dan film akan sampai pada kesimpulan bahwa keduanya berbeda sama 

sekali. 

Begitu pula halnya pada fim Sang Penari yang merupakan ekranisasi dari 

novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. Sebagai salah satu bentuk kesenian hasil 

ekranisasi, film Sang Penari tentu mengalami perubahan seperti apa yang 

dirumuskan oleh Eneste dan Damono. Perubahan yang paling terlihat dalam film 
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Sang Penari adalah hilangnya sebagian besar wacana pengaruh peristiwa Geger 

Komunis pada tahun 1965. Dalam film Sang Penari, cerita ditutup dengan pertemuan 

Rasus dengan Srintil dan Kang Sakum yang sedang ngamen di Pasar Dawuan. 

Beralihnya Srintil yang mulanya seorang ronggeng tersohor menjadi seniman jalanan 

merupakan pengaruh dari peristiwa geger komunis yang terjadi pada tahun 1965 

dalam film Sang Penari. Hal ini sangat jauh berbeda dengan apa yang dikisahkan 

dalam trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. Terutama pada novel terakhir, Jantera 

Bianglala, yang dengan panjang lebar menjelaskan bagaimana kehidupan Srintil 

pasca Geger Komunis tahun 1965. 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa saja wacana pengaruh peristiwa Geger Komunis tahun 1965 menurut 

novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk dan film Sang Penari? 

2. Apa saja bentuk transformasi wacana pengaruh peristiwa Geger Komunis 

tahun 1965 terhadap kesenian ronggeng pada trilogi Ronggeng Dukuh Paruk 

ke dalam film Sang Penari? 
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3. Faktor apa yang menyebabkan munculnya transformasi wacana pengaruh 

peristiwa Geger Komunis tahun 1965 antara film Sang Penari dan trilogi 

Ronggeng Dukuh Paruk? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan: 

1. Pengaruh peristiwa Geger Komunis tahun 1965 baik dalam novel trilogi 

Ronggeng Dukuh Paruk maupun dalam film Sang Penari.

2. Bentuk-bentuk transformasi dari wacana pengaruh peristiwa Geger 

Komunis tahun 1965 dalam film Sang Penari.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya transformasi wacana pengaruh 

peristiwa Geger Komunis tahun 1965 antara film Sang Penari dan trilogi 

Ronggeng Dukuh Paruk.

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam film ekranisasi, khususnya pada film Sang Penari.
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2. Menjadi contoh penunjang untuk mengembangkan teori ekranisasi yang 

belum banyak dibahas di Indonesia. 

3. Menjadi referensi dan masukan untuk pembelajaran sastra di dunia 

pendidikan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1  Kajian Pustaka 

Penerapan teori ekranisasi dalam peneitian sastra, terutama di Indonesia, 

memang belum banyak dilakukan. Meski demikian, terdapat beberapa penelitian 

yang menerapkan teori ekranisasi yang berhasil dihimpun oleh penulis untuk 

dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi dalam penelitian ini, antara lain skripsi 

yang ditulis oleh Ali Jafar Purnomo (2012), Rikha Rosalina (2012), juga tesis yang 

ditulis oleh Dyah Ayu Setyorini (2009) 

Ali Jafar Purnomo (2012) dalam skripsinya di Program Studi Sastra Prancis, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang mengkaji tentang 

“Perbedaan Penggambaran Latar dalam Novel dan Film Germinal”. Dalam 

penelitiannya diungkapkan bahwa dalam film Germinal terdapat penambahan yang 

berupa sekuen latar untuk menyambungkan antara sekuen sebelum dan sesudahnya, 

penciutan bagian latar, serta variasi berupa penggantian unsur pendukung latar.  

Namun dari ketiga perubahan yang terjadi dalam film Germinal tersebut, bagian 

penciutan adalah perubahan yang paling dominan. Hal itu disebabkan oleh kurun 

waktu penciptaan novel dan film yang berbeda. Durasi pemutaran film juga terbatas 

sehingga tidak memungkinkan untuk menghadirkan seluruh penggambaran latar 
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yang ada di dalam novel. Selain itu, faktor biaya produksi film mungkin saja menjadi 

penyebab terjadinya penciutan penggambaran latar. Dan yang terakhir adalah adanya 

pertimbangan dan alasan tersendiri dari para pembuat film sehingga hanya 

menonjolkan latar-latar tertentu. 

Rikha Rosalina (2012) dalam skripsinya di Program Studi Belanda, Fakultas 

Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia mengkaji tentang “Penokohan 

dalam Novel dan Film Kruimeltje”. Dalam penelitiannya dingkapkan bahwa jumlah 

tokoh, karakter tokoh, dan profesi tokoh dalam film Kruimeltje mengalami 

perubahan. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi perubahan tersebut. Yang 

pertama adalah dari aspek tema. Tema novel Kruimeltje adalah petualangan yang 

mengisahkan tentang betapa kerasnya hidup di jalanan tanpa orangtua. Sedangkan 

tema dalam film Kruimeltje adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya 

sehingga dalam film tokoh ibu menjadi lebih sering muncul.  Yang kedua adalah dari 

aspek produksi. Latar tempat yang berpindah dari Belanda ke Amerika tentu akan 

menambah biaya produksi. Oleh karena itu latar tempat Amerika dalam film 

Kruimeltje hanya diwakilkan dengan sebuah pelabuhan yang bisa saja dibuat di 

Belanda. Dan yang ketiga adalah dari aspek ketegangan dan humor. Aspek ini 

dihadirkan oleh pembuat film untuk menarik emosi para penonton. 

Dyah Ayu Setyorini (2009) dalam tesisnya di Program Pascasarjana, 

Magister Ilmu Susastra, Universitas Diponegoro mengkaji tentang “Transformasi 

Novel Rebecca (1938) Karya Daphne Du Maurier ke Bentuk Film Rebecca (1940) 
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Karya Alfred Hitchcock”. Dalam penelitiannya diungkapkan bahwa kernel dan 

satelit novel lebih banyak dibandingkan dengan film karena tuntutan durasi. 

Kemudian, film lebih banyak memberikan variasi seting waktu dan tempat maupun 

perubahan berupa penambahan tokoh dan alur sekaligus mengadakan penghilangan 

tokoh dan alur yang tidak memberikan peran penting dalam perkembangan 

penceritaan. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perubahan 

fungsi yang menghasilkan perbedaan alur antara novel dan film. Perubahan fungsi 

tersebut menerapkan prinsip transformasi, haplologi, ekserp, modifikasi, dan 

ekspansi. 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Peristiwa Geger Komunis 1965 

Peristiwa Geger Komunis tahun 1965 merupakan salah satu peristiwa yang 

penting dalam perkembangan sejarah Indonesia. Hingga saat ini, perbincangan 

mengenai peristiwa Geger Komunis 1965 yang juga biasa disebut dengan peristiwa 

G30S (Gerakan 30 September) atau Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) atau 

Gestok (Gerakan Satu Oktober) masih menjadi kontroversi, terutama dalam 

merumuskan siapa sebenarnya yang patut untuk dipersalahkan atau bertanggung 

jawab atas meletusnya peristiwa tersebut. 
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Gerakan 30 September merupakan upaya kudeta yang dipimpin oleh 

Kolonel Untung. Pasukan Gerakan 30 September bersikeras bahwa mereka didukung 

oleh Central Intelligence of America (CIA) yang bertujuan untuk menurunkan 

Soekarno yang saat itu menjabat sebagai presiden. Namun usaha kudeta tersebut 

menuai kegagalan karena pasukan Gerakan 30 September tidak memperhitungkan 

Soeharto. Soeharto yang tidak menjadi korban langsung mengambil alih pasukan 

tentara dan berhasil menggagalkan kudeta tersebut (www.portalsejarah.com).  

Herlambang dalam bukunya yang berjudul Kekerasan Budaya Pasca 1965

memaparkan mengenai kronologi terjadinya peristiwa Geger Komunis 1965 yang 

terjadi pada malam 30 September 1965. Pada saat itu sekelompok tentara – sebagian 

besar merupakan anggota pasukan pengawal kepresidenan Cakrabirawa yang 

dipimpin oleh Kolonel Untung – melancarkan operasi militer untuk menculik tujuh 

pemimpin senior Angkatan Darat: Nasution, Ahmad Yani, Suprapto, Soetoyo, 

Haryono, Panjaitan, dan S. Parman. Nasution berhasil lolos namun para penculik 

secara serampangan menembak putri bungsunya, Ade Irma yang akhirnya meninggal 

beberapa hari kemudian. Alih-alih menculik Nasution, para penculik lalu menyeret 

ajudannya, Tendean. Ketujuh korban penculikan ini akhirnya dibunuh dan mayat 

mereka dilempar ke dalam sebuah lubang di daerah timur Jakarta, yang kemudian 

dikenal dengan nama Lubang Buaya. Peristiwa penculikan ini kemudian diberi nama 

oleh komandan penculikan itu, Kolonel Untung, Gerakan 30 September dan 

diinterpretasikan oleh Angkatan Darat sebagai usaha kup terhadap pemerintah. Di 



17

antara para pemimpin senior Angkatan Darat yang tidak menjadi target penculikan 

Untung dan kelompoknya adalah Jendral Soeharto, komandan Kostrad (Komando 

Cadangan Strategis Angkatan Darat). Pada pagi 1 Oktober 1965, Soeharto membuat 

pernyataan bahwa PKI (Partai Komunis Indonesia), di bawah pimpinan DN. Aidit, 

berada di belakang operasi Untung. Menyusul tuduhan ini, Soeharto segera 

mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Soeharto juga mencurigai bahwa dalam 

melakukan aksinya, PKI dan kelompok Untung didukung oleh Angkatan Udara. 

Dalam waktu singkat, dimulai sejak 2 Oktober 1965, Angkatan Darat yang dipimpin 

oleh Jendral Soeharto melancarkan kampanye kekerasan terhadap PKI dan para 

pengikutnya yang mengakibatkan ratusan ribu hingga jutaan orang dibunuh, hilang, 

dan ditahan (2014: 1-2) 

Tuduhan yang disampaikan Soeharto kepada PKI sebagai pihak yang 

bertanggung jawab atas peristiwa pembunuhan tersebut memicu kontroversi dari 

berbagai pihak. Di sisi lain, terdapat beberapa pendapat yang meragukan tuduhan 

Soeharto tersebut. Salah satunya adalah Adam yang menulis dalam bukunya yang 

berjudul 1965; Orang-Orang di Balik Tragedi bahwa pasukan G30S tidak menyebar 

laiknya pasukan yang berniat melakukan kudeta. G30S tidak mempunyai 

perlengkapan yang hampir selalu digunakan perancang kudeta di sepanjang paruh 

kedua abad ke-20 yaitu tank. Bahkan mereka tidak memiliki walky talky (2009:8). 

Selanjutnya Adam menyatakan bahwa Gerakan 30 September bukanlah sebuah 
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gerakan melainkan aksi yang ternyata dijadikan dalih pembunuhan massal (2009:9-

12) 

Pasca peristiwa tersebut terjadilah penangkapan dan pembunuhan atas orang-

orang yang diduga memiliki hubungan dengan PKI. Di dalam tahanan mereka 

diinterogasi dan disiksa. Pembunuhan juga terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 

Bali. Dengan dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari 

organisasi-organisasi muslim sayap kanan seperti barisan Ansor NU dan Tameng 

Marhaenis PNI melakukan pembunuhan-pembunuhan massal, terutama di Jawa 

Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat 

Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu 

"terbendung mayat". Di pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, 

paling sedikit 35.000 orang menjadi korban di awal tahun 1966. Koresponden khusus 

dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan 

atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di 

mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang 

sudah hangus. Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh 

teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar 

pemburuan-pemburuan rasialis "anti-Tionghoa" terjadi. Pekerja-pekerja dan 

pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas 

kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat. Paling sedikit 250,000 orang 

pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi. Diperkirakan sekitar 
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110,000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969 

(www.wikipedia.org). 

Selain menyebabkan penangkapan dan pembunuhan kepada pihak yang 

diduga memiliki hubungan dengan PKI, kekuatan penuh yang dimiliki oleh pihak 

militer yang diperoleh dari Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) juga 

dimanfaatkan dalam menciptakan stigma negatif di masyarakat terhadap PKI. Usaha-

usaha  dalam menciptakan stigma negatif terhadap PKI tersebut antara lain 

pelarangan surat kabar selain Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Hal ini 

memberikan kesempatan kepada koran tentara itu untuk menciptakan opini yang 

menyudutkan PKI dan ormas pendukungnya (Adam, 2009:230).  Herlambang juga 

mengatakan hal yang senada dengan Adam bahwa dalam beberapa minggu menyusul 

peristiwa 30 September, koran militer seperti Berita Yudha  dan Angkatan Bersenjata

terus menerus menyiarkan propaganda bahwa PKI-lah pembunuh tujuh perwira 

militer itu (2014: 153) 

Selain melarang beredarnya surat kabar selain surat kabar tentara, Peristiwa 

Geger Komunis juga mengakibatkan karya sastra yang ditulis oleh sastrawan Lekra 

(organisasi kebudayaan yang didukung oleh PKI) dilarang terbit, dilarang beredar, 

dan dilarang dibaca oleh siapa pun. Pemerintahan Soeharto tidak saja melarang 

buku-buku yang dihasilkan sastrawan lekra, tetapi juga menahan mereka (Sambodja, 

2010:33). 
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Beberapa cerita yang dimuat di media memang ada yang berwarna peristiwa 

pembunuhan masal tahun 1965. Namun itu hanyalah sebagai bentuk manipulasi agar 

pembaca bersimpati kepada kalangan anti komunis. Hal ini dijelaskan oleh 

Herlambang yang berpendapat bahwa walaupun kelihatannya tema sentral cerita-

cerita ini berhubungan erat dengan konsep humanisme, pada kenyataannya cerita-

cerita itu merepresentasikan proses manipulasi atas konsep humanisme itu sendiri 

sebagai cara untuk meyakinkan pembaca agar bersimpati kepada para pelaku 

pelanggaran kemanusiaan ketimbang para korbannya. Herlambang berargumen 

kendati kelihatannya para penulis dan karakter cerita-cerita tersebut berupaya untuk 

menegakkan hak-hak dasar kemanusiaan yang berlaku di dalam segala jenis situasi 

dan terhadap siapa pun, namun pada kenyataannya penulisan cerita-cerita ini adalah 

sebuah afirmasi terhadap penghancuran komunisme, yang memang menjadi tujuan 

utama ideologi liberal/humanisme universal (2014:111-112). 

Doktrin mengenai keburukan PKI juga disebarkan melalui media film. 

pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Soeharto menayangkan film 

Pengkhianatan G30S/PKI secara luas di seluruh Indonesia sejak 1984 hingga 1997. 

Film Pengkhianatan G30S/PKI merupakan medium propaganda yang sangat efekif 

untuk mempengaruhi opini masyarakat dalam melihat peran kaum komunis dan 

militer secara ekstrem. Film tersebut wajib ditayangkan oleh stasiun televisi nasional 

setiap tahun sebagai ritual untuk mengingatkan rakyat Indonesia atas “peran suci” 

militer dan “peran jahat” kaum komunis. Mereka yang beranjak dewasa dalam 
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periode ini tentu ingat bagaimana mereka, sebagai siswa sekolah, diwajibkan 

menonton film itu setiap tanggal 30 September. Kemudian film ini diubah menjadi 

novel yang terbit pada tahun 1986. Novel ini diterbitkan sebagai upaya lebih lanjut 

untuk mengafirmasi praktik kekerasan negara dan memperluas indoktrinasi 

propaganda anti-komunisme melalui produksi kebudayaan. Penciptaan karya-karya 

kreatif yang menggambarkan kepahlawanan militer, khususnya dalam film dan novel 

Pengkhianatan G30S/PKI, jelas bahwa Orde Baru memanfaatkan produksi 

kebudayaan sebagai alat propaganda. Pemerintah melihat bahwa produk kebudayaan 

adalah sesuatu yang penting yang dapat digunakan sebagai senjata. Selain sebagai 

tindak kekerasan itu sendiri secara budaya, juga untuk melegitimasi tindak kekerasan 

yang telah dilakukannya selama 1965-1966 (Herlambang, 2014:171-175). 

Pada masa pemerintahan Soeharto, kebebasan berpendapat menjadi sangat 

terbatas. Terlebih dalam hal mengkritisi pemerintah. Herlambang mengatakan 

Soeharto menerapkan kebijakan yang represif terhadap kaum oposisi, termasuk pers, 

untuk menjaga kestabilan politik. siapa pun yang mengkritisi kebijakan pemerintah 

dapat dengan mudah dicap sebagai simpatisan komunis dan ditindas (2014:217). 

2.2.2 Sastra dan Sejarah 

Keberadaan sastra dan sejarah dalam kehidupan sosial masyarakat sering 

kali rancu. Di satu sisi sering ditemukan karya sastra yang isinya sangat realis 

dengan data-data yang faktual sehingga seolah-olah seperti catatan sejarah. Di sisi 
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lain narasumber sejarah memiliki imajinasi dan kepentingan tertentu dalam 

menyampaikan fakta. 

Pada kenyataannya sastra dan sejarah memang saling mengisi satu sama 

lain. Sejarah adalah cerita dan karya sastra (novel) lahir dari sebuah cerita. Eneste 

mengatakan bahwa seseorang tak mungkin menulis novel dengan mengabaikan unsur 

cerita: cerita adalah hakikat novel. Misalkan revolusi Oktober tidak meletus di Rusia, 

kemungkinan besar Dokter Zhivago karya Boris Pasternak tidak akan pernah lahir. 

Bila Jepang tidak menjajah Indonesia tempo hari, barangkali novel Atheis karya 

Achdiat K. Mihardja tidak akan pernah muncul (1991:12) 

Dari pernyataan Eneste di atas diketahui bahwa sejarah merupakan sebuah 

cerita yang kemudian menginspirasi seorang pengarang untuk menuangkannya 

dalam sebuah karya sastra. Dengan demikian jika tidak pernah terjadi peristiwa 

Geger Komunis pada tahun 1965, maka Ahmad Tohari tidak akan mungkin menulis 

novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. 

Hubungan antara karya sastra dan sejarah tidak hanya sebatas sastra yang 

lahir karena adanya sejarah. Kebalikan dari hal tersebut, ada kalanya karya sastra 

dianggap sebagai dokumen sosial yang kedudukannya laporan wartawam atau pun 

data statistik. Teeuw menjelaskan bahwa dalam setiap karya sastra ada keterpaduan 

antara mimesis dan creatio, antara kenyataan dan khayalan. Oleh karena itu 

seseorang harus berhati-hati jika ingin mengambil data faktual dari tulisan rekaan 

(karya sastra), walaupun tulisan itu nampaknya sangat “realis”. Dalam karya sastra 
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tidak diketahui batas antara fakta dan rekaan. Pengarangnya pun tidak dapat dan 

tidak perlu mempertanggungjawabkan takaran kenyataan dalam isi faktual karyanya. 

Dalam hal ini, karya sastra hanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pada 

data yang diperoleh (2015:181). 

Kedekatan antara sejarah dengan sastra semakin jelas jika dilihat melalui 

proses penyusunannya. A. Teew menyatakan bahwa dalam karya sejarah yang paling 

ilmiah pun masih ada aspek-aspek yang subjektif, yang tak dapat dibuktikan 

benarnya, aspek interpretasi yang ternyata dapat dibantah: memang penulisan sejarah 

yang definitif tidak mungkin. Sejarah harus ditulis kembali, terus-menerus. 

Keobjektifan mutlak tidak pernah tercapai karena beberapa hal yaitu (1) fakta-fakta 

tidak pernah lengkap, selalu fragmentarik; (2)penulis sejarah mau tak mau harus 

berlaku selektif: tidak semua fakta dan data sama penting dan relevannya, dia harus 

memilih, dan kriteria yang objektif untuk seleksi tidak ada; (3) penulis itu sendiri 

adalah manusia yang latar belakang, kecenderungan, pendiriannya bersifat subjektif, 

ditentukan oleh pengalaman, situasi dan kondisi hidupnya sebagai manusia sosio-

budaya dalam masa dan masyarakat tertentu (2015:186-187). 

Hayden White dalam A. Teeuw menuturkan bahwa penulisan sejarah dalam 

kebudayaan barat menurut esensinya tidak berbeda dengan sastra. Mau tak mau 

penulis sejarah dalam tulisannya dikuasai oleh narative modes, ragam naratif atau 

gaya bercerita yang berlaku di zaman dan dalam kebudayaannya (2015:187) 
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Menulis sejarah dalam praktiknya ternyata tidak jauh berbeda dengan 

menulis satra. Yang berbeda adalah muatan fakta dan rekaan di dalamnya. Sejarah 

tentu memuat lebih banyak fakta ketimbang rekaan. Sedangkan sastra merupakan 

kebalikannya yang lebih mengutamakan rekaan daripada fakta. Meski demikian, 

tidak menutup kemungkinan dalam sebuah karya sejarah terdapat unsur rekaan 

dalam jumlah yang banyak atu pun di dalam sebuah karya sastra terdapat informasi 

faktual yang lebih dominan. Teeuw menyimpulkan masalah fakta dan rekaan ini 

dengan menyatakan bahwa baik karya sastra atau pun tulisan sejarah harus 

mengandung kedua-duanya (fakta dan rekaan). Perpaduan antara fakta dan rekaan 

dalam karya sastra juga penting bagi pembaca. Dia harus sadar bahwa membaca 

karya sastra mengharuskan dia untuk memperpadukan aktivitas mimetik dan kreatif. 

Pemberian makna pada karya sastra berarti perjalanan bolak-balik yang tak berakhir 

antara dunia kenyataan dan dunia khayalan (2015:189-190) 

2.2.3  Wacana 

Sebagai karya seni naratif, selain memiliki cerita tentu novel dan film juga 

mengandung wacana. Menurut Foucault (dalam Susanto 2015:859-860), wacana 

dipahami sebagai batasan wilayah dari pengetahuan sosial ataupun sebuah sistem 

pernyataan yang mana dunia dapat diketahui melaluinya. Wacana itu tersusun dari 

tanda-tanda dan praktik menggerakkan atau mengatur eksistensi sosial dan komplek 
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sosial. Wacana tidak hanya sekadar membicarakan sesuatu yang berada saja, tetapi

dunia melalui wacana menunjukkan bahwa pembicara dan pendengar sampai pada 

pemahaman tentang diri mereka, hubungan satu dengan yang lain, dan konstruksi 

mereka berada atau tempat mereka berada. Wacana tidak hanya berupa tanda, tetapi 

juga aturan dan pengandaian yang memberikan peluang tentang dihasilkannya 

pernyataan tentang keberadaan dan reproduksi sosial. Wacana itu sendiri hakikatnya 

berhubungan dengan kekuasaan atau kekuatan. Jadi, terdapat hubungan antara 

pernyataan dan pengetahuan, dengan kuasa. Kekuasaan menjadi penentu pernyataan 

dan pengetahuan yang diproduksi sehingga kuasa itu mewakili benar dan salah. 

Kekuasaan menurut Foucault memiliki berbagai jenis. Seperti yang 

diungkapkan oleh Yuan Yu dalam artikelnya yang berjudul A Study of Power 

Relation in Pinter’s Plays from Foucault’s Power View bahwa ada berbagai jenis 

relasi kuasa, antara laki-laki dan perempuan, antara sesama anggota keluarga, antara 

guru dan siswa, antara orang dengan pengetahuan yang lebih dan orang dengan 

pengetahuan yang kurang. Semacam hubungan kekuasaan mikro yang menjelma 

antara laki-laki dan perempuan adalah menerima atau menolak kontrol dari sisi lain. 

Dan orang tersebut bisa mencoba untuk menghindari atau menolak kontrol tersebut 

atau mencoba untuk mengontrol tindakan orang lain pada gilirannya, sehingga 

membentuk jaringan hubungan kekuasaan interpersonal yang kompleks (2014:244) 

Sutrisno dan Putranto (2005:152-153) menyebutkan bahwa wacana menurut 

Foucault berarti berbicara tentang aturan-aturan dan praktek-praktek yang 
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menghasilkan pernyataan-pernyataan yang bermakna, pada satu rentang historis 

tertentu. Wacana juga berarti sebuah mekanisme pengaturan yang bekerja sangat rapi 

yang melibatkan disiplin, institusi, dan profesionalisme. Wacana mengisolasi, 

mendefinisikan, dan memproduksi objek pengetahuan. Wacana sekaligus merupakan 

sebuah undang-undang sosial yang menetapkan aturan tentang cara-cara yang dapat 

diterima dalam memperbincangkan, menulis, dan bertindak seputar topik tertentu. 

Wacana tidak lain adalah sebuah negasi. Segala modus perbincangan, penulisan, dan 

praktek yang berada di luar wilayah cakupan wacana dominan merupakan tindakan 

omong besar tanpa isi. Foucault menggunakan tiga konsep yang saling berkaitan 

dalam rangka menyelidiki wacana, yakni positivitas (positivity), apriori histori 

(historical apriori), dan arsip (archive). Positivitas suatu wacana atau ilmu adalah 

apa yang menandai kesatuan wacana itu dalam suatu periode tertentu sehingga kita 

dapat mengatakan bahwa dua pengarang berbicara tentang hal yang berbeda atau 

lain. Positivitas merupakan suatu “lingkup komunikasi” antara pengarang-pengarang 

atau ilmuan. Luas positivitas tidak sama dengan ilmu, tetapi lebih luas dari kelompok 

atau mazhab (aliran). Apriori historis artinya aturan-aturan atau syarat-syarat yang 

menentukan suatu wacana dari dalam, atau dengan kata lain, menentukan 

perwujudan wacana itu sendiri. Sedangkan arsip adalah sistem pernyataan-

pernyataan yang dihasilkan oleh berbagai positivitas sesuai dengan apriori historis 

masing-masing. 
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Foucault mengaitkan wacana dengan  sistem kekuasaan. Dengan kata lain, 

wacana yang berkembang di kehidupan sosial manusia tidak bisa lepas dari campur 

tangan pihak yang berkuasa. Jorgensen dan Phillips memaparkan konsep Foucault 

tentang wacana yakni sebagai sederet pernyataan yang relatif terikat pada kaidah 

sehingga menentukan batas-batas pada apa yang memberi makna. Kekuasaan 

menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya suatu kehidupan sosial. Di 

dalam kekuasaan itulah dunia sosial dihasilkan dan objek-objek dipisahkan satu sama 

lain dan dengan demikian bisa mencapai karakteristik-karakteristik individu dan 

hubungan-hubungannya satu sama lain. Kekuasaan bertanggung jawab atas 

penciptaan dunia sosial kita dan atas cara-cara tertentu dalam membicarakan dan

membentuk dunia ini, dengan demikian mendorong lahirnya cara-cara alternatif 

pembicaraan dan keberadaan atas sesuatu. Foucault kemudian membuat hubungan 

antara kebenaran dan kekuasaan, dengan menyatakan bahwa “kebenaran” 

disematkan dalam, dan dihasilkan oleh, sistem kekuasaan. Karena kebenaran itu 

tidak bisa dicapai, maka akan sia-sia bila menanyakan apakah sesuatu itu benar atau 

salah. Namun fokus perhatiannya hendaknya ditujukan pada bagaimana efek-efek 

kebenaran itu diciptakan dalam wacana. Apa yang harus dianalisis adalah proses 

kewacanaan untuk membangun wacana-wacana dengan cara yang sekiranya bisa 

memberikan kesan bahwa wacana-wacana itu memberikan gambaran benar atau 

salah tentang ralitas (2010:24-27). 
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Foucault berpendapat bahwa, “kekuasaan dan pengetahuan secara langsung 

saling menyatakan antara satu dengan yang lain ... tidak ada relasi kekuasaan tanpa 

dinyatakan dalam hubungannya dengan wilayah pengetahuan ... subjek yang 

mengetahui, objek yang diketahui, dan modalitas-modalitas pengetahuan harus 

dipandang (dihargai) sebagai akibat dari implikasi-implikasi fundamental 

pengetahuan/kekuasaan dan transformasi-trasnformasi historis mereka.” Dengan kata 

lain, kekuasaan dan pengetahuan saling mengandaikan atau saling bertautan erat. 

Kekuasaan bagi Foucault merupakan dimensi hidup sosial yang fundamental dan tak 

dapat dielakkan. Kekuasaan bukanlah milik, melainkan strategi. Kekuasaan adalah 

soal praktik yang terjadi dalm satu ruang lingkup tertentu – di mana dalam ruang 

lingkup tersebut ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang 

lain dan senantiasa mengalami pergeseran (Sutrisno dan Putranto 2005:151-154).

2.2.4  Teori Ekranisasi 

Jika kita berbicara tentang ekranisasi tentu akan membicarakan pula soal 

sastra dan film. Rene Wellek dan Austin Warren dalam bukunya yang berjudul Teori 

Keusastraan memaparkan definisi sastra sebagai suatu kegiatan kreatif (sebuah karya 

seni). Meski dalam perkembangan teori kesusastraan memang terdapat beberapa 

batasan tentang definisi sastra. Yang pertama sastra sebagai segala sesuatu yang 

tertulis atau tercetak. Yang kedua adalah karya sastra sebatas buku-buku yang 
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dianggap “menonjol karena bentuk dan ekspresi sastranya”. Dan yang ketiga adalah 

sastra sebagai karya imajinatif. Definisi yang ketiga ini menurut Wellek dan Warren 

merupakan definisi yang paling tepat untuk diterapkan (1989:3-14). 

Danziger dan Johnson (dalam Budianta, dkk. 2006:7) melihat sastra sebagai 

suatu “seni bahasa”, yakni cabang seni yang menggunakan bahasa sebagai 

mediumnya. Sama halnya dengan kesenian lain seperti seni musik yang bermain-

main dengan bunyi, seni tari yang bermain-main dengan gerak, dan seni rupa yang 

bermain-main dengan bentuk dan warna. Sastra merupakan suatu cabang kesenian 

yang bermain-main dengan bahasa. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan 

Wellek dan Warren (1989:14) bahwa bahasa adalah bahan baku kesusastraan, seperti 

batu dan tembaga untuk seni patung, cat untuk lukisan, dan bunyi untuk seni musik. 

Tetapi harus disadari bahwa bahasa bukan benda mati (seperti batu), melainkan 

ciptaan manusia, dan mempunyai muatan budaya dan linguistik dari kelompok 

pemakai bahasa tertentu. 

Daiches (dalam Budianta, dkk. 2006:7)  mengacu pada Aristoteles melihat 

sastra sebagai suatu karya yang “menyampaikan suatu jenis pengetahuan yang tidak 

bisa disampaikan dengan cara lain”, yakni suatu cara yang memberikan kenikmatan 

yang unik dan pengetahuan yang memperkaya wawasan pembacanya. Oleh karena 

itu, Horace dalam tulisannya yang berjudul Ars Poetica telah mengemukakan istilah 

yang amat terkenal dalam dunia kesusastraan: dulce et utile (Budianta, dkk. 

2006:19). Selain itu  penyair dan cerpenis, Edgar Allan Poe juga menyatakan bahwa 

sastra berfungsi menghibur, dan sekaligus mengajarkan sesuatu (Wellek dan Warren 
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1989:24-25). Pernyataan Horace dan Poe tersebut mengandung arti bahwa karya 

sastra mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah bahwa karya sastra harus 

menghibur dengan keindahannya. Sebagai sebuah karya seni, keindahan adalah ciri 

mutlak yang harus ada dalam karya sastra. Dengan adanya keindahan, pembaca akan 

mampu membedakan mana tulisan sastra dan mana yang tulisan ilmiah atau 

jurnalistik. Fungsi yang kedua adalah sebuah karya sastra harus mengajarkan sesuatu 

sehingga berguna bagi pembacanya. Setiap karya sastra tentu memiliki pesan yang 

harus sampai pada pembacanya baik pesan tersurat maupun tersirat. 

Sebagai sebuah karya seni yang harus memiliki aspek estetis, karya sastra 

tentunya  harus berbeda dengan teks-teks lain. Wellek dan Waren  menyebutkan 

bahwa bahasa sastra penuh ambiguitas dan homonim (kata-kata yang sama bunyinya 

tapi berbeda artinya), serta memiliki kategori-kategori yang tak beraturan dan tak 

rasional seperti gender (jenis kata yang mengacu pada jenis kelamin dalam tata 

bahasa). Bahasa sastra juga penuh asosiasi, mengacu pada ungkapan atau karya yang 

diciptakan sebelumnya. Dengan kata lain, bahasa sastra sangat “konotatif” sifatnya. 

Bahasa sastra bukan sekadar bahasa referensial, yang hanya mengacu pada satu hal 

tertentu. Bahasa sastra mempunyai fungsi ekspresif, menunjukkan nada (tone) dan 

sikap pembicara atau penulisnya. Bahasa sastra berusaha mempengaruhi, membujuk, 

dan pada akhirnya mengubah sikap pembaca. Dan yang penting dalam bahasa sastra 

ialah tanda, simbolisme suara dari kata-kata (1989: 15). 

Seiring dengan berjalannya waktu, peradaban manusia berkembang dengan 

begitu pesatnya terutama dalam hal teknologi. Mau tidak mau dunia kesenian pun 
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harus turut berkembang. Perkembangan dunia kesenian itu dapat dilihat pada 

lahirnya sebuah kesenian baru yaitu film. Damono mengatakan bahwa film 

merupakan kesenian yang paling muda. Film pada awal kelahirannya hanyalah 

gambar yang terlihat bergerak. Lalu unsur warna dan suara yang ada dalam film 

datang di kemudian hari (2012:91). 

Berdasarkan cara bertuturnya (naratif dan non naratif), Pratista (2008:4-8) 

merumuskan tiga jenis film yaitu film dokumenter, film fiksi, dan film 

eksperimental. Film dokumenter adalah film yang menyajikan fakta. Unsur-unsurnya 

baik tokoh, latar, peristiwa, dan sebagainya adalah nyata (bukan hasil dari imajinasi). 

Film dokumenter tidak memiliki plot namun memiliki struktur yang umumnya 

didasarkan oleh tema atau argumen dari sineasnya. Film dokumennter tidak memiliki 

tokoh protagonis dan antagonis, konflik, serta penyelesaian seperti film fiksi. 

Struktur bertuturnya sederhana dengan tujuan agar memudahkan penonton untuk 

memahami dan mempercayai fakta-fakta yang disajikan. 

Film fiksi merupakan film rekaan (hasil imajinasi). Apa yang ada di 

dalamnya tidak nyata seperti pada film dokumenter. Film fiksi terikat oleh plot. 

Ceritanya di luar kejadian nyata serta memiliki konsep pengadeganan yang telah 

dirancang sejak awal. Film fiksi juga memiliki tokoh protagonis dan antagonis, 

masalah dan konflik, penutupan, serta pengembangan cerita yang jelas. Terkadang 

ada film fiksi yang teknik pengambilan gambarnya menyerupai film dokumenter. 

Namun hal itu hanyalah untuk kepentingan pendekatan estetik semata.  
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Film eksperimental merupakan jenis film yang sangat berbeda dengan dua 

jenis film lainnya. Film eksperimental tidak memiliki plot namun tetap memiliki 

struktur. Film eksperimental juga umumnya tidak bercerita tentang apa pun, 

berbentuk abstrak, dan tidak mudah dipahami (Pratista 2008:4-8). 

Film fiksi memiliki struktur naratif yang jelas sementara film dokumenter 

dan film eksperimental tidak memiliki struktur naratif. Film dokumenter yang 

memiliki konsep realisme (nyata) berada di kutub yang berlawanan dengan film 

eksperimental yang memiliki konsep formalisme (abstrak). Sementara film fiksi 

berada di tengah-tengah dua kutub tersebut. Film fiksi dapat dipengaruhi film 

dokumenter atau film eksperimental baik secara naratif maupun sinematik (Pratista 

2008:4). 

Diagram 1: Jenis-jenis film 

Medium yang digunakan dalam film adalah gambar-gambar yang bergerak. 

Menurut Peter Wolen (dalam Eneste 1991:53-54), gambar-gambar sebagai alat 

pengucapan film mempunyai tiga dimensi. Pertama, gambar sebagai indeks. 

Gambar-gambar sebagai indeks menunjukkan masih adanya hubungan objek yang 

bersangkutan dengan gambar yang ditampilkan di layar putih.  Yang kedua, gambar-

gambar sebagai ikon, yaitu yang menunjukkan bahwa gambar yang ada di layar putih 



33

adalah perwujudan dari objek yang bersangkutan. Dengan kata lain, gambar-gambar 

itu merupakan perwakilan objek yang dimaksud. Yang ketiga, gambar-gambar 

sebagai simbol (lambang), menunjukkan tidak adanya hubungan gambar yang 

nampak di film dengan objek yang diwakilinya. Hubungan gambar dengan objek 

yang bersangkutan hanyalah berdasarkan perjanjian (konvensi) belaka.  

Hubungan antara karya sastra dan film sangatlah erat. Boggs menyebutkan 

Selain bercerita seperti prosa, film juga menyajikan cerita tersebut secara lengkap 

dalam bentuk dramatis, ia juga memiliki banyak kesamaan dengan pertunjukan 

panggung (Boggs 1992:23). Itu berarti selain menyerupai prosa (cerpen dan novel), 

film juga menyerupai drama yang juga merupakan salah satu genre sastra. 

Damono juga menuturkan bahwa film lebih dekat ke seni pertunjukan 

seperti drama modern, dua-duanya membutuhkan teks verbal, dipentaskan di 

hadapan khalayak ramai, dan memerlukan pemain. Seperti drama, film 

memanfaatkan semua jenis seni lain menyangkut yang verbal, visual, dan aural –

menyentuh indera kita kecuali pengecap dan perasa. Namun film sebagai gambar 

bergerak juga mengandung ‘cerita’, itulah sebabnya ia bisa disamakan dengan novel 

yang mengungkapkan cerita dalam wujud konflik yang terjadi (2012:101). Selain itu, 

Eneste (1991:16) menyebutkan bahwa pada hakikatnya film juga merupakan 

pengisahan kejadian dalam waktu. Hal ini menunjukkan bahwa film dapat dikatakan 

menyerupai karya sastra prosa karena sama-sama memiliki unsur cerita di dalamnya. 

Sebagai sebuah karya seni, sastra dan film tentu akan mengalami proses alih 

wahana. Damono (2005:96) mengatakan bahwa karya sastra tidak hanya bisa 
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diterjemahkan, yakni dialihkan dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi juga 

dialihwahanakan, yakni diubah menjadi jenis kesenian lagi. Dengan demikian karya 

sastra bisa saja dialihwahanakan menjadi musik, tari, lukisan, dan film. Banyak para 

pekerja film yang mengangkat karya sastra (cerpen dan novel) untuk dijadikan film. 

Hal seperti ini disebut dengan istilah ekranisasi atau filmisasi. Sedangkan proses alih 

wahana sebaliknya (film ke sastra) disebut dengan istilah deekranisasi atau 

novelisasi. 

Ekranisasi berasal dari bahasa Perancis, ecran berarti layar. Eneste 

menyebutkan yang dimaksud ekranisasi ialah pelayarputihan atau 

pemindahan/pengangkatan sebuah novel ke dalam film (1991:60). Sejalan dengan 

Eneste, Damono juga mengatakan bahwa istilah ekranisasi mengacu pada alih 

wahana dari suatu benda seni (biasanya yang termasuk sastra) ke film (2012:4). 

Fenomena ekranisasi dalam dunia perfilman telah banyak dilakukan. Hal ini 

disebabkan karena karya sastra menyediakan kerangka cerita dan dengan demikian 

pembuat film tidak usah mereka-reka cerita sendiri tetapi tinggal memilih dari 

khazanah karya sastra yang berjumlah ribuan. Jadi dapat dikatakan bahwa film 

ekranisasi tinggal membonceng kelarisan karya sastra saja. Selain itu, terdapat dua 

alasan mengapa pembuat film memilih karya sastra tertentu untuk diekranisasi. 

Pertama, karya sastra yang dipilih untuk diekranisasi adalah karya sastra yang sedang 

banyak peminatnya. Kedua, pembuat film juga terkadang memiliki misi tersendiri 

untuk mengangkat hasil budaya yang pantas diangkat ke layar (Damono 2012:107-

108). 
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Eneste menyimpulkan bahwa ekranisasi berarti mengubah dunia kata-kata 

menjadi dunia gambar-gambar yang bergerak berkelanjutan dan mengubah imaji 

linguistik menjadi imaji visual. Ekranisasi memungkinkan perubahan unsur-unsur 

cerita, alur, penokohan, latar, suasana, gaya dan tema/amanat novel di dalam film 

(1991:67). 

Dibandingkan dengan novel, film relatif lebih banyak memakai perlambang 

sebagai alat pengucapannya. Dengan hanya menampilkan bunga yang tengah 

berkembang di layar putih misalnya, film telah melambangkan suatu kehidupan baru. 

Dalam novel, mungkin hal ini memerlukan penjelasan panjang lebar dan 

berhalaman-halaman. Di pihak lain, film hanya membutuhkan beberapa detik untuk 

itu. Pemakaian lambang ini ternyata amat sesuai dengan prinsip ekonomis dan 

keterbatasan teknis film. Hal-hal atau persoalan-persoalan yang dilukiskan panjang 

lebar dengan kata-kata dalam novel hanya memerlukan beberapa detik untuk 

menampilkan perlambang yang digunakan dalam film (Eneste 1991:54). 

Dalam dunia pengkajian karya sastra, ekranisasi bukanlah sebuah teori yang 

berdiri sendiri. Suseno dalam blognya mengemukakan bahwa ada beberapa teori 

yang dapat dipetakan kekerabatannya dengan teori ekranisasi, yaitu alih wahana, 

adaptasi, dan resepsi (http://bensuseno.wordpress.com). Jika posisi teori ekranisasi 

terhadap teori alih wahana, adaptasi, dan resepsi digambarkan dalam sebuah diagram 

maka akan tampak sebagai berikut:  
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Diagram 2: posisi ekranisasi terhadap teori lain 

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa teori ekranisasi berada di dalam 

ruang lingkup teori adaptasi atau alih wahana. Sedangkan teori adaptasi atau alih 

wahana berada dalam ruang lingkup teori resepsi. Perbedaan dari ketiga teori 

tersebut adalah batasan dan spesifikasi kajian teori ekranisasi yang lebih khusus, 

yaitu hanya sebatas adaptasi karya sastra ke film (http://bensuseno.wordpress.com).  

Batasan khusus yang terdapat dalam teori ekranisasi tentu tidak dimiliki 

oleh teori adaptasi atau alih wahana dan resepsi. Adaptasi dalam dunia sastra 

diartikan sebagai pengolahan kembali satu jenis sastra ke bentuk yang lain. Adaptasi 

tidak hanya berhubungan dengan alih bahasa tetapi juga alih media (Susanto 2015:5). 

Linda Hutcheon dalam tulisannya A Theory of Adaptation menyebutkan bahwa 

adaptasi dapat kita jumpai di mana-mana: di televisi dan layar film, di panggung 
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musik dan drama, di internet, di novel dan komik (2006:2). Lebih lanjut Hutcheon 

menyebutkan bahwa adaptasi adalah kegiatan penyusunan ulang (sebuah karya seni 

menjadi karya seni yang baru) tanpa menjiplak atau memplagiat karya sebelumnya. 

Mengadaptasi berarti mengatur, mengubah, dan menjadikannya sesuai. Adaptasi 

ialah sebuah derivasi yang tidak derivatif―karya kedua tanpa menjadi yang kedua 

(2006:7-9). 

Sapardi Djoko Damono memperkenalkan istilah alih wahana untuk 

menyebutkan proses pengolahan kembali sebuah karya seni menjadi karya seni yang 

baru. Alih wahana adalah pengubahan dari satu jenis kesenian menjadi jenis kesenian 

yang lain. Alih wahana mencakup kegiatan penerjemahan, penyaduran, dan 

pemindahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian yang lain. Wahana berarti 

kendaraan, jadi alih wahana adalah proses pengalihan dari satu jenis ‘kendaraan’ ke 

jenis ‘kendaraan’ lain. Sebagai ‘kendaraan’, suatu karya seni merupakan alat yang 

bisa mengalihkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Wahana diartikan juga 

sebagai medium yang dipergunakan untuk mengungkapkan, mencapai, atau 

memamerkan gagasan atau perasaan. Jadi, pada intinya pengertian itu adalah 

pemindahan dan pengubahan. (2012:1) 

Adaptasi atau pun alih wahana sama-sama merujuk pada suatu kegiatan 

mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru dalam hal ini adalah 

karya seni yang sudah ada menjadi karya seni yang baru. Kegiatan ini bisa terjadi 

pada jenis kesenian apapun. Hutcheon merumuskan ada tiga hubungan adaptasi. 
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Yang pertama adalah dari cerita ke pertunjukan atau sebaliknya (telling↔showing).

Adaptasi seperti ini terjadi antara cerita (karya sastra) dan seni pertunjukan (tari, 

musik, film, dan sebagainya). Yang kedua adalah dari seni pertunjukan menjadi seni 

pertunjukan atau sebaliknya (showing↔showing) misalnya drama menjadi film. 

Yang terakhir interaksi ke cerita/pertunjukan atau sebaliknya 

(interacting↔telling/showing) yaitu interaksi penikmat karya menjadi sebuah 

cerita/pertunjukan atau sebaliknya misalnya video game menjadi film atau komik 

menjadi video game (2006:38-52). 

Mahdi Nasiri dalam artikelnya yang berjudul Bulgakov's Novel the Heart of 

a Dog and Yaghoobi’s play: a Comparative Study on the Structural Adaptation 

Process menyebutkan ada tiga jenis adaptasi karya sastra menjadi karya seni lain. 

Yang pertama adalah adaptasi yang mengikuti sebuah karya sastra sampai kepada 

intinya. Yang kedua adalah adaptasi yang sengaja merubah teks asli menjadi 

beberapa hal dan analogi. Yang ketiga adalah adaptasi yang mengubah banyak sekali 

teks asli sehingga hanya sedikit teks asli yang tersisa (2014:281)

Agustina (2015) dalam makalahnya mengemukakan bahwa adaptasi 

memberikan peluang kreatif baru bagi para seniman untuk menciptakan sebuah karya 

yang sama tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Namun demikian, sikap 

mental dari para penikmat karya adaptasi terkadang dapat menjadi persoalan, 

dikarenakan belum adanya pemahaman bahwa kedudukan karya adaptasi adalah 

sejajar dengan karya yang diadaptasi. Oleh karena itu, akan menjadi perdebatan dan 

kritik yang panjang jika karya hasil adaptasi tersebut tidak memenuhi ekspetasi atau 
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harapan mereka yang menganggap bahwa karya tersebut adalah terjemahan dari 

karya hipogramnya. 

Selain adaptasi atau alih wahana, teori yang memiliki kedekatan dengan 

ekranisasi adalah resepsi. Resepsi sastra adalah pendekatan peneitian sastra yang 

tidak berpusat pada teks. Karena teks sastra bukan satu-satunya objek penelitian, 

pendekatan ini tidak murni meneliti sastra. Resepsi sastra justru meneliti teks sastra 

dalam kaitan tertentu. Teks sastra diteliti dalam kaitannya dengan pengaruh, yakni 

keberterimaan pembaca. Oleh karena dasar pemikirannya adalah teks sastra ditulis 

untuk disajikan kepada sidang pembaca (Endraswara 2011:118). Istilah resepsi sastra 

juga biasa dikenal dengan istilah estetika resepsi. Menurut Pradopo (1995:206), 

estetika resepsi adalah estetika (ilmu keindahan) yang didasarkan pada tanggapan-

tanggapan atau resepsi-resepsi pembaca terhadap karya sastra. Sedangkan menurut 

Abdullah (dalam Jabrohim 2001:117) mengatakan bahwa resepsi sastra dapat disebut 

sebagai aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak pada pembaca yang 

memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Pembaca selaku pemberi makna 

adalah variabel menurut ruang, waktu, dan golongan sosial-budaya. Hal itu berarti 

bahwa karya sastra tidak sama pembacaan, pemahaman, dan penilaiannya sepanjang 

masa atau dalam seluruh golongan masyarakat tertentu. Ini adalah fakta yang 

diketahui oleh setiap orang yang sadar akan keragaman interpretasi yang diberikan 

kepada karya sastra. 

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa resepsi lebih luas cakupan 

penelitiannya ketimbang adaptasi atau alih wahana. Kemudian adaptasi atau alih 
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wahana juga memiliki cakupan kajian yang lebih luas jika dibandingkan dengan 

ekranisasi yang hanya berkutat seputar masalah alih wahana karya sastra ke film. 

Selain dekat dengan teori adaptasi atau alih wahana dan resepsi, ekranisasi juga 

memiliki hubungan dengan teori sastra bandingan. Endraswara (2014:2-3) 

menyebutkan bahwa sastra bandingan dapat juga berarti upaya membandingkan dua 

karya atau lebih.  Di dalamnya terdapat upaya bagaimana menghubungkan sastra 

yang satu dengan yang lain, bagaimana pengaruh antar keduanya, serta apa yang 

dapat diambil dan apa yang diberikannya.  Penelitian sastra bandingan dapat 

dilakukan dengan mengambil hanya dua karya sastra.  Selain itu sastra bandingan 

bisa mencakup penelitian hubungan karya sastra dengan berbagai bidang di luar 

kesusastraan, seperti ilmu pengetahuan, agama, dan karya seni lain. 

Selanjutnya Endraswara (2011:129) merumuskan enam tujuan sastra 

bandingan. Pertama, untuk mencari pengaruh karya sastra satu dengan yang lain dan 

atau pengaruhnya pada bidang lain serta sebaliknya dalam dunia sastra. Kedua, untuk 

menentukan mana karya sastra yang benar-benar orisinil dan mana yang bukan 

dalam lingkup perjalanan sastra. Ketiga, untuk menghilangkan kesan bahwa karya 

sastra nasional tertentu lebih hebat dibanding dengan karya sastra nasional yang lain. 

Keempat, untuk mencari keragaman budaya yang terpantul dalam karya sastra satu 

dengan karya sastra lainnya. Kelima, untuk memperkokoh keuniversalan konsep-

konsep keindahan universal dalam sastra. Keenam, untuk menilai mutu karya-karya 

dari negara-negara dan keindahan karya sastra. Namun dari ke enam tujuan sastra 
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bandingan tersebut tidak harus semuanya tercapai dalam sebuah kajian sastra 

bandingan. 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sastra bandingan tidak hanya 

membandingkan antara karya sastra satu dengan karya sastra lainnya namun juga 

membandingkan antara karya sastra dengan bidang lain termasuk juga kesenian lain 

seperti film. Dengan kata lain, ekranisasi sebagai teori yang membandingkan antara 

karya sastra dengan film adaptasinya dapat pula disebut sebagai suatu kajian sastra 

bandingan karena membandingkan karya sastra dengan bidang lain (film).  

Pemindahan karya sastra (novel) ke film tentu akan mengalami perubahan. 

Alat utama novel adalah kata-kata, segala sesuatu disampaikan dengan kata-kata. 

Cerita, alur, penokohan, latar, suasana, dan gaya sebuah novel dibangun dengan kata-

kata. Sedangkan alat utama film adalah gambar.  Cerita, alur, penokohan, latar, 

suasana, dan gaya sebuah film diungkapkan melalui gambar-gambar yang bergerak 

berkelanjutan. Pemindahan novel ke film berarti mengubah dunia kata-kata menjadi 

dunia gambar-gambar yang bergerak berkelanjutan. 

Dalam proses penggarapan karya sastra ke film pun akan terjadi perubahan. 

Karya sastra (novel) adalah proses kreatif individual atau perseorangan. Seseorang 

yang mempunyai pengalaman, pemikiran, ide, atau hal lain dapat saja menuliskannya 

di atas kertas dan jadilah sebuah novel yang siap untuk dibaca atau tidak dibaca oleh 

orang lain.  Sedangkan dalam proses penggarapan sebuah film membutuhkan banyak 

orang.  Film adalah hasil karya gotong-royong yang melibatkan produser, penulis 

skenario, sutradara, juru kamera, penata artistik, perekam suara, aktor, tim ilustrasi, 
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dan lain-lain. Memindahkan karya sastra ke film berarti mengubah sesuatu yang 

dihasilkan secara individual atau perseorangan menjadi sesuatu yang dihasilkan 

secara gotong-royong atau berkelompok. 

Menikmati sebuah novel berarti menikmati kata-kata yang ditulis oleh 

pengarang lalu kemudian menimbulkan imajinasi pada diri pembaca sehingga 

mengerti apa yang hendak disampaikan oleh pengarang. Sedangkan menikmati film 

berarti menikmati gambar-gambar visual yang seolah-olah penikmatnya sedang 

menyaksikan benda sesungguhnya. Dengan demikian, proses penikmatan karya 

sastra yang difilmkan pun mengalami perubahan dari membaca menjadi menonton. 

Penikmatnya pun berubah dari pembaca menjadi penonton. 

Selain itu, membaca sebuah novel dapat dilakukan di mana saja dan kapan 

saja.  Sedangkan menonton film hanya dapat dilakukan di waktu-waktu dan tempat-

tempat tertentu.  Jadi pemindahan karya sastra (novel) ke film juga berarti perubahan 

dari sesuatu yang dapat dinikmati kapan pun dan di mana pun menjadi sesuatu yang 

hanya dapat dinikmati di waktu dan tempat tertentu (Eneste 1991:60-61). 

Asrul Sani menambahkan bahwa panjang novel secara teoritis tidak terbatas, 

sedangkan film memiliki masa putar yang umumnya tidak lebih dari dua jam. 

Dengan demikian, ekranisasi juga berarti mengubah sesuatu yang panjangnya tidak 

terbatas menjadi sesutau yang panjangnya tidak lebih dari dua jam. Namun hal yang 

demikian terjadi bukan karena keharusan melainkan karena tatanan nilai yang ada di 

masyarakat. Karena dalam perkembangannya, terdapat film seri yang diputar 
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ditelevisi yang panjangnya bisa dikatakan tak terbatas. Maka sebenarnya panjang 

sebuah novel bukan lagi halangan yang bersifat prinsipil dalam ekranisasi 

(1997:194). 

Selain itu, saat ini menonton film tidak harus mengunjungi bioskop. Setiap 

orang bisa menikmati film di mana saja karena mayoritas masyarakat saat ini telah 

memiliki teknologi yang dapat digunakan untuk menonton film. Bahkan peralatan 

pemutar film dapat dimasukkan dalam tas atau kantong seperti laptop dan ponsel dan 

dibawa kemana-mana. Sehingga saat ini menonton film juga dapat dilakukan kapan 

pun dan di mana pun. Dengan demikian, pernyataan Eneste bahwa film hanya dapat 

dinikmati di tempat dan waktu tertentu bisa dikatakan tidak tepat. Namun seperti 

yang disebutkan oleh Asrul Sani (1997:194) bahwa terdapat faktor yang tidak 

bersifat teknis artistik yang lebih tepat dikatakan karena tatanan nilai masyarakat 

yang memaksa penulis skenario melakukan perubahan besar-besaran terhadap novel. 

Ada tiga bentuk perubahan yang terjadi pada setiap karya ekranisasi, yaitu 

penciutan/pengurangan, penambahan dan perubahan bervariasi. 

1. Penciutan/Pengurangan 

Pembaca novel bisa saja merampungkan satu novel dalam waktu beberapa 

hari. Sedangkan film harus selesai dalam waktu dua sampai tiga jam. Inilah yang 

menyebabkan mengapa sebuah novel harus mengalami penciutan/pengurangan 

ketika diekranisasi ke dalam sebuah film. 
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Novel-novel tebal harus mengalami berbagai pemotongan dan penciutan 

jika hendak difilmkan. Artinya tidak semua yang diungkapkan dalam novel akan 

dijumpai pula dalam film. Sebagian cerita, alur, tokoh-tokoh, latar ataupun suasana 

novel tidak akan ditemui dalam film (Eneste 1991:61). 

2. Penambahan 

Sebelum diekranisasi, tentunya sebuah novel akan terlebih dahulu dipelajari 

oleh kru pembuat film. Setidaknya oleh penulis skenario dan sutradara. Tentunya 

akan ada imajinasi-imajinasi yang lahir dalam pikiran penulis skenario dan sutradara 

saat membaca novel tersebut yang memungkinkan terjadinya penambahan sesuatu 

yang tidak ada di dalam novel menjadi ada di dalam film. 

Eneste menjelaskan karena penulis skenario dan sutradara telah menafsirkan 

terlebih dahulu novel yang hendak difilmkan, ada kemungkinan terjadi penambahan-

penambahan di sana-sini. Misalnya penambahan pada cerita, alur, penokohan, latar, 

atau suasana. Seorang sutradara tentu mempunyai alasan tertentu untuk melakukan 

penambahan ini. Misalnya dikatakan, penambahan itu penting dari sudut filmis. 

Atau, penambahan itu masih relevan dengan cerita secara keseluruhan atau karena 

pelbagai alasan yang lain (1991: 64). 

3. Perubahan Bervariasi 

Karena ekranisasi adalah merubah keseluruhan novel ke media yang benar-

benar baru dan karena terjadi penciutan serta penambahan, maka pembuat film 

memerlukan sesuatu yang membuat garis besar dalam novel tetap ada di dalam film. 



45

Eneste menyebutkan karena perbedaan alat-alat yang digunakan, terjadilah 

variasi-variasi di sana-sini. Di samping itu, film pun mempunyai waktu putar yang 

amat terbatas, sehingga tidak semua hal atau persoalan yang ada dalam novel dapat 

dipindahkan ke dalam film (1991: 66). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap trilogi Ronggeng 

Dukuh Paruk dan film Sang Penari, masing-masing terdapat delapan aspek wacana 

pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965. Aspek-aspek wacana pengaruh peristiwa 

Geger Komunis 1965 dalam trilogi Ronggeng Dukuh Paruk yaitu, pertama pengaruh 

peristiwa Geger Komunis 1965 terhadap Srintil yang meliputi: (1) Srintil menjadi 

tahanan politik, (2) Srintil telah kehilangan jatidirinya saat ditemui Rasus di tempat 

tahanan, (3) Srintil harus memenuhi kebutuhan seksual laki-laki hidung belang 

semasa menjadi tahanan politik, (4) Srintil dicemburui oleh sesama tahanan 

perempuan, (5) Srintil mengalihkan perhatiannya kepada Goder agar dapat 

melupakan masa lalunya sebagai tahanan politik, (6) Srintil enggang untuk 

berhubungan dengan dunia luar, (7) perubahan sikap dan penampilan Srintil, (8) 

Srintil menolak menjadi ronggeng lagi, (9) status Srintil sebagai bekas tahanan 

politik dimanfaatkan beberapa pihak untuk kepentingan pribadi, (10) Srintil ingin 

menjadi wanita somahan dan memiliki suami, (11) Srintil merasa tidak pantas 

memiliki suami, (12) Srintil memiliki harapan yang besar terhadap Bajus, (12) 

Kehidupan Srintil kembali terhempas saat Bajus memintanya melayani Pak Blengur,
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(13) Srintil mengalami gangguan jiwa, dan (14) Indang ronggeng pergi dari tubuh 

Srintil. 

Aspek kedua, pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 terhadap suami-istri 

Kartareja yaitu wacana suami-istri Kartareja kehilangan pekerjaan sebagai dukun 

ronggeng. Aspek ketiga yaitu pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 terhadap 

Sakarya yang meliputi: (1) Sakarya sangat mengkhawatirkan nasib Srintil dan (2) 

Sakarya kehilangan semangat hidup dan akhirnya meninggal dunia 

Aspek keempat yaitu pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 terhadap 

Kang Sakum yang meliputi: (1) Kang Sakum menjadi trauma terhadap tentara dan 

(2) Kang Sakum kehilangan pekerjaan sebagai penabuh calung. Aspek kelima adalah 

pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 terhadap Rasus yang meliputi: (1) Rasus 

mencemaskan keadaan Dukuh Paruk, (2) Rasus menyaksikan peristiwa memilukan 

di rumah tahanan, (3) Rasus kehilangan hak cuti dan dipukuli oleh komandan, (4) 

Rasus merasakan emosi yang tidak menentu, (5) Rasus mencari Srintil, dan (6) Rasus 

memutuskan untuk menikahi Srintil. 

Aspek keenam adalah pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 terhadap 

Bakar yaitu wacana Bakar yang mati diamuk massa. Aspek ketujuh adalah pengaruh 

peristiwa Geger Komunis 1965 terhadap Dukuh Paruk yang meliputi: (1) warga 

Dukuh Paruk panik, (2) warga Dukuh Paruk menjadi tahanan politik, (3) Dukuh 

Paruk kehilangan jatidiri dan martabatnya, (4) Dukuh Paruk dibakar oleh massa yang 

marah, (5) Dukuh Paruk mendapat stigma negatif di masyarakat, (6) warga Dukuh 
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Paruk berharap perlindungan dari Rasus, (7) Warga Dukuh Paruk trauma dengan 

sesuatu yang berbau tentara, dan (8) Gairah kehidupan di Dukuh Paruk menjadi lesu. 

Aspek yang kedelapan adalah pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 

terhadap masyarakat sekitar Dukuh Paruk yang meliputi: (1) perubahan sikap 

masyarakat sekitar Dukuh Paruk kepada Srintil, (2) Dawuan menjadi sepi, dan (3) 

Pandangan masyarakat sekitar Dukuh Paruk kepada Srintil mulai membaik. 

Bentuk wacana pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 dalam film Sang

Penari dibagi menjadi delapan aspek. Pertama, pengaruh peristiwa Geger Komunis 

1965 terhadap Srintil yang meliputi, (1) Srintil menjadi tahanan politik, (2) Srintil 

berharap Rasus dapat membebaskannya dari penjara, (3) Srintil dijebak oleh Darsun,

dan (4) Srintil menjadi penari jalanan. 

Aspek kedua adalah pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 terhadap 

suami-istri Kartareja yaitu suami-istri Kartareja menjadi tahanan politik. Aspek 

ketiga  adalah pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 terhadap Sakarya yaitu 

Sakarya menjadi tahanan politik dan mengalami kekerasan di dalam penjara. 

Aspek keempat adalah pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 terhadap 

Kang Sakum yang meliputi: (1) Kang Sakum mengalami trauma kepada tentara dan 

(2) Kang Sakum menjadi seniman jalanan bersama Srintil. Aspek kelima adalah 

pengaruh perisiwa Geger Komunis 1965 terhadap Rasus yang meliputi: (1) Rasus 

harus membunuh tahanan politik, (2) Rasus mencari Srintil, (3) Rasus menyaksikan 

peristiwa memilukan di rumah tahanan, (4) Rasus dipukuli oleh Sersan Binsar, dan 

(5) Rasus mengharapkan kehidupan Srintil membaik. 
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Aspek keenam adalah pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 terhadap 

Kang Bakar yaitu Kang Bakar dieksekusi mati. Aspek ketujuh adalah pengaruh 

peristiwa Geger Komunis 1965 terhadap Dukuh Paruk yang meliputi: (1) warung 

Kang Gatot menjadi sepi dan dibongkar, (2) warga Dukuh Paruk panik, (3) sebagian 

besar warga Dukuh Paruk menjadi tahanan politik, (4) Dukuh Paruk digeledah oleh 

tentara, dan (5) Dukuh Paruk sepi penghuni. Aspek kedelapan adalah pengaruh 

peristiwa Geger Komunis 1965 terhadap masyarakat sekitar Dukuh Paruk yang 

meliputi: (1) pasar Dawuan menjadi sepi, dan (2)Mayarakat menjadi takut kepada 

tentara. 

Terdapat tiga bentuk transformasi wacana pengaruh peristiwa Geger 

Komunis 1965 pada trilogi Ronggeng Dukuh Paruk ke dalam film Sang Penari yaitu 

penciutan, penambahan, dan perubahan bervariasi. Total bentuk wacana pengaruh 

peristiwa geger Komunis 1965dalam trilogi Ronggeng Dukuh Paruk dan film Sang 

Penari berjumlah 59 wacana. Dari total wacana tersebut, sebanyak 30 wacana atau 

51% mengalami perubahan variasi. Sedangkan penciutan sebanyak 23 wacana atau 

39% dan penambahan sebanyak 6 wacana atau 10%.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penciutan, penambahan, 

dan perubahan bervariasi wacana pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 pada 

trilogi Ronggeng Dukuh Paruk ke dalam film Sang Penari mulai dari keterbatasan 

durasi pemutaran film, keterbatasan teknik pembuatan film, kondisi masyarakat 

penontonnya, hingga pada kebergunaan bagian tertentu pada trilogi ke dalam film.

Namun faktor yang paling mendasar dari transformasi tersebut terletak pada fokus 
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utama cerita. Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk memfokuskan ceritanya pada 

kehidupan ronggeng di Dukuh Paruk yang kemudian terseret dalam peristiwa Geger 

Komunis 1965. Hubungan antara Srintil dan Rasus dalam trilogi Ronggeng Dukuh 

Paruk hanyalah sekadar bumbu cerita. Sedangkan film Sang Penari memfokuskan 

ceritanya pada kisah asmara antara Srintil dan Rasus. Peristiwa Geger Komunis pada 

tahun 1965 hanya menjadi seting waktu terjadinya hubungan antara Srintil dan Rasus 

tersebut.  

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, saran yang dapat 

disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti di bidang sastra 

maupun film yang akan mengkaji trilogi Ronggeng Dukuh Paruk dan film Sang

Penari dengan menggunakan pendekatan yang sama maupun dengan pendekatan 

yang berbeda agar dapat memperluas khazanah kajian sastra Indonesia. 

2.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan pemahaman kepada 

masyarakat luas mengenai fenomena ekranisasi dalam dunia kesenian khususnya 

di bidang sastra dan film dan bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang 

timbul dalam proses ekranisasi tersebut. 
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Pada tahun 1975, Rasus bertemu dengan Srintil dan Kang Sakum di Pasar 

Dawuan. Srintil yang pada saat itu sudah tidak menjadi ronggeng lagi dan hanya 

menjadi penari jalanan berusaha menghindari Rasus. Namun Rasus berhasil menahan 

Srintil. kemudian Rasus menyerahkan keris pusaka yang dulu pernah ia berikan pada 

Srintil. Keris itu dulu mampu mengantarkan Srintil menjadi Ronggeng. Dengan 

kembalinya keris tersebut ke tangan Srintil, Rasus berharap Srintil dapat meraih 

kembali kesuksesan yang dulu pernah ia raih. 


