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SARI 

Sudarmono. 2011. Potret Kekuasaan Korup Masa Orde Baru dalam Novel 

“Rangda” karya Sunaryono Basuki KS. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Drs. Mukh Doyin, M.Si., Pembimbing II: 

Sumartini, S.S. M.A. 

Kata Kunci: kekuasaan korup, orde baru, sosiologi sastra, novel 

Kapitalisme yang berorientasi untuk menuju kemajuan zaman yang lebih 

baik di era orde baru telah menimbulkan pertentangan antara elit dengan rakyat biasa 

dan secara tidak langsung memunculkan dampak negatif. Ketidakseimbangan 

kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh penguaasa kepada rakyatnya telah menjadi 

pemicu budaya korup yang selalu dimenangkan oleh golongan yang kaya dan 

berkuasa. Di zaman orde baru tidak ada kesetaraan warga, yang ada ialah hierarki 

atau jenjang sosial yang dimantapkan melalui berbagai bentuk peraturan dan 

kebijakan politik, serta pemberian fasilitas dan keistimewaan kepada golongan 

militer, pejabat dan birokrat, dan partai pendukung pemerintah. Akibatnya, dengan 

jelas dapat dibedakan antara yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa atau orang 

biasa. Pada intinya masa orde baru tidak ada kesetaraan warga, baik secara sosial, 

legal atau hukum, dan budaya. Ketidaksetaraan ini terwujud terutama dalam 

kehidupan politik dan ekonomi dari warga masyarakat Indonesia. 

Permasalahan dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana potret 

kekuasaan korup masa orde baru yang ada dalam novel Rangda karya Sunaryono 

Basuki KS, dan yang kedua dampak kekuasaan korup bagi masyarakat dan birokrasi 

pemerintah yang ada dalam novel Rangda karya Sunaryono Basuki KS. Tujuan 

penelitian ini adalah mendeskripsi potret kekuasaan korup masa orde baru yang ada 

dalam novel Rangda karya Sunaryono Basuki KS dan dampak kekuasaan korup bagi 

masyarakat dan birokrasi pemerintah yang ada dalam novel Rangda karya 

Sunaryono Basuki KS. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Terdapat tiga 
perspektif berkaitan dengan sosiologi sastra, yaitu (1) penelitian yang memandang 

karya sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi situasi 

pada masa sastra tersebut diciptakan, (2) penelitian yang mengungkapkan sastra 

sebagai cermin situasi sosial penulisnya, (3) penilitian yang menangkap sastra 

sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budaya. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian sastra tulis ini adalah dengan menggunakan teknik 

pustaka, dan catat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

kualitatif. Analisis kualitatif dapat digolongkan ke dalam metode deskriptif yang 

penerapannya bersifat menuturkan, memaparkan, memberikan, menganalisis dan 

menafsirkan. 

Setelah peneletian dilaksanakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Teks 

sastra merupakan cerminan kehidupan manusia yang memiliki kekuatan untuk 

menggambarkan dan memberikan kritik terhadap suatu kehidupan masyarakat 

tertentu dalam hal ini yaitu masa orde baru bangsa Indonesia. Relevansi bentuk-
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bentuk kekuasaan korup yang ada dalam novel Rangda ini merupakan cermin dari 

kepemimpinan para penguasa saat itu. Bentuk-bentuk kekuasaan korup dalam novel 

Rangda karya Sunaryono Basuki KS antara lain defungsionalisasi partai politik, 

hegemonisasi, depolitisasi massa, institusionalisasi, dan distribusi kekuasaan. Sesuai 

dengan kerangka teori dampak kekuasaan korup yang ada dalam novel Rangda ini 

adalah hilangnya modal finansial suatu negara (materi), hilangnya modal sosial 

masyarakat, hilangnya modal fisik suatu negara, dan hilangnya modal manusia 

dalam tingkat kehidupan bangsa dan negara. Setelah dianalisis lebih lengkap peneliti 

menemukan dampak  lain akibat kekuasaan korup yaitu hilangnya nyawa manusia 

dan kelainan seksual. Semua dampak dari kekuasaan korup tersebut selalu 

merugikan rakyat, bangsa, dan negara.  

Saran yang penulis rekomendasikan, yaitu bagi para mahasiswa yang 

berkecimpung di dunia sastra, hendaknya lebih menekankan pada penelitian teks 

sastra yang memberikan manfaat pada perkembangan sastra masa kini. Selanjutnya, 

tidak ada ruginya apabila para pejabat publik di Indonesia mau membaca dan 

merefleksi dirinya setelah membaca novel Rangda ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Kehadiran strata sosial dalam kehidupan masyarakat yang terjadi antara 

golongan elit dengan rakyat biasa, merupakan suatu persinggungan pola kehidupan 

masing-masing golongan yang tidak dapat disamakan derajatnya. Perbedaan kelas 

sosial itulah kemudian menimbulkan ketimpangan sosial masyarakat. Ketimpangan 

sosial di masyarakat memunculkan bentuk-bentuk ketidakadilan yang dilakukan 

seorang penguasa kepada rakyatnya.  

Permasalahan itulah yang hadir dalam setiap lapisan masyarakat di Indonesia. 

Kapitalisme berorientasi untuk menuju kemajuan zaman yang lebih baik di era Orde 

Baru telah menimbulkan pertentangan antara elit dengan rakyat biasa dan secara tidak 

langsung memunculkan dampak negatif. Ketidakseimbangan kebijakan-kebijakan 

yang diterapkan oleh penguasa kepada rakyatnya telah menjadi pemicu budaya korup 

yang selalu dimenangkan oleh golongan yang kaya dan berkuasa. 

Strata sosial yang  hadir dalam kehidupan masyarakat menimbulkan 

ketimpangan sosial antara si kaya dengan si miskin, si pintar dengan si bodoh yang 

nantinya akan merobohkan sendi-sendi ekonomi kerakyatan. Hal ini merupakan 

refleksi kehidupan sosial dan kekuasaan yang seharusnya menjadi kaca untuk 

bercermin memperbaiki perbedaan-perbedaan. 

Sanit (2008:21) mengungkapkan bahwa Politik Balas Budi (eitische politiek) 

yang dijalankan Belanda, ternyata juga memberi kesempatan yang lebih 

menguntungkan kepada golongan aristrokrat dan adat. Pendidikan yang lebih baik 
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menyebabkan mereka lebih mampu mengisi kebutuhan Pemerintah Kolonial Belanda 

akan tenaga-tenaga administratif. Dengan demikian, secara tidak langsung kekuasaan 

kolonial Belanda telah membantu pemberian mereka kepada suatu golongan 

masyarakat Indonesia yaitu golongan aristrokat dan adat dengan ciri kebangsawanan 

dan birokrat yang disebut golongan priyayi. Di samping itu kekuasaan kolonial 

Belanda dengan politik Balas Budinya telah mendorong terbentuknya semacam 

penggolongan lain di dalam masyarakat Indonesia. Terutama di kalangan elit, yakni 

kelompok yang asyik mengagumi teknologi dan peradaban barat dan kalangan yang 

mendambakan keaslian timur Indonesia. Kekuasaan yang absolut adalah kekuasaan 

yang korup, baik secara sosial, ekonomi, politik, dan moral. Untuk itu, jastifikasi 

(justification) atau pembenarannya dilakukan dengan  menggunakan simbol-simbol 

dan metafor-metafor keagamaan yang relevan oleh pejabat-pejabat keagamaan dalam 

berbagai upacara keagamaan dan upacara sosial.  

Di zaman orde baru tidak ada kesetaraan warga, yang ada ialah hierarki atau 

jenjang sosial yang dimantapkan melalui berbagai bentuk peraturan dan kebijakan 

politik serta pemberian fasilitas dan keistimewaan kepada golongan militer, pejabat 

dan birokrat, dan partai pendukung pemerintah. Akibatnya, dengan jelas dapat 

dibedakan antara yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa atau orang biasa. Sebagai 

catatan, pegawai negeri pun digolongkan sebagai abdi atau hamba sahaya. Pembedaan 

jenjang ini terwujud sebagai perbedaan antara militer dan sipil, antara pejabat dan 

bukan pejabat, pengusaha konglomerat yang menjadi kroni presiden dan pribumi, 

antara golongan Islam dan yang bukan, antara warga masyarakat biasa dan yang tidak 

bersih lingkungan atau yang berindikasi komunis, atau ekstrim kiri dan ekstrim kanan 
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serta separatis atau pengacau keamanan. Pada intinya masa orde baru tidak ada 

kesetaraan warga, baik secara sosial, legal atau hukum, dan budaya. Ketidaksetaraan 

ini terwujud terutama dalam kehidupan politik dan ekonomi dari warga masyarakat 

Indonesia. 

Menurut Sartono (dalam Fananie 2005:112) sifat teritorial dalam konteks 

politik dapat disebut dengan nation, dalam arti masyarakat yang berdiam dalam 

kawasan tersebut mempunyai kesamaan bahasa dan budaya yang secara langsung 

menunjukkan integritas sosial. Integritas sosial ini kemudian melahirkan stratifikasi 

sosial beserta sistem dan statusnya yang tidak lepas dari struktur sosial ekonomi. 

Namun sentralisasi administrasi dan monopoli mesin kekuasaan tetap terletak di 

tangan sekelompok penguasa yang dikepalai raja.  

Dengan rasionalisasi dalam sistem budaya, perilaku sosial semata-mata 

didasarkan kepada kepentingan ekonomi. Dengan tidak menjadi Marxis, kita dapat 

melihat proses pembentukan kelas sedang tersebut, tidak di tingkat bawah saja, tetapi 

lebih jelas lagi di tingkat atas. Artinya kelas yang berkuasa saat ini sedang mencoba 

untuk mengkonsolidasikan diri dengan mempengaruhi sistem politik (Kuntowijoyo 

2006:166). 

Weber (dalam Damsar 2010:88) mengemukakan, kekuasaan yaitu 

kemungkinan dari orang-orang atau sekelompok orang untuk mewujudkan 

kehendaknya dalam suatu tindakan komunal. Kekuasaan di sini lebih pada dimensi 

politik. Kekuasaan yang dimiliki dapat mempengaruhi proses distribusi surplus 

produksi barang. Sementara hak istimewa merupakan hak-hak khusus dimiliki 

seseorang atau kelompok orang dalam kaitannya dengan kekuasaan yang dimiliki. Hak 
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tersebut merupakan kepemilikan atau kontrol terhadap suatu bagian atau surplus yang 

dihasilkan oleh masyarakat. Kehormatan merupakan dampak langsung dari 

kepemilikan kekuasaan dan hak istimewa. Prestise dapat menjaga, memelihara, dan 

memapankan proses distribusi yang menguntungkan. 

Lenski (dalam Damsar 2010:88) menegaskan bahwa kekuasaan merupakan 

variabel kunci dalam hubungan antara dua variabel lainnya, yaitu kehormatan dan 

prestise. Kekuasaan akan melahirkan hak istimewa dan prestise tertentu bagi yang 

memilikinya. Selanjutnya hak istimewa juga dapat memengaruhi prestise seseorang 

atau kelompok orang. Pada gilirannya prestise bersama dengan hak istimewa dapat 

pula memperkuat kekuasaan yang ada. 

Permasalahan inilah yang diangkat dalam Novel Rangda karya Sunaryono 

Basuki KS. Kekuasaan bukan saja akan membuat orang cenderung korup, tapi 

kekuasan bisa membuat orang serakah dan sewenang-wenang. Akibatnya kekuasaan 

selalu muncul dalam kesan masyarakat  sebagai sebuah  keserakahan. 

Novel ini memiliki keunikan tersendiri yang  penting untuk diteliti. Selain 

bercerita tentang kehidupan manusia dalam suatu budaya tertentu, novel ini juga 

mampu memberikan gambaran kepada pembaca sebuah fenomena kekuasaan yang 

korup dalam suatu negara. Ciri-cirinya antara lain, kekuasaan itu membangun 

kekuatan dengan melibatkan tangan-tangan kotor. Pemegang kekuasaan dan kroni-

kroninya memperkaya diri, keluarga dan kerabatnya, dengan mengeruk kekayaan 

negara. Uang yang seharusnya jatah rakyat, mereka rampas untuk terus 

menggelembungkan kekayaannya. Kekuasaan yang serakah dan korup juga 

membangun kekuatan hingga ke tingkat karisidenan bahkan pelosok-pelosok desa. 
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Mereka menempatkan pendukung-pendukungnya di setiap lini kehidupan, sekaligus 

sebagai pengawas bagi yang menentang atau mengkritik kekuasaannya. Kekuasaan 

semacam ini menyebar mata-mata di setiap sudut negeri, di kampus, di kantor 

pemerintah, swasta, di desa, di kota hingga di tempat-tempat hiburan. 

Ciri lain dari kekuasaan yang korup dan serakah digambarkan dalam novel 

Rangda ini adalah menghabisi setiap orang atau kelompok yang kritis dan 

berseberangan dengan kekuasaan itu. Selain itu, anak-anak mereka dengan perusahaan 

dan kekayaan yang bertumpuk-tumpuk, mempunyai prilaku seks yang menyimpang. 

Selingkuh dengan banyak perempuan, sedangkan yang perempuan sebaliknya. Kalau 

tidak selingkuh dengan pria lain selain suaminya, juga suka dengan sesama perempuan 

(sejenis). 

Bila gagasan, emosi, ide, angan-angan (dunia batin) merupakan dunia dalam 

pengarang, maka karya sastra merupakan dunia luar yang bersesuaian dengan dunia 

dalam. Penilaian dalam kritik ekspresif tertuju pada emosi atau keadaan jiwa 

pengarang, sehingga karya sastra merupakan sarana untuk memahami jiwa pengarang. 

Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa karya sastra memiliki peranan yang cukup 

besar dalam masyarakat. Atas dasar hubungan bermakna antara karya yang diciptakan 

dengan masyarakat di mana pengarang mencipta, dapatkah diketahui kelas sosial mana 

yang dominan, pandangan dunia apa yang dimilikinya. Dalam studi kultural 

mekanisme seperti ini jelas bermanfaat dalam kaitannya dengan pemahaman mengenai 

konflik kelas yang pada gilirannya juga bermanfaat untuk menemukan indikator-

indikator tertentu dalam rangka mewujudkan stabilitas sosial. kesulitan pokok yang 
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dihadapi dalam hubungan ini adalah menemukan jenis pandangan dunia itu sendiri 

(Ratna 2007:161). 

Berbeda dengan tema, amanat, dan pesan-pesan lain yang dapat diidentifikasi 

secara tekstual, pandangan dunia harus dicari dengan cara mengungkap pandangan 

dasar kelas sosial, menelusuri ke masa lampau, dengan cara melibatkan peranan 

multidisiplin. Citra masa lampau secara umum mewarnai karya sastra Indonesia 

sebagai akibat masih kuatnya pengaruh masyarakat lama (Ratna 2007:162). 

Lukacs (dalam Endraswara 2003:89) mempergunakan istilah ”cermin” sebagai 

ciri khas dalam keseluruhan karya. Mencerminkan menurut dia, berarti menyusun 

sebuah struktur mental. Sebuah novel tidak hanya mencerminkan ”realitas” melainkan 

lebih dari itu memberikan kepada kita ”sebuah refleksi realitas yang lebih besar, lebih 

lengkap, lebih hidup, dan lebih dinamik” yang mungkin melampaui pemahaman 

umum. Sebuah karya sastra tidak hanya mencerminkan fenomena individual secara 

tertutup melainkan lebih merupakan sebuah ”proses yang hidup”. Sastra tidak 

mencerminkan realitas seperti fotografi, melainkan lebih sebagai bentuk khusus yang 

mencerminkan realitas. 

Secara implisit, karya sastra merefleksikan preposisi bahwa manusia memiliki 

sisi kehidupan masa lampau, sekarang dan masa mendatang. Karena itu, nilai yang 

terdapat dalam karya sastra adalah nilai yang hidup dan dinamis. Ini berarti karya 

sastra tidak diberlakukan sebagai data jadi, melainkan merupakan data mentah yang 

masih harus diolah dengan fenomena lain (Endraswara 2003:80).  

Taine (dalam Endraswara 2003:80) juga menambahkan bahwa faktor-faktor 

tersebut yang akan menghasilkan struktur mental (pengarang) yang selanjutnya 
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diwujudkan ke dalam karya sastra dan seni. Faktor ras merupakan unsur yang diwarisi 

manusia dalam jiwa dan raga. Saat itulah situasi politik sosial pada suatu periode 

tertentu, lingkungan-lingkungan meliputi keadaan alam, iklim dan sosial. Hal ini 

berarti bahwa Taine diam-diam telah menolak keras anggapan bahwa sastra adalah 

sebuah meteor yang jatuh dari langit. Bahkan, menurut dia hal-hal yang bersifat 

misteri (ilham) pun dapat dijelaskan melalui lingkungan sosial yang mengitari misteri 

tersebut.  

Senada dengan Taine, Saraswati (dalam Endraswara 2003:80) juga mengatakan 

bahwa sastra di tempat tertentu dapat berkembang dan di lain tempat tidak. Hal ini 

sangat dipengaruhi oleh iklim, ras, lanschap, politik, dan adat istiadat. Maka studi 

sosiologi sastra perlu menemukan  refleksi pengaruh tersebut. Hegemoni salah satu 

aspek pengaruh amat mungkin. Pengaruh tersebut terkategorikan ”Jiwa Zaman”. Itulah 

sebabnya melalui penelitian tersebut akan terungkap sejarah. 

Pada dasarnya penelitian ini mengambil dan menghubungkan dua perspektif 

sekaligus. Yang pertama, adalah perspektif sosiologi masyarakat dalam hal ini adalah 

masyarakat Indonesia. Kedua adalah perilaku memilih dalam pemilihan umum yang 

memang kemunculan kajian ini adalah adanya faktor-faktor di luar preferensi politik 

yang dapat mempengaruhi sikap pilihan politik. Dari segi sosiologis menjadi lazim 

untuk mengelaborasi lebih dalam beberapa konsepsi (kepemimpinan, penokohan, 

pengkultusan) dan karakter dalam masyarakat yang ada dalam novel. 
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1. 2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana potret kekuasaan korup masa orde baru yang ada dalam novel 

Rangda karya Sunaryono Basuki KS? 

2. Bagaimana dampak kekuasaan korup bagi masyarakat dan birokrasi pemerintah 

yang ada dalam novel Rangda karya Sunaryono Basuki KS? 

 

1. 3 Tujuan 

1. Mendeskripsi potret kekuasaan korup masa orde baru yang ada dalam novel 

Rangda karya Sunaryono Basuki KS. 

2. Mendeskripsi dampak kekuasaan korup bagi masyarakat dan birokrasi 

pemerintah yang ada dalam novel Rangda karya Sunaryono Basuki KS. 

 

1. 4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat baik secara praktis maupun 

secara teoretis.  

Manfaat secara praktis penelitian ini mampu memberikan  pemahaman iklim 

rohani suatu kebudayaan di wilayah tertentu yang melahirkan seorang pengarang 

beserta karyanya, yang  di dalamnya menyimpan realitas keadaan sosial yang dialami 

bangsa Indonesia. Salah satu perwujudannya adalah dengan mengungkapkan realita-

realita permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat melalui penciptaan proses 

kreatif.  

Untuk  itulah penelitian ini diharapkan mampu  memberikan iklim yang positif  

terhadap pemahaman kelas dalam masyarakat antara si kaya dan si miskin, si pandai 
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dan si bodoh statusnya adalah sama-sama mempunyai hak dan kewajiban sebagai 

mahkluk sosial. Kekuasaan tidak dipergunakan untuk memperkaya diri dan menindas, 

melainkan kekuasaan merupakan anugrah dan tanggung jawab yang harus dijalankan 

untuk kemakmuran rakyat dan memberikan dampak yang positif bagi keduanya. 

Secara politik tidak ada lagi kelas sosial, prestise, dan hak-hak istimewa yang nantinya 

memunculkan ketimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Manfaat secara teoretis diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan teori sastra maupun kritik sastra. Khususnya yang berkaitan 

dengan kajian sosiologi sastra dan sastra akademik.  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 
 

2.1 Kajian Pustaka 

 Penelitian tentang potret kekuasaan di masa orde baru dan pergolakan politik 

yang mempengaruhi keadaan sosialnya telah dilakukan oleh beberapa pihak. 

Penelitian-penelitian itu antara lain telah dilakukan oleh Justino (2004), Pawito (2006), 

Yuliani (2006), Suci (2008), Luthfi (2009), Quah (2009), dan Nugroho (2010). 

Justino (2004), dalam penelitiannya yang berjudul Redistribution, Inequality 

and Political Conflict, (Redistribusi, Ketimpangan, dan Konflik Politik) membahas 

akibat buruk dari konflik sosio-politik. Sejumlah besar negara-negara berkembang 

telah mengalami konflik sosio-politik yang serius dalam dekade terakhir, termasuk 

perang sipil yang besar-besaran. Konflik itu telah mempengaruhi jutaan orang dan 

telah menyebabkan hilangannya kesempatan yang signifikan dalam hal pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan sosial. Gangguan politik dan ekonomi biasanya 

menyebabkan gangguan perekonomian negara, yang menyebabkan terabaikannya 

kesejahteraan masyarakat, akibatnya, kemiskinan dan kesenjangan yang ada dalam 

masyarakat semakin meningkat. Analisis ini juga membahas faktor yang mendukung 

tingkat konflik dalam masyarakat akan tetap konstan sepanjang waktu dikarenakan 

beberapa hal, yaitu: (1) konflik dipahami dalam hal ini meliputi berbagai kegiatan 

(pemogokan, kerusuhan, kejahatan, perang sipil, kudeta,  dan sebagainya) yang 

mengganggu kegiatan produktif dan sosial yang normal, (2) antara tahun 1950 dan 

1990, perang di negara berkembang (termasuk konflik internasional, perang sipil, dan 
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kekerasan pemerintah terhadap warga negara) telah mengakibatkan lebih dari lima 

belas juta kematian, (3) kecenderungan umum pemerintah di negara rawan konflik 

adalah resor dengan penggunaan kekuatan militer untuk melawan sipil atau politik 

gejolak. Dalam banyak keadaan ini akan menjadi ukuran kontraproduktif karena tidak 

mengatasi penyebab langsung dari konflik dan bahkan mungkin menekankan 

mendasari bentuk terus-menerus dari inequality.  

Pawito (2006), juga melakukan penelitian dengan judul ”Perilaku Politik dan 

Etika Politik”. Penelitian ini membahas perilaku politik yang berkembang di dalam 

masyarakat terutama di kalangan para pemimpin dan elit politik. Semakin langka 

perilaku politik yang mencerminkan kaidah etika politik semakin sarna pula etika 

politik. Kajian ini juga membahas tentang kebijakan, keputusan yang cenderung tidak 

jujur dan korup, tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat.  

Yuliani (2006) melakukan penelitian dengan judul ”Korupsi Sebagai 

Manifestasi Krisis Moral”. Penelitian ini menganalisis pengertian dan faktor-faktor 

penyebab korupsi. Seorang pemimpin dalam birokrasi bertipe patrimonial punya 

kecenderungan untuk menganggap kekuasaan politik sebagai bagian dari milik  

pribadi, sehingga dalam penggunaannya banyak melakukan diskresi. Pemahaman atau 

persepsi pemimpin terhadap kekuasaan akan mempengaruhi perilaku 

kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan yang muncul adalah cenderung bersikap 

otoriter dan sentralistis, dalam arti kekasaan terpusat di tangan pemimpin sedangkan 

bawahan dianggap sebagai hamba atau anak yang harus menurut bapak. 

 Suci (2008) mengadakan penelitian yang berjudul ”Distorsi Politik dalam 

Naskah Drama ”Topeng Kayu” Karya Kuntowijoyo: Analisis Hegemoni” penelitian 
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ini mengangkat masalah potret distorsi politik dalam naskah drama Topeng Kayu 

karya Kuntowijoyo. Penelitian ini mengungkapkan proses hegemoni dalam 

pemertahanan kekuasaan. Di tengah kebijakan politik penguasa, muncul kekecewaan 

dari masyarakat atas ketidakpuasan kepemimpinannya. Namun, hal ini selalu dapat 

dihilangkan oleh penguasa dengan metode distortif  untuk pemertahanan hegemoni.  

Luthfi (2009) melakukan penelitian dengan judul ”Masyarakat Indonesia 

dalam Seribu Wajah Kapitalisme”. Penelitian ini fokus pada era orde baru. Dalam 

kapitalisme era orde baru peran negara sangat dominan dalam mengatur dan 

mengontrol mekanisme pasar atas nama kepentingan rakyat. Dengan dasar 

modernisasi kapitalisme orde baru, tercipta pula kapitalisme birokrasi yang sangat 

ketat. Mekanisme birokrasi yang sengaja diciptakan secara hirarkhis, sentralistis, 

intervensi, dan regulasi, lebih dimaksudkan untuk membuat stabilitas politik, 

memperkuat basis material negara dan memelihara status quo.  

Quah (2009) dalam penelitiannya “Combating Corruption in the Asia-Pasific 

Countries: What Do We Know and What Needs to  be Done?” (Melawan Korupsi di 

Negara-Negara Asia-Pasifik: Apa yang Perlu Kita Ketahui dan yang Perlu Kita 

Lakukan?) juga menganalisis permasalahan korupsi di kawasan Asia-Pasifik dan 

strategi untuk melawan korupsi tersebut. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 

Transparansi Internasional tahun 2008 korupsi merupakan masalah serius di kawasan 

Asia-Pasifik. Pemerintah di berbagai negara telah memprakarsai berbagai 

langkah anti-korupsi sejak tahun 1950 tetapi belum efektif. Mengingat  literatur yang 

luas tentang korupsi di negara-negara Asia-Pasifik, dalam penelitian ini juga 

dijelaskan tujuan dari bentuk perlawanan terhadap masalah korupsi, yaitu: (1) 
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tinjauan literatur untuk mengidentifikasi strategi utama yang diadopsi oleh negara-

negara Asia-Pasifik untuk memerangi korupsi, (2) memberikan evalusasi 

terhadap strategi anti-korupsi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategi 

tersebut.  

 Nugroho (2010) juga mengadakan penelitian dengan judul ”Konflik Sosial dan 

Politik dalam Novel ”Mata Yang Malas” Karya FX Rudi Gunawan”. Penelitian ini 

mengungkapkan metafora tentang keadaan dan tatanan sosial politik masyarakat 

Indonesia beberapa tahun belakangan ini ”orde baru”. Konflik dan kekacauan yang 

terjadi mengakibatkan perubahan sosial serta melumpuhkan sistem sosial yang telah 

terbentuk sebelumnya. Konflik antarindividu meluas menjadi konflik komunal dan 

melibatkan pemerintahan, sehingga menjadi konflik vertikal yang harus diselesaikan 

dengan kekerasan.  

 Berdasarkan penelitian di atas, pembahasan tentang kekuasaan korup yang 

tercermin di dalam karya sastra belum pernah dilakukan. Penelitian tentang ”Potret 

Kekuasaan Korup Masa Orde Baru dalam Novel Rangda Karya Sunaryono Basuki 

KS” sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, 

penelitian ini penting untuk dilakukan  sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian 

sebelumnya. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya pada 

analisis bentuk-bentuk kekuasaan korup dalam sebuah negara atau pemerintahan yang 

digambarkan dalam sebuah teks sastra. 
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2. 2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Sosiologi Sastra 

 Sosiologi sastra adalah pendekatan yang terfokus pada masalah manusia 

karena sastra sering mengungkapkan perjuangan umat manusia dalam menentukan 

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

tampak bahwa perjuangan panjang hidup manusia akan selalu mewarnai teks sastra. 

Dalam perjuangan panjang tersebut, menurut Golmann memiliki tiga ciri dasar, yaitu: 

(1) kecenderungan manusia untuk mengadaptasikan dirinya terhadap lingkungan, 

dengan demikian ia dapat berwatak rasional dan signifikan di dalam korelasinya 

dengan lingkungan, (2) kecenderungan pada koherensi dalam proses penstrukturan 

yang global, dan (3) dengan sendirinya ia mempunyai sifat dinamik serta 

kecenderungan untuk merubah struktur walaupun manusia menjadi bagian struktur 

tersebut (Endraswara 2003:79). 

 Dalam konteks metodologis, sosiologi sastra memang senantiasa mengalami 

perubahan. Pada mulanya, sosiologi sastra diletakkan dalam kerangka penelitian 

positivisme yang berusaha mencari hubungan antara faktor iklim, geografis, filsafat, 

dan politik. Dalam kaitan ini, sastra diperlakukan sebagaimana penelitian ilmiah yang 

lain. Perkembangan berikutnya, sosiologi sastra justru menolak positivisme. 

Pendekatan sosiologi sastra lalu diarahkan pada telaah refleksi nilai. Hal ini 

berdasarkan pengertian bahwa karya sastra akan menyajikan sejumlah nilai yang 

berkaitan dengan keadaan masyarakat masa teks ditulis (Endraswara 2003:80). 

 Sosiologi sastra adalah cabang penelitian yang bersifat reflektif. Penelitian ini 

banyak diminati oleh peneliti yang ingin melihat sastra sebagai cermin kehidupan 



15 
 

masyarakat. Arenanya, asumsi dasar penelitian sosiologi sastra adalah kelahiran sastra 

tidak dalam kekosongan sosial. Kehidupan sosial akan menjadi picu lahirnya karya 

sastra. Karya sastra yang berhasil atau sukses yaitu yang mampu merefleksikan 

zamannya (Endraswara 2003:77). 

 Hal penting dalam sosiologi sastra adalah konsep cermin (mirror). Dalam 

kaitan ini, sastra dianggap sebagai mimesis (tiruan) masyarakat. Kendati demikian, 

sastra tetap diakui sebagai sebuah ilusi atau khayalan dari kenyataan. Dari sini, tentu 

sastra tidak akan semata-mata menyodorkan fakta secara mentah. Sastra bukan 

sekadar copy kenyataan, melainkan kenyataan yang telah ditafsirkan. Kenyataan 

tersebut bukan jiplakan yang kasar, melainkan sebuah refleksi halus dan estetis 

(Endraswara 2003:78). 

Wellek dan Warren (1990:110) menyatakan bahwa sastra sebagai cermin 

masyarakat karena merupakan gambaran kehidupan manusia yang diungkapkan 

pengarang. Masyarakat lingkungan hidup pengarang mempengaruhi hasil karya 

sastranya, karya sastra lahir tidak dalam kekosongan sosial meskipun karya sastra 

adalah hasil dari daya khayal atau imajinasi. Daya khayal baik secara langsung atau 

tidak dipengaruhi oleh pengalaman manusia dalam lingkungan hidupnya, termasuk di 

dalamnya adalah sumber-sumber bacaan. Seorang pengarang dalam karya sastranya 

tidak sedikit memperoleh pengaruh dari aspek–aspek sosial, budaya, politik, agama, 

filsafat, dan sebagainya. Bahkan segala aspek tidak jarang menjadi barang perenungan 

pengarang yang menarik. Membaca karya sastra berarti menikmati cerita, menghibur 

diri untuk memperoleh kepuasan batin. Karya sastra sering dipakai sebagai sarana 
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untuk menuangkan gagasan-gagasan, pendapat-pendapat ataupun pandangan-

pandangan yang ada dalam masyarakat.  

Karya sastra yang baik merupakan pencerminan dari kehidupan masyarakat 

secara langsung, karya sastra berhubungan dengan persoalan manusia yang hidup 

dalam lingkungan masyarakat. Sastra  menampilkan gambaran kehidupan, dan 

kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial yang menyangkut hubungan 

antarmasyarakat, masyarakat dengan orang-orang, antarmanusia, antarperistiwa yang 

terjadi dalam batin seseorang (Damono 1987:1). 

George Lukacs adalah tokoh sosiologi sastra yang mempergunakan istilah 

”cermin” sebagai ciri khas dalam keseluruhan karya. Mencerminkan menurut dia, 

berarti menyusun sebuah struktur mental. Sebuah novel tidak hanya mencerminkan 

”realitas” melainkan lebih dari itu memberikan kepada kita ”sebuah refleksi realitas 

yang lebih besar, lebih lengkap, lebih hidup, dan lebih dinamik” yang mungkin 

melampaui pemahaman umum. Sebuah karya sastra tidak hanya mencerminkan 

fenomena individual secara tertutup melainkan lebih merupakan sebuah ”proses yang 

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

bentuk khusus yang mencerminkan realitas (Endraswara 2003:89).  

Fungsi konsep Marxis terhadap karya sastra menunjukkan relevansi posisi 

karya sastra terhadap masyarakat. Seperti diketahui, selama ini karya sastra semata-

mata dianggap sebagai hasil imajinasi yang dengan sendirinya juga berfungsi sebagai 

mata-mata memenuhi kebutuhan pribadi, khususnya pribadi pengarang. Sebaliknya, 

melalui hubungan bermakna antara karya dengan masyarakatnya sesuai dengan 
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hakikatnya, maka fungsi karya sastra tidak berbeda dengan aspek-aspek kebudayaan 

yang lain, seperti ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya (Ratna 2007:162).  

Terdapat relasi antara pola-pola dunia sosial karya dan pola dunia sosial 

pengarang. Di dalam dunia sosial karya diekspresikan ada kelompok sosial yang 

terstratifikasi berdasarkan sistem kasta sehingga ada tokoh-tokoh yang hidup dalam 

pola dunia sosial ke-sudra-annya dan ke-brahmana-annya. Pola-pola dunia sosial 

karya tersebut terkait dengan dunia sosial pengarangnya. Dalam hal ini, pengarang 

juga mengeksternalisasi diri dalam pola dunia sosial yang terstratifikasi seperti itu. 

Dari relasi antara pola dunia sosial karya dengan pola dunia sosial pengarang, 

diketahui adanya pengarang yang berasal dari keluarga brahmana, ksatria, dan, sudra. 

Para pengarang memang menginternalisasi pola dunia sosial seperti itu melalui 

sosialisasi primer di mana mereka hidup dan mengembangkan dirinya (Manuaba 

2009:316). 

Seperti halnya karya seni yang lain, karya sastra adalah refleksi transformasi 

pengalaman hidup dan kehidupan manusia, baik secara nyata ada maupun hanya 

rekaan semata, yang dipenggal-penggal dan kemudian dirangkai kembali dengan 

imajinasi, persepsi, dan keahlian pengarang serta disajikan melalui sebuah media 

(bahasa). Bagaimanapun peristiwa yang terjadi pada batin seseorang, yang sering 

menjadi bahan sastra adalah pantulan hubungan seseorang dengan Tuhan, alam 

semesta, masyarakat, manusia lainnya, dan dirinya sendiri. Hubungan hakiki itulah 

yang kemudian melahirkan berbagai masalah yang dihadapi manusia. Misalnya 

masalah maut, tragedi, cinta, loyalitas, harapan, makna dan tujuan hidup, hal-hal yang 

transendental, kekuasaan, politik, dan ideologi (Fananie 2000:251). 
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2.2.2 Hegemoni 

 Hegemoni sering dikacaukan dengan ideologi. Hegemoni dari akar kata 

hegeisthai (Yunani), berarti memimpin, kepemimpinan, kekuasaan yang melebihi 

kekuasaan yang lain. Jadi, secara leksikografis hegemoni berarti ”kepemimpinan”. 

Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari istilah tersebut biasanya dikaitkan dengan 

dominasi. Sebagaimana akan tampak pada bagian tersebut, dengan dimasukkan unsur 

kepemimpinan dan persetujuan dari kelompok yang dihegemoni, maka konsep 

hegemoni dianggap lebih kompleks dibandingkan dengan ideologi (Ratna 2007:175). 

 Menurut Gramsci (dalam Faruk 1999:68) supremasi suatu kelompok sosial 

menyatakan dirinya dalam dua cara, yaitu sebagai ”dominasi‟ dan sebagai 

”kepemimpinan moral dan intelektual”. Suatu kelompok sosial mendominasi 

kelompok-kelompok antagonistik yang cenderung ia ”hancurkan”, atau bahkan ia 

taklukkan dengan kekuatan tentara. Atau, kelompok tersebut memimpin kelompok 

yang sama dan beraliansi dengannya. Suatu kelompok sosial harus sudah 

melaksanakan kepemimpinan sebelum memenangkan kekuasaan pemerintah. Ia 

menjadi dominan apabila menjalankan kekuasaan, tetapi bahkan jika ia sudah 

memegang dominasi itu ia harus meneruskan untuk memimpinnya juga. 

Kepemimpinan itulah yang disebut Gramsci sebagai ”hegemoni”. 

 Pemikiran terpenting Marx dalam kaitannya dengan kebudayaan adalah 

ideologi, dengan bentuk yang umum seperti sudah disebutkan diatas ‟kehidupan 

manusia tidak ditentukan oleh kesadaran individual, tetapi oleh kesadaran sosial‟. 

Individu tidak mendahului kondisi sosial, setiap subjek hanya berfungsi sebagai agen 

dari sistem sosial yang sedang berlangsung. Konsep inilah yang gilirannya mengarah 
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pada : (1) ide  kelas yang berkuasa, kelas merupakan kekuatan material dan dengan 

demikian merupakan kekuatan intelektual, ide dominan diciptakan demi kepentingan 

kelas yang berkuasa, dan (2) dikotomi yang sangat terkenal yang disebut model 

superstruktur ideologis dan infrastruktur material (Ratna  2007:177). 

 Menurut Gramsci (dalam Ratna 2007:179) ideologi dipahami sebagai ide yang 

mendukung kekuasaan kelompok sosial tertentu. Sedangkan kekuasaan (hegemoni) 

mengalir ke bawah mengarah pada perjuangan kaum tertindas untuk menentang 

sumber kekuasaan tunggal.  

 Menurut Anderson (dalam Bocock 2008:27) terdapat tiga model hegemoni 

yang berbeda dalam Prison Notebooks yang ditulis oleh Gramsci, yaitu (1) dalam 

pengertian kepemimpinan budaya dan moral, hegemoni dilihat sebagai diterapkan 

dalam masyarakat sipil; negara merupakan lokasi kekuasaan koersif dalam bentuk 

polisi dan militer dan ekonomi merupakan lokasi dari berbagai bidang pekerjaan. 

Hegemoni benar-benar dijalankan dalam negara di berbagai negara demokrasi dalam 

bentuk parlementer; (2) hegemoni dilihat sebagai dijalankan dalam negara serta dalam 

masyarakat sipil. Gramsci melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan dan hukum 

adalah sangat penting dalam menjalankan hegemoni tersebut. Pendidikan dan 

pembuatan kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang amat penting dalam pembentukan 

hegemoni, keduanya merupakan aktivitas negara bukan aktivitas masyarakat; (3) 

pembedaan antara negara dan masyarakat sipil dihapuskan, karena Gramsci kadang-

kadang mendefinisikan negara sebagai ”masyarakat politik” plus ”masyarakat sipil”. 

 Perlu diingat, bahwa beberapa masyarakat mungkin tidak memiliki filsafat 

koheren yang dapat dikatakan sebagai hegemonik. Situasi ini dapat muncul ketika 
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kelompok yang berkuasa menganut suatu wawasan dunia yang tidak dianut oleh 

mayoritas warga suatu negara, atau ketika kurang ada kesepakatan diantara kelompok 

yang berkuasa itu sendiri tentang filsafat tunggal yang yang diperlakukan sebagai 

filsafat mendasar. Situasi pertama, suatu kelompok yang berkuasa berusaha untuk 

menerapkan suatu wawasan dunia kepada orang-orang yang tidak setuju terhadap 

wawasan tersebut sering disebut ”totaliter”. Situasi kedua, masyarakat termasuk 

kelompok-kelompok yang berkuasa, kaum intelektual, wartawan, seniman, dan guru, 

menjadi bingung, tidak mampu menyusun sudut pandang, atau filsafat rasional dan 

moral yang koheren secara intelektual, dan berpikir bahwa setiap wawasan dunia 

adalah sebagus wawasan dunia yang berikutnya (Bocock 2008:162). 

 Menurut Williams (dalam Faruk 1999:78) menganggap bahwa konsep 

hegemoni melampaui konsep ideologi dengan tekanannya pada kesepakatan dengan 

tatanan sosial yang berkuasa yang diamankan lewat cara yang di dalamnya proses 

sosial lebih dihayati daripada dipaksakan dengan pemaksaan gagasan atau kesadaran 

oleh suatu kelas terhadap kelas yang lain. Williams juga menekankan pemahaman 

yang di dalamnya hegemoni merupakan suatu proses, bukan suatu bentuk dominasi 

yang secara pasif, melainkan sesuatu yang harus terus-menerus diperbaharui, 

diciptakan kembali, dipertahankan, dan dimodifikasi.  

 

2.2.3 Kekuasaan dan Korupsi 

Bertrand Russel (dalam Damsar 2010:71) mendefinisikan kekuasaan sebagai 

hasil pengaruh yang diinginkan. Andaikan dua orang dengan keinginan yang sama, 

jika yang satu mencapai semua keinginan yang dicapai oleh yang lainnya, dan juga 

keinginan-keinginan lainnya, maka ia mempunyai lebih banyak kekuasaan daripada 
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orang yang lainnya itu. Bagi Russel dorongan atau motivasi bagi seorang manusia 

untuk berbuat sesuatu bukanlah dorongan seks, sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Freud, akan tetapi dikarenakan dorongan untuk memperoleh atau memegang 

kekuasaan. Dorongan terhadap kekuasaan itu berbentuk eksplisit pada pimpinan yang 

ingin berkuasa dan bersifat implisit pada manusia yang bersedia mengikuti sang 

pemimpin.  

Weber (dalam Damsar 2010:88) mengemukakan, kekuasaan yaitu 

kemungkinan dari orang-orang atau sekelompok orang untuk mewujudkan 

kehendaknya dalam suatu tindakan komunal. Kekuasaan di sini lebih pada dimensi 

politik. Kekuasaan yang dimiliki dapat mempengaruhi proses distribusi surplus 

produksi barang. Sementara, hak istimewa merupakan hak-hak khusus dimiliki 

seseorang atau kelompok orang dalam kaitannya dengan kekuasaan yang dimiliki. Hak 

tersebut merupakan kepemilikan atau kontrol terhadap suatu bagian atau surplus yang 

dihasilkan oleh masyarakat. Kehormatan merupakan dampak langsung dari 

kepemilikan kekuasaan dan hak istimewa. Prestise dapat menjaga, memelihara, dan 

memapankan proses distribusi yang menguntungkan. 

Lenski menegaskan bahwa kekuasaan merupakan variabel kunci dalam 

hubungan antara dua variabel lainnya, yaitu kehormatan dan prestise. Kekuasaan akan 

melahirkan hak istimewa dan prestise tertentu bagi yang memilikinya. Selanjutnya hak 

istimewa juga dapat memengaruhi prestise seseorang atau kelompok orang. Pada 

gilirannya prestise bersama dengan hak istimewa dapat pula memperkuat kekuasaan 

yang ada (Damsar 2010:89). 
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Sebagian masyarakat memitoskan bahwa kekuasaan itu adalah sebagai zat 

kudus, yang suci dan sakral, dan sebagai berkas-berkas cahaya kekuatan Ilahi sebagai 

penyelenggara makhluknya (kang murbeng dumadi). Tidaklah mengherankan apabila 

kekuasaan itu dipandang sebagai daya kosmis, semacam zat yang tunduk terhadap 

hukum kekekalan massa. Dari satu masa ke masa, dan waktu ke waktu, dari zaman ke 

jaman, dan dari satu dinasti ke dinasti berikutnya jumlah total masa zat kekuasaan itu 

tidak pernah bertambah atau berkurang. Zat kekuasaan itu hanya berubah bentuk. 

Ibarat es jadi air, air jadi uap, dan uap jadi embun atau hujan. Apabila zat kekuasaan 

itu mengkristal pada diri seorang tumenggung, bupati, atau kesatria lain, maka 

berkuaranglah bobot kekuasaan raja. Akibatnya, timbullah kekacauan negeri, 

timbulnya pemberontakan, pageblug  di mana-mana, bencana nasional seperti 

kebakaran hutan, banjir bandang, tsunami, pembantaian antaretnis, pembakaran dan 

penjarahan, pemerkosaan masal, dan kebejatan moral umat negeri tersebut sebagai 

hukuman dari Tuhan (Fananie 2000:255). 

Fatah (2009:210) memberikan gambaran kekuasaan dalam suatu negara yang 

cenderung korup dengan melihat beberapa hal penting sebagai berikut. 

Pertama, apa yang dikenal sebagai defungsionalisasi partai politik dijalankan 

secara cukup efektif. Dalam konteks ini, defungsionalisasi partai politik dapat 

dipahami sebagai produk dari dua hal sekaligus. (1) defungsionalisasi partai politik 

merupakan konsekuensi logis dari berbagai upaya restrukturisasi kekuasaan yang 

dilakukan oleh negara melalui berbagai kebijakan negara. (2) di sisi yang lain, 

defungsionalisasi partai politik dapat pula dipandang sebagai akibat lanjut dari tidak 

mampunya partai politik menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang solid secara 
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politik, terorganisasi, terkonsolidasi dan memiliki kekuatan serta daya tawar yang 

cukup berhadapan dengan negara.  

Kedua, adalah apa yang kita sebut sebagai hegemonisasi. Telah berjalan 

semenjak awal Orde Baru dan upaya hegemonisasi ini memperoleh hasil konkret yang 

sangat memuaskan, contohnya kemenangan mutlak Golkar dalam pemilu pertama 

Orde Baru dan beberapa hegemoni lainnya terkait kepentingan rakyat. 

Ketiga, adalah depolitisasi massa. Dalam konteks ini, kita dapat menyebut 

beberapa kecenderungan politik Orde Baru yang khas. (1) berlaku efektifnya 

kebijakan massa mengambang (floating mass) yang menjauhkan massa di tingkat akar 

rumput dari kehidupan politik dan lingkaran kekuasaan. (2) terjadinya depolitisasi 

mahasiswa. Pada akhirnya, efektifnya kebijakan massa mengambang dan depolitisasi 

mahasiswa menjadi dua faktor yang penting dalam konteks depolitisasi massa secara 

keseluruhan. Masyarakat terasing dari kekuasaan, masyarakat terasing dari 

pengambilan kebijakan. Nilai dan kepentingan partisipatoris yang ada di tengah 

masyarakat akhirnya tidak pernah bisa menyentuh lingkaran kekuasaan negara. 

Artinya, negara otonom Orde Baru terbentuk bersamaan dengan makin terabaikannya 

nilai dan kepentingan partisipatoris. 

Keempat, adalah apa yang dikenal sebagai institusionalisasi. Kebijakan 

institusionalisasi pada dasarnya merupakan satu bentuk mobilisasi partisipasi politik 

masyarakat. Partisipasi diarahkan pada lembaga-lembaga formal yang telah disediakan 

oleh negara. Dalam kerangka teoretis Gabriel Almond, kebijakan institusionalisasi 

dapat disebut sebagai diabaikannya bentuk-bentuk partisipasi non-konvensional dan 
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dijadikan bentuk-bentuk partisipasi konvensional sebagai satu-satunya pilihan 

partisipasi politik masyarakat.  

 

2.2.3.1 Formasi Sosial dalam Feodalisme 

 Salah satu ciri kuat dalam masyarakat agraris adalah jurang yang luas dalam 

kekuasaan, hak istimewa, dan prestise yang terjadi antara kelas dominan dan kelas 

subordinatnya. Struktur kelas dalam masyarakat agraris terdiri dari strata sebagai 

berikut: kelas penguasa ekonomi politik yang terdiri dari pengusaha dan keluarganya 

serta tuan tanah. Kedua kelas pengabdi, ketiga kelas pedagang, keempat kelas 

rohaniawan, kelima kelas petani, keenam kelas penyewa. 

 Pemerintah dalam masyarakat agraris, raja, penguasa, atau apa pun namanya 

adalah orang yang secara resmi menjadi pemimpin politik. Kelas penguasa terdiri dari 

mereka yang mempunyai tanah dan menerima kepentingan dari pemilik tanah tersebut. 

Kenyataannya kelas penguasa dan pemerintah biasanya merupakan tuan tanah 

sekaligus penguasa politik dan hal ini merupakan hubungan yang penting antara 

kehidupan kelas tersebut (Dwipayana 2001:51). 

 

2.2.3.2 Proses dalam Distribusi Kekuasan 

 Damsar (2010:90-92) mengungkapkan bahwa secara umum proses distribusi 

kekuasaan terjadi dalam dua bentuk, yaitu distribusi melalui pemberian (distribution 

by ascription) dan distribusi melalui usaha (distribution by ascription). 

a. Distribusi Melalui Pemberian 

 Distribusi melalui pemberian dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti 

pewarisan, pergiliran, penunjukkan, dan undian. Distribusi melalui pewarisan dikenal 
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di seluruh masyarakat di dunia ini. Pewarisan kekuasaan memiliki berbagai macam 

variasi, seperti pewarisan kepada anak, keponakan, saudara, atau keluarga terdekat. 

Pada sistem monarki, tahta kerajaan pada umumnya diwariskan pada anak tertua  

seperti kerajaan Inggris dan Belanda. Pada masyarakat Minangkabau, gelar pusaka 

kaum seperti gelar datuk diwariskan kepada keponakan, yaitu anak saudara 

perempuan. Demikian dengan properti (kekayaan) diwariskan dalam berbagai pola, 

seperti halnya kekuasaan.  

b. Distribusi Melalui Usaha 

 Seperti distribusi melalui pemberian, distribusi melalui usaha juga memiliki 

bermacam bentuk, seperti ujian saringan dan latihan, pemilihan, dan perebutan. Tipe 

distribusi kekuasaan melalui usaha yang umum dikenal dan dilaksanakan dalam 

masyarakat kontemporer adalah ujian saringan dan latihan. Kedua bentuk distribusi 

jenis ini bisa dilakukan berurutan, dimana seseorang atau sekelompok orang disaring  

terlebih dahulu melalui ujian tertentu, setelah itu diberi suatu pelatihan yang 

diperlukan atau dianggap cukup untuk memegang kekuasan tertentu. Pelatihan itu 

sendiri bisa sebagai suatu bentuk ujian saringan, sehingga apabila seseorang atau 

kelompok orang berhasil menyelesaikan pelatihan pada kualifikasi tertentu, maka 

seseorang atau kelompok orang tersebut dapat memperoleh suatu derajat kekuasaan 

tertentu. Tidak jarang melalui hanya dengan ujian saringan, seseorang atau kelompok 

orang diberi hal untuk mengelola suatu kekuasaan.  
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2.2.3.3 Tujuan Konsumsi Kekuasaan 

Damsar (2010:95) mengatakan bahwa konsumsi kekuasaan dapat dipahami 

sebagai seluruh aktivitas sosial dan politik untuk merusak (to destroy), memakai (to 

use up), membuang (to waste), dan menghabiskan (to exhaust) kekuasaan. Setiap 

orang atau kelompok orang memiliki tujuan dalam mengonsumsi kekuasaan. Berikut 

ini diajukan beberapa alasan mengapa orang atau sekelompok orang mengonsumsi 

kekuasaan. 

a. Untuk menyejahterakan dan memakmurkan bangsa. 

b. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

c. Untuk memberikan rasa adil dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

d. Untuk menegakkan hak asasi manusia. 

e. Untuk menghadirkan  rasa aman dan tenteram dalam masyarakat. 

f. Untuk menjaga kedaulatan negara, martabat, dan muruah bangsa. 

g. Untuk menciptakan perdamaian umat manusia. 

h. Untuk melanggengkan kekuasaan. 

i. Untuk meraih kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.  

Tujuan mengonsumsi kekuasaan dapat bersifat eksternal maupun internal dari 

diri pemegang kekuasaan. Dari sembilan tujuan yang diajukan terdapat tujuh yang 

bersifat eksternal dan dua yang bersifat internal bagi diri pemegang kekuasaan.  

 

2.2.3.4 Definisi Korupsi 

 Menurut Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan 

wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan 

umum dan negara. Badan Pengawas Keuangangan dan Pembangunan (BPKP) 
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mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum dan 

masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Rozak 2006:233). 

 Salah satu kepanjangan jiwa korup adalah semangat tinggi untuk terus menerus 

mempertahankan kekuasaan, kalau perlu dengan cara apa pun, termasuk cekal sini, 

cekal sana. Antagonisme sebagai implikasi dikotomi dan hirarki, lengkap modus 

operandinya, serta merta bermunculan pula. Rasa saling membenci antara rakyat dan 

penguasa, tidak lain adalah pengejawantahan antagonisme. Lalu, kecenderungan 

penguasa untuk bersikap semena-mena terhadap rakyat, dan kecenderungan rakyat 

untuk membenci penguasa habis-habisan, tidak lain adalah pengejawantahan modus 

operandi (Fananie 2000:210).  

 Korupsi di sini lebih luas artinya dari sekadar penggelapan uang atau barang. 

Di sini kita kembali ke khittah awal kata ”korupsi” yang menurut Wahyudi 

Kumorotomo, berasal dari kata latin corrumpere, corruptio atau corruptus. Arti 

harfiah dari kata ini adalah penyimpangan dari kesucian (profanity), tindakan tak 

bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan. Jadi, 

korupsi birokrasi di sini diartikan secara lebih dalam sebagai praktik-praktik 

penyimpangan arah dan kinerja birokrasi sehingga birokrasi tidak berfungsi 

sebagaimana idealnya sebagai pengabdi cita-cita dan tujuan bangsa dan negara. Secara 

empiris, ada banyak bentuk korupsi seperti penyalahgunaan keuangan negara, 

manipulasi anggaran, dan sebagainya (Said 2007:195-196).  

 Menurut Said (2007:205-207) ada beberapa dampak perilaku korupsi dalam 

birokrasi Indonesia, yaitu. 
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Pertama, Hilangnya Modal Finansial 

 Penyalahgunaan maupun penggelapan sumber daya keuangan negara jelas 

akan menguras kas keuangan negara. Di sisi lain, korupsi juga menjadikan berbagai 

potensi pemasukan kas negara menjadi hilang. Berbagai proyek yang tidak sesuai 

bestek jelas berusia pendek dan karena itu harus segera digarap ulang, dan ini jelas 

menimbulkan beban pada kas keuangan negara. Secara komulatif, pemerintah tidak 

bisa meningkatkan efisiensinya, dan sebagai konsekuensinya banyak dana yang 

seharusnya bisa dialokasikan demi kepentingan kesejahteraan aparatiur birokrasi 

maupun rakyat menjadi hilang.  

Kedua, Hilangnya Modal Sosial 

 Modal sosial adalah jaringan hubungan dan kepercayaan, yang membuat suatu 

negara dapat berjalan. Di Indonesia sistem peradilan sendiri sudah rusak. Masyarakat 

sama sekali tidak mempercayai sistem peradilan, dan beranggapan keadilan hanyalah 

komoditas yang diperjualbelikan untuk penawar tertinggi. Sebagai tambahan, ketika 

tidak ada saluran-saluran yang bisa menjadi saluran bagi rasa ketidakpuasan dan 

kekecewan masyarakat, maka masyarakat akan mudah dihasut dan meledak.  

Ketiga, Hilangnya Modal Fisik 

 Hutan-hutan di Indonesia hampir hancur lebur, karena praktik-praktik korup 

yang terburuk yang pernah ada di muka bumi. Infrastruktur nasional yang sering 

dibangun di bawah standar karena korupsi juga mengalami kehancuran perlahan-

perlahan. Jalan-jalan raya, jaringan jalan kereta api, jembatan-jembatan, saluran irigasi 

dan banyak lagi bagian penting dari kehidupan ekonomi negara terlantar, tetapi 
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korupsi membuat pejabat lebih memilih membangun sarana baru dan gedung-gedung 

baru, bukannya memelihara yang sudah ada.  

Keempat, Hilangnya Modal Manusia 

 Seringkali dampak korupsi dilihat pada tingkat makro. Padahal, penting juga 

masyarakat untuk melihat dampak korupsi secara langsung terhadap kehidupan 

mereka. Misalnya dalam kasus, seorang anak tidak bisa bersekolah karena orang tua 

tidak mampu membayar biaya (sumbangan khusus) yang dikenakan oleh guru yang 

korup, dan daerah kumuh yang mengalami kebakaran tidak mendapat bantuan dari 

pemerintah kota karena anggaran atau dana emergensi telah dipakai unmtuk membeli 

mobil para anggota DPRD.  

 

2.2.4 Sosiologi Politik 

 Sosiologi politik dapat dirumuskan batasannya dengan dua cara. Pertama, 

sosiologi politik dirumuskan batasannya sebagai suatu kajian yang mempelajari 

hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial, dengan politik. 

Dalam hubungan tersebut, bisa dilihat bagaimana masyarakat memengaruhi politik. 

Juga sebaliknya, bagaimana politik memengaruhi masyarakat. Dengan pemahaman 

konsep masyarakat seperti di atas, maka sosiologi politik mengkaji masyarakat, yang 

didalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan 

politik. Hubungan dilihat dalam sisi saling pengaruh memengaruhi. Masyarakat 

sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan 

politik seperti apa saja yang boleh dipolitikkan, bagaimana melakukannya, dan dimana 

politik boleh dilakukan. Tuntutan tersebut biasanya berasal dari norma, etika, adat, dan 

hukum yang berkembang dalam masyarakat (Damsar 2010:12). 
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 Kedua, sosiologi politik didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang 

diterapkan pada fenomena politik. Pendekatan sosiologis terdiri dari konsep-konsep, 

variabel-variabel, teori-teori, dan metodologi yang digunakan dalam sosiologi untuk 

memahami kenyataan sosial, termasuk didalamnya kompleksitas aktivitas yang 

berkaitan  dengan proses dan sistem politik, yang di dalamnya terdapat kekuasaan 

(power), kewenangan (authority), kehidupan publik (public life), pemerintah 

(governement), negara (state), konflik dan resolusi konflik (conflict  dan conflict 

resolution), kebijakan (policy), pengambilan keputusan (decisionmaking), dan 

pembagian (distribution) atau alokasi (allocation ) (Damsar 2010:13). 

 

2.2.5 Stratifikasi Sosial 

 Stratifikasi sosial dapat didefinisikan sebagai perbedaan anggota masyarakat 

berdasarkan status yang dimlikinya. Status yang dimiliki seseorang dibedakan lagi 

antara status yang diperoleh (ascribed status) dan status yang diraih (achieved status). 

Status yang diperoleh misalnya perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, hubungan 

kekerabatan dan keanggotaan dalam kelompok seperti kasta dan kelas sosial (Philipus 

2004:35).  

Stratifikasi sosial juga dapat dipandang sebagai cermin dari suatu distribusi 

kekuasaan. Stratifikasi sosial dilihat melalui bagaimana masyarakat melakukan 

penggolongan individu secara berlapis berdasarkan kekuasaan, kekayaan, prestise, 

pendidikan, dan sebagainya. Jika ditelisik secara lebih dalam tentang stratifikasi sosial, 

terutama pandangan Max Weber dan Gerhard Lenski, maka kita dapat konsep partai 

politik dari Weber dan konsep kekuasaan dari Lenski sebagai dimensi pelapisan. 

Perbedaan individu dalam kaitan keterlibatannya dengan kekuasaan menjadikan 
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individu dibedakan dengan individu lainnya. Individu yang mempunyai keterlibatan 

intens dengan partai politik, katakanlah sebagi pengurus partai politik, seperti yang 

ditegaskan oleh Max Weber, dilihat memiliki posisi yang lebih tinggi  dibandingkan 

dengan orang yang tidak pernah bersentuhan dengan partai politik sama sekali 

(Damsar 2010:199). 

 Berbeda dengan itu, status sosial yang diraih adalah status sosial yang 

diperoleh seorang karena prestasi kerja yang diperolehnya. Seorang anak petani karena 

prestasinya dalam bidang ilmu pengetahuan berhasil menempatkan diri pada status 

sosial yang tinggi karena prestasi akademiknya yang tinggi, profesor, misalnya.  

 Pitirim A. Sorokin (dalam Philipus 2004:35) mengatakan bahwa stratifikasi 

sosial adalah pembedaan/pengelompokan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-

kelas yang bertingkat (hierarkis), kelas tinggi, menengah, dan rendah. Pemilikan 

terhadap sesuatu yang berharga merupakan bibit yang menimbulkan adanya sistem 

berlapis-lapis dalam masyarakat. Sesuatu yang berharga itu dapat berupa benda 

ekonomis dan nonekonomis. Pemilikan tanah, rumah, mobil, deposito, dan lain-lain 

adalah benda-benda ekonomis. Akan tetapi, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan 

dalam beragama, keturunan keluarga terhormat adalah benda-benda non ekonomis.  

 Di samping itu, menurut Sartono (dalam Fananie 2005:111-112) pola 

hubungan kehidupan ekonomi secara tidak langsung juga akan menggambarkan 

stratifikasi sosial dan dinamika kultural. Hubungan tersebut bagaimanapun juga akan 

melibatkan Tradisi Besar dan Tradisi Kecil, karena kedua tradisi tersebut selama 

berabad-abad telah mengalami proses saling mempengaruhi. Persoalannya hanyalah 

pada modal-modal apa yang dikembangkan dalam setiap periode kepemimpinan. 
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Sesuai dengan tradisi yang berkembang, apapun model yang dikembangkan, pastilah 

tidak dapat dilepaskan dari dualisme kultural antara masyarakat kota (golongan elit) 

dengan masyarakat desa (golongan masyarakat bawah).  

 Menurut Ralph Lipton (Philipus 2004:33) bentuk-bentuk stratifikasi sosial 

terdiri atas beberapa kategori. Pertama, stratifikasi sosial berdasarkan usia. Stratifikasi 

ini sangat menentukan hak dan wewenang dari mereka yang menjadi anak sulung dan 

yang bukan. Dalam sistem kerajaan Inggris misalnya, anak sulung berhak menjadi 

putra mahkota menggantikan kedudukan raja di kemudian hari. Kedua, stratifikasi 

jenis kelamin. Stratifikasi ini menentukan hak dan wewenang antara anak laki-laki dan 

perempuan. Dalam sistem masyarakat yang menganut sistem patriarkat, anak laki-laki 

mempunya wewenang yang lebih besar untuk mewarisi kekayaan orang tua. 

Sebaliknya, dalam sistem kemasyarakatan matrilineal, wanita memiliki hak yang lebih 

luas dibandingkan laki-laki.  

 Ketiga, stratifikasi berdasarkan hubungan kekerabatan. Stratifikasi ini 

menentukan hak dan wewenang dari seorang ayah, ibu, paman, dan anak serta 

keponakan dalam kehidupan keluarga.  

 Keempat, stratifikasi berdasarkan keanggotaan dalam masyarakat. Stratifikasi 

yang berhubungan dengan etnis, agama, dan golongan dalam masyarakat. Stratifikasi 

ini bersifat horizontal.  

 Kelima, stratifikasi ini berdasarkan pendidikan. Stratifikasi berdasarkan tingkat 

pendidikan yang dimiliki seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dimilikinya, 

semakin tinggi kedudukan sosial seseorang.  
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 Keenam, stratifikasi berdasarkan pekerjaan. Stratifikasi ini tergantung pada 

jabatan seseorang dalam pekerjaan. Ada yang berkedudukan sebagai manajer dan ada 

yang berkedudukan pekerja biasa saja.  

 Ketujuh, stratifikasi berdasarkan tingkat perekonomian yang dimiliki 

seseorang. Ada yang berkedudukan sebagai kelas atas, menengah, dan ada yang kelas 

bawah.  

 Stratifikasi sosial Menurut Aini dan Philipus (2004:35) terdiri dari tiga 

dimensi, yaitu: 

1. Dimensi ekonomi: kaya, kelas menengah, dan miskin. 

2. Dimensi kehormatan: kelas bangsawan dan rakyat jelata 

3. Dimensi kekuasaan: ruler dan the ruled; sebab terjadinya stratifikasi sosial 

a) Imbalan bagi status yang dimilikinya; imbalan bagi seorang manajer 

berbeda dengan imbalan yang diterima seorang buruh harian. 

b) Pembagian kerja; memungkinkan perbedaan kekayaan, kekuasaan, dan 

prestise seseorang. 

c) Ketidaksamarataan (inequality) dalam bidang ekonomi, kekuasaan, dan 

prestise.  

 

Perbedaan secara tegas antara kelas dan status antara lain dikemukakan oleh 

Weber dengan pengajuan konsepsi tentang kelas, status, dan partai. Ketiga istilah itu 

menunjukkan kepada tiga dimensi tatanan sosial suatu masyarakat. Dalam hal ini kelas 

merupakan stratifikasi sosial berkenaan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh 

masyarakat yang bersangkutan dalam mengkonsumsi harta benda sebagaimana yang 

dicerminkan oleh gaya hidup khusus. Partai merupakan perkumpulan sosial yang 
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berorientasi pada penggunaan kekuasaan sosial yang berpengaruh kepada masyarkat 

(Dwipayana 2001:28). 

 

2.2.6 Orde Baru 

 Meyusun teori dari sebuah Orde Baru berarti juga menunjuk kepada sebuah 

Orde Lama yang telah berfungsi sebagai suatu ideologi, dan di mana akhir dari 

hidupnya merupakan satu titik tolak baru. Ini berarti kita mengaitkan dua orde yang 

saling bertentangan namun berkaitan dalam arti negatif.  Ada berbagai definisi yang 

diberikan tentang konsep Orde yang tidak saling bertentangan tapi saling melengkapi. 

Kata Orde berasal dari bahasa Belanda yang dalam arti luas merupakan sebuah 

”kesatuan struktur, fungsi, dan nilai” dengan kata lain ia merupakan sebuah ”sistem”. 

Dalam hal ini kita mempertentangkan satu sistem lama dengan sebuah sistem yang 

baru (Raillon 2003:124).  

 Prinsip dasar dari orde baru ialah keinginan menegakkan sebuah orde pembaru, 

bukan sekadar mendirikan satu orde atau rezim yang bertujuan menggantikan rezim 

lama belaka.  Pembaru di sini disamakan dengan modernisasi dan pembangunan. 

Demikianlah, sejak tahun 1966, dalam pikiran penguasa yang baru, maupun di dalam 

benak pendukung-pendukung mereka yang paling gigih, orde baru sama dengan orde 

modernisasi dan pembangunan (Raillon 2003:163). 

 Perkembangan orde baru ditandai oleh sebuah fenomena penting: dominannya 

negara dalam kehidupan kemasyarakatan. Hal ini dapat dipahami dari sudut pandang. 

Pertama, dominasi negara terbentuk sebagai konsekuensi dari kondisi politik dan 

ekonomi di saat kelahiran orde baru. Kedua, dominasi itu dibentuk sebagai satu 

kehendak yang sejak awal sudah direkayasa oleh negara (Fatah 2010 :41).  
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 Dominannya negara orde baru tak saja terlihat dalam mengendalikan 

kehidupan politik, melainkan juga terlihat jelas dengan adanya campur tangan yang 

besar dari negara dalam mengendalikan kehidupan ekonomi dan bisnis. Dalam rangka 

pengendalian kehidupan politik, antara lain dikeluarkan kebijakan institusionalisasi 

dan deideologisasi yang berdampak luas ke dalam kehidupan politik masyarakat. 

Dalam rangka campurtangan terhadap kehidupan ekonomi dan bisnis, negara orde 

baru melakukan berbagai regulasi mengatur tata ekonomi nasional. Hal yang terlihat 

kemudian adalah: negara orde baru tumbuh sebagai satu-satunya kekuatan pengendali 

kehidupan  masyarakat luas (Fatah 2010 :42).  

 Penguasa birokrasi sebagai kekuatan yang dominan atau sering disebut rezim 

otoriterisme birokratik, berkaitan erat dengan proses pembangunan yang dilaksanakan 

di negara berkembang. Menurut Philipus (2006:212) sifat rezim orde baru ditandai 

oleh beberapa hal, yaitu (1) pemerintah dipegang oleh militer, tidak sebagai diktator 

pribadi, tetapi lembaga yang berkolaborasi dengan teknokrat sipil; (2) didukung oleh 

penguasa oligopolistik, yang bersama negara berkolaborasi dengan masyarakat bisnis 

internasional; (3) pengambilan keputusan bersifat birokratik-etnokratik; (4) massa 

dimobilisasikan; (5) untuk mengendalikan oposisi, pemerintah melakukan tindakan 

represif. 

 Sifat dan ciri-ciri rezim orde baru seperti tersebut di atas, dapat dipahami 

bahwa dalam konteks hubungan penguasa dan pengusaha, akan terwujud suatu sistem 

patrimonial di mana penguasa birokrasi melalui kekuasaan yang dimiliki menjadi 

patron terutama bagi kelompok-kelompok pengusaha yang diajak bekerja sama 

Philipus (2006:212).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan 

Penulisan skripsi ini dipusatkan pada analisis potret kekuasaan korup masa 

orde baru yang ada dalam novel Rangda karya Sunaryono Basuki KS dan termasuk 

penelitian kualitatif sehingga bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif selalu bersifat 

deskriptif, artinya data yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk deskripsi 

fenomena, tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan antarvariabel 

(Aminudin 1990: 16). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi 

sastra. Terdapat tiga perspektif berkaitan dengan sosiologi sastra, yaitu; (1) penelitian 

yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan 

refleksi situasi pada masa sastra tersebut diciptakan, (2) penelitian yang 

mengungkapkan sastra sebagai cermin situasi sosial penulisnya, dan (3) penilitian 

yang menangkap sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial 

budaya (Endraswara 2003:79). 

Dalam penulisan skripsi ini juga digunakan metode analisis deskriptif, yaitu 

metode yang mendeskripsi unsur-unsur dalam sebuah novel dan disertai kutipan-

kutipan teks novel yang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat langsung 

memperoleh gambaran tentang unsur yang dibicarakan, dalam hal ini gambaran 

tentang potret kekuasaan korup yang di jalankan para penguasa di masa orde baru. 

Dengan demikian diharapkan permasalahan pelik yang ada dalam novel ini dapat 
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digambarkan dan diungkapkan secara bertahap. Di lain pihak, dengan memberikan 

kutipan–kutipan teks novel diharapkan pembaca dapat ikut menikmati keindahan 

novel yang dibicarakan. 

Penulisan skripsi ini juga memusatkan diri pada aspek strata sosial yang 

terdapat pada novel Rangda, yaitu aspek strata sosial dan dampak kekuasaaan korup 

dan kehadiran starta sosial yang mempengaruhi interaksi tokoh dan kehidupan 

masyarakat kecil. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan 

sosiologi sastra untuk menganalisis dan mengupas aspek-aspek sosial novel Rangda 

termasuk di dalamnya aspek sistem sosial dan aspek sistem budaya.  

 

3.2 Sumber dan Wujud Data 

Data yang merupakan sumber utama dalam suatu penelitian disebut data 

primer. Penelitian potret kekuasaan korup massa orde baru dalam novel Rangda  ini 

hanya menggunakan data primer sebagai sumber data yaitu novel Rangda. Sumber 

data yaitu novel Rangda karya Sunaryono Basuki KS ini di terbitkan pertama kali oleh 

Jaring Pena di Surabaya pada bulan April 2011.  

Karena novel Rangda merupakan sumber data tekstual penelitian ini, maka 

wujud data penelitian ini adalah teks–teks yang terdapat pada novel tersebut. Adapun 

data– datanya dapat berupa: 

(1) dialog antartokoh 

(2) pikiran tokoh tentang tokoh lain 

(3) bentuk strata sosial dalam tindakan tokoh 

(4) penggambaran suasana, latar, maupun konflik sosial oleh pengarang 
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(5) bentuk potret kekuasaan korup dan dampaknya terhadap masyarakat dan 

pemerintahan. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian sastra tulis ini adalah dengan 

menggunakan teknik pustaka dan catat. Teknik pustaka adalah teknik yang 

menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data. Sumber-sumber tertulis 

yang digunakan sesuai dengan masalah dan tujuan pengkajian sastra dalam hal ini 

analisis sosiologi sastra. Teknik pencatatan secara cermat, terarah, teliti, terhadap 

sumber data primer yaitu teks novel Rangda karya Sunaryono Basuki KS untuk 

memperoleh data yang diinginkan. Hasil pencatatan tersebut kemudian ditampung dan 

dicatat untuk digunakan dalam penyusunan penelitian sesuai dengan maksud dan 

tujuan yang akan dicapai. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam sebuah penelitian menganalisis data merupakan suatu langkah yang 

sangat kritis, menganalisis data diperlukan prosedur pengambilan data yang tepat 

karena hasil analisis bergantung pada kualitas data itu sendiri. Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Analisis kualitatif dapat digolongkan ke 

dalam metode deskriptif yang penerapannya bersifat menuturkan, memaparkan, 

memberikan, menganalisis dan menafsirkan. 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pengkajian sosiologi sastra yaitu 

pembacaan teks sastra yang juga dibentuk oleh masyarakatnya. Sastra berada dalam 

jaringan sistem dan nilai masyarakatnya. Dari kesadaran ini, sastra memiliki 
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keterkaitan timbal balik dalam derajat tertentu dengan masyarakatnya, dan sosiologi 

berusaha mencari pertautan antara sastra dengan kenyataan masyarakat dalam berbagai 

dimensi (Endraswara 2003:78).  

Berangkat dari keadaan tersebut maka metode kerja yang dibutuhkan dalam 

penulisan skripsi ini adalah metode kerja pustaka kasuistik, yaitu pemanfaatan pustaka 

yang berdasar pada bentuk pragmatiknya. Jadi dalam penelitian ini pustaka sebagai 

sumber data primer yaitu kutipan-kutipan dalam novel Rangda. 

Data yang diambil dari pustaka tersebut kemudian dipilah–pilah sesuai materi 

yang dibicarakan. Data yang kurang lengkap dan rendah validitasnya digugurkan, dan 

data yang lulus seleksi selanjutnya diatur dalam pengolahan data selanjutnya.  

Data yang telah terkumpul kemudian diberlakukan prosedur penganalisisan 

data sebagai berikut: 

(1) data yang berupa tokoh dianalisis berdasarkan kesamaan tingkah dan perilaku, 

(2) aspek sistem budaya dan sistem sosial yang melingkupi para tokoh dianalisis dan 

dicari adakah pengaruhnya terhadap perilaku tokoh dalam berinteraksi, 

(3) aspek sosial politik yang melingkupi para tokoh dianalisis dan dicari adakah 

pengaruhnya terhadap tatanan nilai dan sistem kehidupan dalam masyarakatnya, 

(4) setelah semua dianalisis diambil kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan 

terhadap data. 

Dengan demikian data yang ada sudah mengalami prosedur analisis data yang 

baik, yaitu pengumpulan data, penganalisisan tokoh novel dan kemudian 

penganalisisan aspek sosial dan pengaruhnya terhadap tatanan nilai dan sistem 

kehidupan dalam  masyarakatnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Potret Kekuasaan Korup Masa Orde Baru dalam Novel Rangda karya 

Sunaryono Basuki KS 

Korupsi dan kekuasaan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. 

Di mana ada kekuasaan maka potensi untuk melakukan korupsi selalu terbuka, begitu 

juga sebaliknya di mana korupsi yang dilakukan para pemegang kekuasaan menjadi 

absah adanya. Kekuasaan bukan saja akan membuat orang cenderung korup, tapi 

kekuasan bisa membuat orang serakah dan sewenang-wenang. Kekuasaan selalu 

muncul dalam kesan masyarakat sebagai sebuah keserakahan. 

Bisa dipastikan bahwa perbuatan korupsi berbanding lurus dengan para 

pemegang kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang berorientasi 

untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan menggunakan keuangan negara 

telah berdampak buruk bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena kewenangan dan 

kekuasaan yang dimilikinya bukan diperuntukkan bagi kepentingan dan kesejahteraan 

masyarakat. Ragam modus operandi dalam praktik korupsi sudah familiar di 

masyarakat, contoh nyatanya adalah seperti uang lelah, uang lembur, uang pelicin 

uang ucapan terimakasih. Modus ini seolah tidak menyalahi aturan, padahal sebagai 

pejabat publik sudah selayaknya bekerja untuk kepentingan publik, bersungguh-

sungguh menyelesaikan semua pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab profesional 

pada saat dilantik sebagai pejabat publik. Mengabdi kepada profesi adalah bagian dari 

komitmen dan konsekuensi logis yang harus diterima secara lapang dada. Nyatanya 
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pejabat publik kita bekerja secara tidak profesional tetapi bekerja untuk meraup 

keuntungan. 

Novel Rangda merupakan sebuah cermin yang bisa membeberkan semua 

permasalah kekuasaan korup tersebut. Sebuah potret kekuasaan yang menggunakan 

legitimasi konstitusional negara untuk menghegemoni dan menguasai kebijakan yang 

seharusnya berpihak kepada rakyat. Kekuasaan korup yang ada dalam novel ini sangat 

relevan dan sama seperti permasalah masa orde baru bangsa Indonesia. Selanjutnya 

akan di gambarkan secara rinci bentuk-bentuk kekuasaan korup yang ada dalam novel 

Rangda ini.  

 

4.1.1 Defungsionalisasi Partai Politik 

Adanya defungsionalisasi partai politik dalam sebuah negara mengakibatkan 

ketimpangan dalam partai politik, apa yang menjadi fungsi utama dari partai politik 

tidak pernah dijalankan secara baik, terlebih partai politik hanya digunakan untuk 

melanggengkan kekuasaan. Dalam konteks ini, defungsionalisasi partai politik dapat 

dipahami sebagai produk dari dua hal sekaligus. 1) defungsionalisasi partai politik 

merupakan konsekuensi logis dari berbagai upaya restrukturisasi kekuasaan yang 

dilakukan oleh negara melalui berbagai kebijakan negara. 2) pada sisi yang lain, 

defungsionalisasi partai politik dapat pula dipandang sebagai akibat lanjut dari tidak 

mampunya partai politik menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang solid secara 

politik, terorganisasi, terkonsolidasi, dan memiliki kekuatan serta daya tawar yang 

cukup berhadapan dengan negara.  

Dalam novel Rangda ini, pemerintahan yang dikuasai oleh Gubernur Moon 

Jung juga merupakan suatu defungsionalisasi partai politik. Dalam hal ini partai politik 
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yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga pengawas kebijakan pemerintah 

dialihfungsikan sebagai lembaga yang selalu berperan mendukung semua kebijakan 

pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Dalam novel Rangda ini partai politik 

telah menyimpang dari tugas utamanya yaitu: partai politik digunakan sebagai 

pengkaderan, untuk menambah kekayaan pribadi, untuk memeras rakyat, dan untuk 

bersenang-senang. Selengkapnya dijelaskan dalam pemaparan pada kutipan novel 

Rangda berikut: 

 Dalam novel ini digambarkan bentuk defungsionalisai partai politik antara lain 

dengan menggunakan partai politik sebagai pengkaderan seseorang yang merupakan 

penerus atau tangan kanan dari seorang penguasa, yaitu Gubernur Moon Jung. Terlihat 

dalam kutipan berikut: 

(1) 

  Mula-mula Kepala Distrik Kota menerima surat dari Kepala 

Departemen Pemuda yang isinya memerintahkan untuk segera 

menyelenggarakan Konferensi Distrik (Kondis) Front Pemuda Konservatif. Di 

dalam Kondis itu, nama Septio harus muncul sebagai ketua. Hal itu dapat 

terlaksana dengan mudah sebab keluarga Kepala Distrik Kota menguasai 

organisasi apa pun yang ada di Distrik Kota. Anak-anak dan kemenakan 

Kepala Distrik adalah pengurus-pengurus inti berbagai organisasi 

kemasyarakatan, juga pengurus Partai Konservatif di tingkat distrik.  

Aba-aba untuk mengadakan kondis di seluruh negeri, kemudian, atas 

biaya Kantor Gubernur, diadakanlah Konferensi Negara Bagian Front Pemuda 

Konservatif. Para pengurus yang dikirim ke ibu kota sudah mendapat bisikan 

bahwa calon ketua organisasi yang sudah direstui oleh Gubernur Moon Jung 

adalah Septio (Rangda 153).  

 

Kutipan (1) pada paragraf pertama menjelaskan bagaimana proses pengkaderan 

melalui kepala distrik kota kemudian ke departemen pemuda. Atas dasar balas budi 

dan relasi kerja Septio menjadi Ketua Presidium Front Pemuda Konservatif yang 
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merupakan hadiah dari Gubernur Moon Jung melalui partai politik yang dipimpinnya. 

Selain itu, dengan terpilihnya Septio sebagai ketua Organisasi Pemuda Konservatif 

maka Gubernur Moon Jung akan lebih mudah untuk mengeluarkan kebijakan-

kebijakan yang akan di dukung oleh undang-undang dan konstitusi negara. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk kekuasaan korup di dalam penggunaan fungsi partai 

politik, yaitu fungsi partai politik yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.  

 Partai politik merupakan alat atau perantara yang cukup mudah untuk meraih 

keuntungan pribadi. Dalam novel Rangda  ini juga digambarkan bagaimana bentuk 

korupsi di tingkat daerah melalui partai politik. Terlihat dalam kutipan berikut: 

 (2) 

  ”Ini semua untuk kepentingan kalian juga, untuk cita-cita kalian. 

Organisasi ini adalah tempat berlatih kalian untuk menjadi pemimpin-

pemimpin yang tangguh, ” katanya.  

  Setelah berhasil mengaktifkan iuran anggota, perintah untuk menyetor 

75% dari hasil iuran itu ke kantor pusat melalui rekening bank milik Septio 

dikeluarkan. 

  ”Pengurus pusat tidak punya uang dari anggota, sebab anggotanya kan 

anggota di semua distrik. Jadi, untuk membiayai kegiatan pengurus pusat, 

anggota di daerahlah yang menanggung. Kita perlu dana untuk pembinaan 

pengurus. Kan pengurus pusat harus melakukan perjalanan ke daerah. Siapa 

yang harus membiayai? Begitu penjelasan yang diberikan oleh Septio 

(Rangda:155).  

   

 Kutipan (2) menggambarkan bagaimana sebuah partai politik yang difungsikan 

untuk mencari keuntungan pribadi. Septio sebagai ketua umum Organisasi 

kepemudaan Front Pemuda Konservatif telah menyalahgunakan jabatan dan 

wewenangnya untuk ajang korupsi dengan legitimasi aturan baru, yaitu manarik iuran 

para anggota dan 75% di setorkan ke pusat masuk dalam rekening tabungannya. Hal 
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semacam ini merupakan salah satu bentuk kekuasaan korup di dalam sebuah partai 

politik dengan memanfaatkan legitimasi aturan baru.  

 Selain menggunakan kebijakan partai politik untuk mengorupsi iuran anggota, 

Septio juga menggunakan nama organisaisi yang dipimpinnya untuk korupsi dari 

proposal kegiatan. Seperti yang digambarkan dalam novel berikut. 

 (3) 

  ”Soal itu perlu diadakan kongres lagi,” kata Septio. 

  ”Dan kongres memerlukan biaya, bukan?” tanya Cindy. 

  ”Tentu saja. Bikin saja proposal. Biayanya besar. Lumayan 

ceperannya,”komentar Septio. 

  Cindy mengangkat wajahnya mendengar komentar itu. Apa Septio 

bersungguh-sungguh, atau sekadar berkelakar? Cindy memang pernah 

mendengar, bila punya proyek, orang bisa mendapat paling tidak sepuluh 

persen. Untuk mengundang semua perwakilan pengurus seluruh provinsi, 

biayanya sangat besar, bisa mencapai satu miliar. Dan sepuluh persennya? 

Siapa yang akan menerima? Septio? atau organisasi? 

  Cindy tidak mau bertanya. Proyek yang sekarang saja belum terlaksana, 

bagaimana dia sudah merencanakan proyek yang lain? 

  ”Lebih banyak proyek lebih baik,” kata Septio pula. (Rangda: 162) 

 

Kutipan (3) menggambarkan bagaimana penyalahgunaan partai politik untuk 

menambah kekayaan pribadi. Seperti yang di ungkapkan Septio pada dialog kutipan di 

atas, kata lumayan ceperannya merupakan wujud ungkapan rencana Septio untuk 

melakukan korupsi melalui anggaran dana yang ada di proposal kegiatan. Selain itu, 

melalui dialog Cindy dalam kutipan di atas juga menjelaskan bahwa Septio sengaja 

membuat banyak proyek kegiatan agar dana yang diminta dalam proposal semakin 

besar. Padahal, proyek yang lainnya belum selesai dikerjakan. Peran partai politik di 

sini secara tidak langsung telah dimanfaatkan pemimpinnya untuk menumpuk 

kekayaan pribadi. Defungsionalisasi partai politik seperti ini sangat merugikan negara.  
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 Salah satu bentuk yang lain dari defungsionalisasi partai politik di sini adalah 

pemanfaatan partai politik untuk memeras rakyat.  Dalam novel ini para pedagang 

kaki lima pun dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan kuantitas dagangannya. Lebih 

jelasnya terlihat dalam kutipan berikut: 

 (4) 

   ”Jangan sampai kalian mengecilkan peranan pemuda,” kata mereka. 

”Kami adalah harapan masa depan negara ini.” 

   ”Kami mengerti,” kata pemilik toko, pemilik kios, dan pedagang kaki 

lima, sambil mengulurkan uang keamanan seperti biasa.  

   ”Lho, kok hanya segini?” 

   ”Biasanya kan memang segitu?” 

   ”Sekarang lain,” kata lelaki bertubuh tegap itu.  

   ”Maaf, dari pagi baru laku satu kaos saja,” pinta pedagang itu dengan 

nada memelas. 

   ”Jangan menghina pemuda, ya. Apa kamu kira kami mau menerima 

uang receh seperti ini? Seribu pesos! Minimum lima ribu!” 

   ”Dari mana? Itu urusanmu. Kalau tak punya, jangan berdagang di sini. 

Ini memang kawasan mahal!” bentaknya. 

   Dengan berat pedagang itu mengeluarkan uang seribu lagi dari 

dompetnya dan menunjukkan dompetnya yang memang kosong tak berisi 

(Rangda: 156-157).  

 

 

Kutipan (4) secara jelas menggambarkan bentuk kekuasaan korup dengan 

model pemerasan. Anggota Front Pemuda Konservatif yang di pimpin oleh Septio 

telah menyalahgunakan tugas dan kewajibannya dengan menerapkan pungutan pajak 

kepada pedagang kaki lima. Hal ini jelas suatu bentuk tindakan yang tidak 

mencerminkan fungsi-fungsi suatu partai politik atau lembaga kemasyarakatan, dan 

yang lebih parah adalah pejabat yang lebih tinggi jabatannya mengizinkan hal-hal 

semacam ini.  
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 Ternyata partai politik tidak hanya di gunakan untuk ajang korupsi, tetapi juga 

dimanfaatkan untuk bersenang-senang dengan alasan kunjungan ke ranting-ranting 

partai yang ada di daerah. Hal semacam ini bisa di lihat dalam kutipan novel berikut. 

 (5) 

   Cindi menarik nafas dalam-dalam kemudian menghembuskan keras-

keras pula. Dia pikir Septio mampu mendengar apa yang dipikirkannya.  

   “Tentu saja kamu akan mendapat bagian yang wajar,” sambung Septio. 

“Kamu akan aku ajak jalan-jalan berkeliling negeri ini, meninjau sejumlah 

cabang yang kita punya. Mau, kan?” 

   “Kalau itu kunjungan organisasi, kenapa aku tak mau?” Tanya Cindy. 

   “Kamu memang sekretaris yang hebat,” puji Seption dengan senyum 

menawaan. 

   “Tapi, kalau itu kunjungan organisatoris, tentunya kamu juga mengajak 

ketua dan sekretaris yang lain.” 

   “Oh, tentu saja. Kita bagi tugas. Masing-masing pasangan meninjau 

cabang-cabang yang berbeda (Rangda:163) . 

 

 

 Kutipan (5) menggambarkan bentuk dari kekuasaan yang korup, dengan model 

pemanfaatan partai politik untuk bersenang-senang. Septio sebagai ketua umum 

organisasi Front Pemuda Konservatif mengajak skretarisnya Cindy untuk jalan-jalan 

dengan alasan kepentingan kunjungan. Hal ini jelas merugikan waktu dan dana dari 

partai itu sendiri.  

Apa yang dilakukan oleh organisasi Front Pemuda Konservatif belum 

memperlihatkan hal dominan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. 

Septio dan pengurus lainnya yang tergabung dalam (FPK) selalu menggunakan 

kekuasaannya untuk kepentingan sekelompok orang atau golongan saja. Tentunya 

kebijakan dan program yang dikerjakan selalu mendukung pemerintahan Gubernur 

Moon Jung, bukan menjalankan fungsi utama sebuah partai politik atau organisasi 
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kepemudaan nasional yaitu sebagai fasilitator masyarakat demokratis dan pengawas 

serta kritik terhadap pemerintah yang menjalankan kebijakan menyimpang.  

 

4.1.2 Hegemonisasi 

Tidak hanya defungsionalisasi partai politik, hegemonisasi juga berperan 

penting untuk menjalankan praktik-praktik kekuasaan korup. Di dalam novel Rangda 

ini bentuk-bentuk hegemonisasi di gunakan penguasa untuk mengendalikan bidang 

sosial ekonomi, bahkan politik di dalam suatu negara. Hegemonisasi di dalam novel 

Rangda ini merupakan suatu kekuatan yang tidak sepenuhnya utuh. Ada beberapa 

kelompok dari golongan kelas menegah yang juga menentang kebijakan seorang 

Gubernur Moon Jung. Namun kekuasaan Gubernur Moon Jung dengan model 

hegemonisasinya berhasil mempengaruhi dan menguasai para elit politik, Departemen 

Keamanan Negara, birokrasi pemerintahan, dan seniman atau sastrawan. 

Melalui hegemonisasi segala kebijakan yang buat oleh Gubernur Moon Jung 

semakin mengikat. Kekuasaan yang dominan ini mengakibatkan ketidakberdayaan 

rakyat untuk mencoba melawan secara terang-terangan atau memunculkan aksi protes. 

Para akademisi, wartawan, maupun sastrawan pun tak mampu bergerak bebas dalam 

memanfaatkan posisinya, terlebih mereka pun harus ikut mendukung semua kebijakan 

yang dikeluarkan penguasa jika tidak mau menerima konsekuensi terhadap jabatannya.  

Sifat hegemonik dalam segala bidang yang dilakukan penguasa negara di 

dalam novel Rangda ini sangat relevan dengan masa orde baru bangsa Indonesia yang 

selama 32 tahun di kuasai oleh penguasa yang absolut, mengatur, dan mengikat. 

Pemimpin negara yang berusaha melanggengkan kekuasaan yang menjadi alat yang 

efektif untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dengan demikian secara tidak langsung 
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hegemonisasi seorang pengusa di sini selalu menimbulkan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN). Oleh karena itu hegemonisasi menjadi alat paling ampuh untuk 

menjalankan kekuasaan yang korup, kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat.  

Dalam novel Rangda ini selanjutnya akan di ungkapkan bentuk-bentuk 

hegemonisasi dari seorang Gubernur Moon Jung beserta komplotannya.  

Hal utama yang dilakukan oleh Gubernur Moon Jung untuk melancarkan 

segala urusan adalah hegemonisasi dalam birokrasi pemerintahan. Seperti kutipan 

dalam novel berikut. 

(6) 

Ketika ditanya oleh wartawan mengenai jumlah stasiun TV yang begitu 

banyak untuk sebuah negara bagian yang tidak begitu luas, dengan kalem 

kepala departemen penerangan menjawab: 

”Soal banyak dan sedikit itu kan relatif. TV distrik kan perlu 

menyiarkan berita-berita mengenai peristiwa yang ada di distrik masing-

masing, apalagi jangkauannya tidak terlalu luas. Pemirsanya hanyalah 

penduduk distrik tertentu. Sedangkan TV swasta dan TV pemerintah pusat 

yang memancar lewat satelit ”Moon Jung I” siarannya dapat ditangkap oleh 

pemirsa di pelosok negeri, baik melalui antene parabola maupun melalui 

pemancar relay yang didirikan di sejumlah tempat.” (Rangda: 167) 

 

Kutipan (6) menggambarkan bahwa kekuasaan mampu mendominasi kebijakan 

pemerintah terhadap pengadaan TV swasta. Berdalih untuk kelancaran komunikasi 

yang akan menunjang sarana dan prasarana demi kepentingan bangsa dan negara. Di 

sisi lain kebijakan tersebut sebenarnya digunakan Gubernur Moon Jung untuk 

pencitraan atas dirinya dan sesuatu hal yang baik-baik saja di mata rakyat. Padahal 

pengadaan stasiun TV swasta tersebut tidak lepas dari uang negara.  

Inilah yang disebut hegemonisasi di dalam tatanan pemerintahan. Melalui 

birokrasi pemerintahan seorang penguasa mampu mendominasi dan membentuk pola 
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pikir masyarakat untuk selalu berpikiran positif terhadap kepemimpinannya. Tidak 

hanya hal pengadaan stasiun TV swasta, tetapi juga hegemonisasi dalam bentuk 

kekuatan keterikatan jabatan. Gubernur Moon Jung berhasil mengikat pola pikir 

Kepala Departemen Keamanan untuk selalu memihak padanya.  

Gubernu Moon Jung juga selalu waspada dengan pemberontakan sebagaimana 

yang terjadi dengan Gubernur Juan Carlos yang di lengserkan oleh lawan politiknya 

maupun pendukungnya sendiri. Untuk itu ia menghegemonisasi para militer untuk 

melindungi dirinya dari musuh-musuh politiknya. Ia memerintahkan Kepala 

Departemen Keamanan untuk membuat destorsi politik di dalamnya. Seperti terlihat 

dalam kutipan berikut. 

(7) 

  ”Bagaimana kerja intelmu? Brengsek.” 

  ”Baru dapat diduga, beberapa perwira di bawah saya ada yang mendua. 

Mereka sampai sekarang hanya diam saja. Ada juga yang bersuara vokal, yakni 

para mantan perwira. Tapi mereka kan tidak lagi pegang senjata?” 

................................ 

  ”Kamu tugaskan saja seorang perwira muda. Mereka kan tidak begitu 

tahu sikap politikmu. Pertama ajak mereka bicara empat mata, bahwa keadaan 

negara kurang sehat. Korupsi ada di mana-mana. Pokoknya, isu-isu politik 

yang sering mereka lontarkan itu kamu lontarkan kembali pada perwira 

mudamu. Lalu, kamu tugaskan mereka untuk mengetahui, apakah di antara 

perwira bawahanmu ada yang punya sikap seperti itu, sikap menanggapi situasi 

yang kurang sehat ini. Dengan cara itu perwira mudamu tidak tahu bahwa 

kamu adalah orang dalam, dan para bawahanmu mungkin mengira bahwa telah 

terjadi suatu gerakan dari bawah untuk mengoreksi keadaan. Kalau faktanya 

sudah terkumpul, lapor padaku. Aku akan berikan jalan keluarnya.” (Rangda: 

173) 

  

 Kutipan (7) menggambarkan hegemonisasi Gubernur Moon Jung dengan 

destorsi politik. Ia memanfaatkan isu-isu pemberontakan yang akan terjadi, namun 
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dengan memutarbalikkan fakta yang ada, dengan dominasi kekuasaannya Ia menuduh 

beberapa orang yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya untuk di tindak. Dalam 

hal ini dengan hegemonisasi yang ada, perwira atau anggota militer yang mencoba 

menentangnya akan dituduh telah  mencoba melakukan kudeta.  

 Hegemonisasi yang dilakukam oleh Gubernur Moon Jung telah menunjukkan 

bentuk-bentuk kekuasaan korup yang tidak bisa dilihat secara kasat mata di mata 

masyarakat. Jika suatu hegemoni seorang penguasa telah berhasil menguasai sosial 

ekonomi rakyat, maka sempurnalah cita-cita dan harapan bagi penguasa tersebut untuk 

melanggengkan kekuasaannya lebih lama lagi. Hegemonisasi selanjutnya yang 

dilakukan oleh Gubernur Moon Jung adalah membuat program-program yang seolah-

olah untuk kepentingan rakyat. Namun tujuan utamanya hanyalah menghegemoni, 

mempengaruhi sosial masyarakat dalam situasi kemiskinan untuk selalu percaya pada 

Gubernur Moon Jung. Percaya dengan janji-janji dan harapan yang terus di 

kumandangkan lewat pidato-pidato dan acara penting lainnya untuk di tayangkan 

lewat stasiun TV. Model hegemonisasi Gubernur Moon Jung ini seperti yang 

digambarkan dalam  novel Rangda berikut. 

 (8) 

“Rakyat di desa-desa sering mengangguk-anggukkan kepala bila 

mendengar Gubernur Moon Jung berpidato pada suatu kesempatan. Pidato 

gubernur, pada kesempatan apa pun, dapat dilihat dan didengar seluruh rakyat 

negeri ini. Bila tidak disiarkan secara langsung melalui TV (yang direlay oleh 

semua pemancar TV yang ada), maka pada malam harinya selalu diadakan 

siaran ulang. Mereka membenarkan kata-kata Gubernur Moon Jung soal 

kesejahteraan rakyat, gudang pangan, program KB, pembangunan sarana 

transportasi, pabrik pupuk, pabrik mobil, pabrik tepung, pabrik semen. 

(Rangda: 168) 
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 Kutipan (8) menggambarkan betapa naifnya rakyat kecil. Masyarakat umum 

dalam hal ini secara keseluruhan membenarkan program-program yang di jalankan 

Oleh Gubernur Moon Jung. Walaupun pada dasarnya ada sebagian golongan 

masyarakat yang anti dan menentang kebijakannya. Dengan demikian terlihat jelas 

hegemonisasi seorang penguasa telah menang, Ia berhasil menggiring masyarakat 

untuk ikut menyaksikkan dan memberikan tepuk tangan setiap kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Gubernur Moon Jung. Ditambah lagi dukungan dari media yang 

sebelumnya memang bertujuan untuk membesarkan nama dan pencitraan Gubernur 

Moon Jung beserta partainya.  

 Hegemonisasi kekuasaan yang dimainkan oleh Gubernur Moon Jung tidak 

berhenti sampai di sini. Tidak hanya birokrasi dan rakyat kecil, Ia juga melakukan 

hegemonisasi terhadap para seniman dan sastrawan yang ada di tanah air. Para 

sastrawan sebisa mungkin akan dibungkam mulutnya dipatahkan jarinya agar tidak 

bisa lagi mengganggu kepemimpinannya. Bukan dibungkam dan dipatahkan dalam 

arti fisik, tetapi sastrawan yang terlihat mengancam kedudukannya akan diberikan 

proyek sebagai wujud pengabdian dan kerjasama. Tentu proyek yang di berikan 

kepada para sastrawan dan seniman bukanlah pembangunan sarana dan prasarana 

melainkan menulis hal-hal yang baik dan indah dari seorang Gubernur Moon Jung. 

Dalam hal ini sastrawan telah terkena hegemonisasi dengan iming-iming bayaran yang 

cukup. Apalagi kebanyakan penulis tidak se-kaya dari pejabat-pejabat pemerintahan. 

Seperti yang ada dalam  novel kutipan Rangda berikut. 
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 (9) 

Agusto berharap bahwa otobiografi Gubernur Moon Jung akan meraih 

sukses dari segi banyaknya pembaca, dan juga akan diterjemahkan ke berbagai 

bahasa asing, bahkan ke dalam Bahasa Malaysia dan Indonesia. Hal itu 

mungkin tidak sulit benar untuk dicapai. Setiap kepala departemen diharapkan 

akan memesan buku itu untuk dibagikan kepada bawahannya di distrik-distrik, 

demikian juga Departemen Pengajaran diharapkan memesan buku itu untuk 

ditaruh di perpustakaan sekolah. Pastilah mereka tidak berkeberatan untuk 

menyisihkan sebagian uang proyek pembangunan yang sudah disediakan oleh 

pemerintah untuk membeli buku yang sangat penting itu. (Rangda: 180-181)  

Proyek penulisan buku itu memang berjalan sangat lancar. Rodriguez 

hanya berkesempatan bertemu dengan Gubernur Moon Jung selama empat kali 

untuk melakukan wawancara, sedangkan wawancara lain hanya dilakukan 

dengan mengajukan pertanyaan tertulis sedangkan jawabannya langsung 

direkam tanpa kehadiran Rodriguez. Hal ini terpaksa dilakukan karena 

Gubernur Moon Jung memang tidak banyak punya waktu senggang. Banyak 

rapat yang harus diadakan, upacara-upacara yang harus dihadiri, menerima 

tamu dari luar Negara Bagian….(Rangda: 181) 

“Saya tidak hanya memerlukan data, tetapi juga ingin menangkap 

suasana. Suasana hidup Gubernur Moon Jung, cita-citanya, impian-impiannya, 

juga kenangan masa lalunya, serta suasana alam saat ia dibesarkan, itu semua 

saya perlukan. Dengan begitu saya bisa merekonstruksi sebuah kehidupan yang 

nyata, tentang sebuah pribadi yang terdiri dari darah dan daging, bukan sekadar 

tumpukan data berupa angka-angka.” 

“Ah, kita tidak punya banyak waktu. Buku itu harus siap pada saat 

ulang tahun gubernur tahun depan. Kita punya waktu sedikit saja. Perlu waktu 

untuk memprosesnya di percetakan, lalu melakukan koreksi dan revisi. Kita tak 

bisa menunggu.” 

Tapi, bagaimana Saya bisa bekerja dengan maksimal?” 

“Jangan khawatir. Biaya hidupmu dan lain-lain kami penuhi,” kata 

Agusto, lalu menuliskan cek sebesar lima puluh juta untuk Rodriguez. 

(Rangda: 182) 

 

 

 Kutipan (9) di atas telah menggambarkan potret kekuasaan korup dari seorang 

penguasa. Gubernur Moon Jung menerbitkan sebuah buku Otobiografi yang dibantu 

penulisannya oleh penulis yang bernama Rodriguez. Dominasi kekuasaan telah 

membuat seorang penulis buku untuk selalu mematuhi perintah penguasa. Rodriguez 
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sebagai seorang penulis tidak bisa berbuat banyak untuk menentang atau tidak 

menuruti perintah Gubernur Moon Jung. Ia terpaksa menjalankan proyek penulisan 

otobiografi tersebut dengan tekanan. Padahal untuk menulis buku semacam itu 

menurutnya perlu minimal satu tahun untuk melakukan observasi terhadap kehidupan 

sehari-hari profil yang akan ditulis. Selain butuh konsentrasi Rodriguez juga perlu 

menangkap suasan hati dan cita-cita Gubernur Moon Jung sendiri. Namun karena ini 

proyek dari seorang gubernur, Rodriguez harus menyelesaikannya dalam waktu enam 

bulan. Dibantu oleh Septio, Rodriguez terkesan hanya menjadi mesin ketik saja. 

Karena isi buku otobiografi itu sudah diatur dan seolah-olah hanya meminjam 

namanya yang sudah tidak asing lagi di mata masyarakat sebagai seorang sastrawan.  

 Dalam kasus ini hegemonisasi terjadi tidak hanya pada seorang penulis buku, 

dalam kutipan novel Rangda di atas juga digambarkan kemana arah distribusi buku 

otobiografi tersebut. Kembali lagi pada pencitraan, Gubernur Moon Jung dan 

kelompoknya memanfaatkan penerbitan buku ini untuk menarik perhatian di 

lingkuangan pendidikan. Hal ini berarti hegemonisasi telah ditanamkan di lingkungan 

pendidikan khususnya para pelajar, dengan tujuan mengenalkan sosok Gubernur Moon 

Jung sebagai gubernur yang bijak dan adil. Kecerdikan Gubernur Moon Jung untuk 

mendapat peran dilingkungan pendidkan berhasil sudah.  

 Kekuasaan yang disalahgunakan secara tidak langsung telah menimbulkan 

ketimpangan dalam pendidikan. Informasi yang disajikan untuk siswa didik tidak 

sesuai dan digunakan untuk permainan politik penguasa. Potret kekuasaan seperti ini 

tentunya juga terjadi di masa orde baru bangsa Indonesia. Kekuasaan yang dipenuhi 

oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme.  
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 Masih dalam bentuk hegemonisasi, selama berkuasa Gubernur Moon Jung 

telah menempatkan partai-partai politik hegemoni. Dalam hal ini berarti di dalam 

sebuah Negara tentunya ada partai pendukung dan oposisi. Namun, pada kenyataannya 

di lapangan ketika pemilu raya dilaksanakan hanya ada satu kekuatan yang dominan 

yaitu tetap saja Partai Konservatif. Di dalam novel Rangda ini Partai Konservatif 

dengan ujung tombak Gubernur Moon Jung selalu menjadi pemenang dalam 

pemilihan umum. Hal ini dikarenakakan partai-partai oposisi yang ada hanya sebagai 

Sparing Partnert atau bisa diartikan sebagai partai penggembira dalam pemilu. 

Seolah-olah kemenangan pemilu yang sudah diatur sejak awal ditutup-tutupi dengan 

permainan politik tersebut. Hegemonisasi yang dilakukan penguasa berjalan 

sempurna, lebih jelasnya terlihat dalam kutipan novel Rangda berikut. 

 (10) 

“Tampaknya kalian tidak menyukai Partai Konservatif, tidak menyukai 

FKP.” 

“Bukan tidak suka, Cindy. Kami cuma prihatin. Coba lihat, para 

pemimpin Partai Konservatif yang juga pejabat, sering lupa, bahwa mereka 

berada pada dua dunia yang berbeda. Pertama, mereka adalah petugas 

pemerintah. Kedua, mereka adalah petugas partai. Sering kedua tugas itu 

dicampuradukkan, dan memberi kesan bahwa Negara adalah milik partainya, 

padahal, di negeri ini masih ada partai-partai yang lain. Dan partai-partai lain 

itu juga punya anggota, punya pendukung.” 

“Itu kan konsekuensi sebagai partai pemenang dalam pemilu!” 

“Maksudmu, yang kalah selalu harus berada di pinggir?” 

“Lho, enaknya bagaimana?” 

“Coba lihat, Cindy. Dari pemilu ke pemilu, partai-partai lain kan juga 

mendapat suara cukup banyak, Cuma, memang kalah banyak dengan perolehan 

suara Partai Konservatif. Tapi, mereka tak pernah mendapat bagian kedudukan 

di dalam pemerintahan. Mereka seakan diperlakukan sebagai Sparing Partnert 

di dalam sebuah latihan tinju. Yang disebut cuma pemenangnya, yang dapat 

medali juga cuma pemenangnya.” 

“Di dalam sebuah pertandingan, berapa juara yang kalian inginkan? 

Kan hanya satu?” 
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“Yang tunggal?” 

“Tentu saja,” sahut Cindy. (Rangda: 231) 

 

 Kutipan (10) secara jelas menggambarkan kekuasaan yang sangat dominan 

dalam hubungannya partai dan pemerintahan. Pejabat Negara yang sekaligus sebagai 

anggota Partai Konservatif seolah-olah telah menjadi boneka Gubernur Moon Jung 

yang selalu menuruti perintahnya. Percakapan Cindy dengan temannya di kampus 

tersebut juga memperlihatkan keterikatan dan keterpaksaan para pejabat yang 

sekaligus menjadi anggota Partai Konservatif. Selain itu hegemonisasi Gubernur 

Moon Jung terhadap partai politik cukup berhasil. Di tandai dengan kemenangnya 

melalui Partai Konservatif yang berulang kali. Jadi apabila di lihat secara kasat mata 

Partai Konservatif menang dengan jalan yang lurus, ada partai-partai lain yang ikut 

dalam pemilu. Namun, jika dicermati lagi partai-partai oposisi tersebut hanya partai 

buatan atau boneka Gubernur Moon Jung saja, agar dominasi dan kekuasaannya yang 

absolute tidak terlalu terlihat dimata masyarakat. Dengan begitu anggapan masyarakat 

tentang Partai Konservatif  yang di pimpin oleh Gubernur Moon Jung memang partai 

yang terbaik dan terbanyak pendukungnya. Secara tidal langsung Ia juga 

menghegemonisasi masyarakat melalui pemilu tersebut.  

 Dominasi Gubernur Moon Jung dalam pemerintahan juga mengikat setiap 

langkah dan tindakan pejabat-pejabat tinggi yang ada di tatanan pemerintah. Awal dari 

hegemonisasi terhadap pejabat-pejabat ini adalah melalui pemberian sejumlah fasilitas 

mewah dan tawaran masa depan kerja yang baik untuk para anggota keluarga. Bentuk 

kekuasaan korup itu seperti yang ada dalam novel Rangda berikut.  
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 (11) 

“Bagus, bagus Cindy. Kamu punya pikiran yang jernih. Tapi, kamu 

harus ingat, orang hidup harus selalu berada dalam ikatan-ikatan. Papa dan 

seluruh keluarga kita berada dalam ikatan Partai Konservatif yang mendukung 

Gubernur Moon Jung.” 

“Apakah Papa akan mendukungnya dengan membabi buta?” 

“Dialah yang memberi Papa dan keluarga kita kesempatan yang luas 

buat berusaha. Jangan kamu kira rumah besar dan perusahaan milik kakak-

kakakmu tak ada hubungannya sama sekali dengan Gubernur Moon Jung.” 

“Jadi, maksud Papa, hidup mati kita tergantung pada Gubernur Moon 

Jung?” 

“Kira-kira begitu. Berita ini bukan hanya menampar Papa, tetapi juga 

akan menampar muka gubernur. Beliau mungkin saja menuduh Papa sebagai 

pembangkang, dan Papa akan segera disingkirkan.” 

“Separah itukah?” 

“Mengapa tidak?” 

“Adilkah ini?” 

“Tentu saja tidak. Tapi ini realitas.” 

“Kalau Papa tahu ini tidak adil, apa Papa mau diam saja.” 

“Ah, Cindy. Papa kan harus belajar dari keadaan dan sejarah negeri ini. 

Siapakah pejuang keadilan yang tidak disingkirkan?” (Rangda: 257-258) 

 

 

 Kutipan (11) menggambarkan ketidakberdayaan yang di alami Senor Guevara 

ayahnya Cindy. Hegemonisasi Gubernur Moon Jung telah membuat Senor Guevara 

sebagai pejabat pemerintahan tidak bisa menentukan langkah sendiri. Tindakan dan 

langkahnya selalu dibatasi oleh Gubernur Moon Jung, Ia harus berjalan sesuai 

konstitusi atau rencana yang dibuat oleh Gubernur Moon Jung. Jika Senor Guevara 

keluar dari lingkaran tersebut Ia akan di pecat dari jabatannya. Semua harta kekayaan, 

fasilitas yang didapatkan dengan mudah selama ini akan diambil oleh kekuasaan 

kembali. Selain itu kelancaran bisnis anak-anaknya akan diganggu dan jika perlu akan 

menajdi pesaing bisnis dari anak-anak Gubernur Moon Jung. Secara tidak langsung 
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dominasi kekuasaan Gubernur Moon Jung telah mempengaruhi kehidupan keluarga 

Senor Guevara dan pejabat lainnya.  

 Seperti Kerbau di cocok hidungnya para pejabat tidak bisa berbuat sesuatu 

yang lebih untuk menentang kebijakan Gubernur Moon Jung, walaupun hati nurani 

berkata tidak dan tahu bahwa yang dilakukannya adalah melanggar hak asasi manusia. 

Gubernur Moon Jung telah membeli ideologi para pejabat pemerintahan dengan 

sejumlah uang dan fasilitas. Kekayaan telah membuat manusia lupa dengan segalanya, 

tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kepentingan rakyat 

sudah diabaikan dan diganti dominasinya dengan kepentingan individu para penguasa. 

Wakil rakyat yang dulunya aktivis kampus pun akan hilang idealisnya. Seperti yang 

digambarkan dalam novel Rangda berikut. 

 (12) 

“Buktinya? Misalnya, Kepala Departemen Tata Kota. Dia dulu kan 

tokoh pejuang mahasiswa? Sekarang bagaimana? Setiap langkahnya bagaikan 

kerbau dicocok hidung. Ke mana pun dia mau dibawa oleh majikannya.” 

“Mungkin, akan begitu juga?” 

“Mungkin.” 

“Mungkin juga tidak. Kalau yang diatas baik, kalau orang-orang di 

sekitarnya juga baik, mungkin dia juga akan menjadi baik.” 

“Ya, mungkin. Tapi, begitu memasuki sistem, kita akan terikat oleh 

sistem itu. Seperti pernah diceritakan pleh Cindy. Senator Guevara terikat oleh 

banyak hal. Terikat pada Gubernur Moon Jung yang memberinya sejumlah 

fasilitas, terikat pada sejumlah pejabat lain yang menolongnya. Dia terikat erat 

pada kedudukannya, tak bebas bergerak, bahkan tak bebas berbicara.” 

“Apa itu sebabnya mereka baru bicara setelah pensiun?” 

“Mungkin juga begitu. Ketika pensiun, mereka kan sudah bisa digusur 

dari kursi jabatannya. Yang ada Cuma kursi goyang di rumah, makin digoyang 

malahan makin mengasyikkan.” Mereka berdua tertawa. (Rangda: 361) 
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 Kutipan (12) menggambarkan betapa dominannya Moon Jung sebagai seorang 

gubernur. Ia pun sanggup mencuci otak orang-orang yang idealis untuk dijadikan 

boneka-boneka pembantunya. Tentunya dengan jaminan kehidupan yang layak, 

kehidupan ekonomi terjamin bahagia dan sejahtera untuk urusan duniawi. Seperti yang 

di gambarkan dalam kutipan novel Rangda di atas Kepala Departemen Tata Kota yang 

dulu merupakan aktivis dan pejuang mahasiswa kini menjadi boneka Gubernur Moon 

Jung setelah mendapat jabatan tinggi.  

 Di dalam novel Rangda ini bentuk-bentuk kekuasaan korup Gubernur Moon 

Jung selalu digambarkan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, penyalahgunaan 

wewenang hingga berimplikasi pada bidang sosial, politik, dan ekonomi Negara. 

Dengan model yang beranekaragam cara dan bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme 

Gubernur Moon Jung menjadikan dirinya orang nomor satu di pemerintahan. 

Bagaikan raja yang bringas dan serakah, kekuasaan yang absolut sulit untuk dilawan 

para golongan kelas menengah. Seperti yang dilakukan Dr Ruso, sebagai pengajar di 

Universitas Independen (UI) secara perlahan mengoreksi model kepemimpinan dan 

mencari data-data kekuasaan korup dari Gubernur Moon Jung. Seperti yang 

digambarkan dalam novel Rangda berikut. 

 (13) 

Dr Ruso sering muak melihat kenyataan yang menyakitkan hati di 

depan matanya. Setiap hari, pada setiap rahasia di balik berita, selalu 

ditemukannya sesuatu yang menyakitkan hati: penyelewengan, ketidakadilan, 

keserakahan. Bila pada suatu hari muncul berita bahwa Gubernur Moon Jung 

memerintahkan Kepala Departemen Kehutanan untuk memberikan penjelasan 

mengenai kebijakan pemerintah di bidang kehutanan, maka malam harinya dia 

bisa menyaksikan berita CNN yang menyatakan bahwa konsesi pengelolaan 

hutan di negeri ini dijadikan ajang rebutan antara para pendukung Moon Jung 

dan anak-anaknya. Dan hari ini, Gubernur Moon Jung juga memberikan 
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perintah kepada Kepala Departemen Pertambangan untuk memberikan 

penjelasan mengenai hasil tambang yang harus dimanfaatkan untuk 

kepentingan rakyat. Apa pula yang terjadi? 

Ruso pernah membaca bahwa di distrik dari mana Pedro berasal, akan 

didirikan tambang emas yang menurut hasil eksplorasi merupakan tambang 

yang punya deposit emas yang besar.  

“Cukup untuk membayar semua utang luar negeri ini,‟ begitu kata 

sumber luar negeri yang dapat dipercaya,” plus uang untuk memakmurkan 

rakyat yang makin miskin ,” demikian tambahnya. (Rangda: 328) 

 

 Kutipan (13) menggambarkan fakta-fakta penyalahgunaan kekuasaan 

Gubernur Moon Jung beserta anak-anaknya, kerabatnya dan orang-orang terdekatnya. 

Rakyat biasa memandang sosok Gubernur Moon Jung adalah pemimpin yang bijak, 

revolusi pembangunan dari kepemimpinan sebelumnya. Di mana-mana dibangun 

fasilitas-fasilitas umum, sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, penambangan, 

dan lain-lain dengan dalih kepentingan rakyat. Pada kenyataannya dana yang 

digunakan untuk mewujudkan semua itu adalah hasil penekanan bidang ekonomi 

terhadap rakyat. Akibatnya sembako menjadi mahal, pajak menjadi naik. Dana lain 

untuk itu semua berasal dari pinjaman luar negeri yang pada akhirnya negara yang 

harus menanggung, ujung-ujungnya rakyat yang harus sengsara.  

 Semua fakta tersebut sudah diketahui oleh Dr. Ruso, namun hegemoni 

Gubernur Moon Jung sendiri cukup kuat untuk dilawan. Ia perlahan-lahan 

mengumpulkan bukti-bukti untuk menggugat kepemimpinan Gubernur Moon Jung 

yang salah. Kekuasaan yang absolut pasti menimbulkan penyalahgunaan wewenang 

dan akan selalu menggunakan cara apa pun untuk melanggengkan kekuasaan.  
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4.1.3 Depolitisasi Massa 

Depolitisasi massa, dalam konteks ini dapat disebut sebagai beberapa 

kecenderungan politik orde baru yang khas. (1) berlaku efektifnya kebijakan massa 

mengambang (floating mass) yang menjauhkan massa di tingkat akar rumput dari 

kehidupan politik dan lingkaran kekuasaan. (2) terjadinya depolitisasi mahasiswa. 

Pada akhirnya, efektifnya kebijakan massa mengambang dan depolitisasi mahasiswa 

menjadi dua faktor yang penting dalam konteks depolitisasi massa secara keseluruhan. 

Masyarakat terasing dari kekuasaan, masyarakat terasing dari pengambilan kebijakan. 

Nilai dan kepentingan partisipatoris yang ada di tengah masyarakat akhirnya tidak 

pernah bisa menyentuh lingkaran kekuasaan negara. Artinya, negara otonom orde baru 

terbentuk bersamaan dengan makin terabaikannya nilai dan kepentingan partisipatoris 

Fatah (2009: 210). 

 

4.1.3.1 Kebijakan Massa Mengambang  

 Kebijakan massa mengambang merupakan cara efektif yang digunakan 

Gubernur Moon Jung untuk mengalihkan pemikiran, tindakan, dan usaha masyarakat 

untuk melakukan krirtik. Untuk mencapai batas maksimal kepercayaan masyarakat 

terhadap kepemimpinannya, Moon Jung menggunakan beberapa cara. Antara lain 

dengan melakukan jumpa pers yang sebenarnya tidak penting bagi kepentingan 

Negara, dan bertujuan untuk mengalihkan dan mencari simpati para wartawan agar 

bersedia mendukungnya. Seperti terlihat dalam kutipan berikut. 

 (14) 

“Sudah waktunya semua tokoh pemuda, pejuang pembangunan, diberi 

kesempatan untuk datang ke ibu kota dan menikmati fasilitas yang disediakan 

oleh pemerintah: makan dan tidur di hotel berbintang, mendapat uang saku, 
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dan berjumpa dengan tokoh-tokoh idola yang sudah memimpin negeri ini. Para 

senator terkemuka kami minta berbicara di dalam forum itu, termasuk Senator 

Guevara,” katanya di dalam sebuah konferensi pers yang diadakannya di hotel 

„Los Pesos‟. Para wartawan dijamu dengan makan siang yang berlimpah dan 

amplop berisi uang dibagikan kepada mereka yang menghadiri konferensi pers 

itu. (Rangda: 157) 

 

 Kutipan (14) menggambarkan usaha Gubernur Moon Jung untuk mencari 

simpati dan dukungan para wartawan dan tokoh-tokoh pemuda yang ada di daerah 

untuk selalu mendukung kebijakannya. Para wartawan di jamu dan di beri uang saku 

kemudian diminta untuk menulis berita yang isinya cita-cita dan pandangan politik 

Gubernur Moon Jung yang baik-baik saja. Hasil-hasil yang telah dicapai dimasa 

kepemimpinannya selalu dimunculkan di media masa dengan kesan positif, sedangkan 

kelemahan dan kekurangannya disembunyikan dari media masa. Kebijakan yang 

seharusnya menjadi keputusan masyarakat di abaikan dan disembunyikan dari 

perbincangan dan obrolan masa. 

 Kebijakan masa mengambang tersebut dijalankan dengan mengalihkan 

pemikiran masyarakat mengenai kekurangan atau sesuatu hal yang harus di benahi 

dalam sebuah negara. Cara yang digunakan Gubernur Moon Jung antara lain dengan 

memaksimalkan program pembangunan insfrastruktur, telekomunikasi, dan 

transportasi. Semua program tersebut sengaja dimaksimalkan untuk menutupi 

kepemimpinan dari kekuasaannya yang korup. Seperti yang terlihat dalam kutipan 

novel Rangda berikut. 

 (15) 

Jalan-jalan beraspal juga dibangun menghubungkan kota-kota distrik 

yang penting di negeri itu, sehingga hasil-hasil industry serta bahan makanan 

dapat di distribusikan dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, 

stasiun pemancar radio dan TV pemerintah didirikan di berbagai kota penting, 
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konon, untuk melancarkan arus informasi yang ingin disampaikan oleh 

pemerintah kepada seluruh rakyat.  

“Sekarang ini abad informasi. Rakyat tidak bias dikungkung untuk 

mendapatkan informasi secara cepat.“ begitu kata Kepala Deparutemen 

Penerangan yang sangat mahir menyampaikan informasi, terutama berupa 

pokok-pokok pikiran Gubernur Moon Jung seusai gubernur mengadakan rapat 

dengan semua kepala departemen.  

“Yang Mulia Gubernur juga mengatakan, bahwa listrik dipasang 

dimana-mana di seantero negeri supaya rakyat dapat menonton TV. Hal ini 

merupakan pisau bermata dua: pertama, untuk menopang program Keluarga 

Berencana, dan kedua untuk memperlancar arus informasi. (Rangda: 166) 

 

 Dari kutipan (15) bisa dilihat bagaimana Gubernur Moon Jung menggunakan 

kebijakan masa mengambang. Pembangunan sarana komunikasi terkesan sangat 

penting dan bermanfaat bagi rakyat, padahal dibalik pembangunan itu Gubernur Moon 

Jung berkepentingan mengalihkan pemikiran masyarakat terhadap isu-isu 

penyelewengan jabatan.  

 Selain mengalihkan pemikiran dan perhatian masyarakat untuk selalu menilai 

positif kepemimpinan Moon Jung, isu-isu pemberontakan dari sekelompok golongan  

juga di keluarkan di media massa. Ketika wartawan mencari tahu kebenaran hal itu, 

pendukung Gubernur Moon Jung memberikan kesaksian palsu terkait pemberontakan 

rakyat yang masih di rahasiakan identitasnya. Seperti yang digambarkan dalam 

kutipan novel Rangda berikut. 

 (16) 

“Yang Mulia Senor Gubernur Moon Jung menjelaskan bahwa sekarang 

ini disinyalir ada segelintir orang yang ingin mengubah konstitusi. Mereka 

adalah para pembangkang dan harus ditumpas.” 

“Apa ciri-ciri mereka?” Tanya seorang wartawan. 

“Ciri-cirinya? Mereka bekerja di bawah tanah. Mereka juga 

mengobarkan semangat permusuhan diantara orang kaya dan orang miskin. 

Padahal, jumlah orang miskin di negara bagian ini kan sudah menurun secara 

drastis. Penghasilan per kapita penduduk di Negara bagian ini juga meningkat 
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dengan drastic, jauh di atas rata-rata nasional. Bapak Presiden sendiri telah 

memberi pujian kepada Negara Bagian kita atas kemajuan-kemajuan yang 

telah dicapai.” 

“Jadi, para pembangkang ini belum bias dideteksi?” Tanya wartawan. 

“Bukan belum dideteksi, tetapi belum bias diumumkan. Kalau sekarang 

diumumkan masyarakat menjadi resah, dan bias menimbulkan kerusuhan. Hal 

itulah yang ditunggu-tunggu para pembangkang.” 

“Bisakah Senor menyebutkan satu nama saja?” 

“Ah, kamu ini sok tahu saja,” jawabnya dengan tertawa lebar. (Rangda: 

174) 

  

 Kutipan (16) menjelaskan bagaimana distorsi politik dalam sebuah 

pemerintahan. Para elit politik dan penguasa berusaha memutarbalikkan fakta yang 

sedang terjadi di negeri itu. Memberikan wacana kepada wartawan bahwa ada 

sekelompok orang yang akan memberontak, tetapi malah merahasiakan identitas 

kelompok itu. Wacana semacam ini sengaja di umumkan kepada publik agar para 

pemegang kekuasaan di percaya rakyat bisa menyelesaikan pemberontakan.  

 Seperti yang pernah terjadi pada era orde baru, distorsi politik selalu dipakai 

untuk melancarkan rencana politik pemerintah pemegang kekuasaan. Relevansi dalam 

hal ini seperti yang di ungkapkan dalam novel Rangda karya Sunaryono Basuki. 

Novel ini secara jelas menggambarkan depolitisasi masa yang dilakukan oleh 

Gubernur Moon Jung dan kelompoknya. Ketika rakyat mulai mengerti akan hak-hak 

dan kewajiban sebagai warga negara yang patuh dengan undang-undang dan mencoba 

untuk memberikan kritik kepada pemerintah, Gubernur Moon Jung mencoba 

mengalihkan pemikiran rakyat dengan kebijakan masa mengambang.  

 Pemerintahan Gubernur Moon jung selalu menuduh rakyat telah melakukan 

kudeta tanpa identitas dan alasan yang jelas. Padahal ada banyak kelompok lain yang 

bukan dari kelompok organisasi partai rakyat. Gubernur Moon Jung sengaja 
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membentuk kelompok oposisi terhadap dirinya sebagai kambing hitam. Samaran 

bentuk organisasi kerakyatan itu secara tidak langsung ikut bergabung dalam 

organisasi rakyat yang asli. Kelompok yang dibuat oleh elit politik Gubernur Moon 

Jung dengan sengaja melakukan aksi-aksi yang  anarki. Hal ini dilakukan agar Ia bisa 

memberikan satu nama pada seluruh kelompok organisasi ini, yaitu kelompok 

pemberontak atau pembangkan pemerintah yang akan menggulingkan konstitusi 

Negara. Setelah itu terjadi, Gubernur Moon Jung akan memukul rata semua kelompok 

organisasi dan membubarkannya. Depolitisasi masa seperti yang digambarkan dalam 

kutipan novel Rangda berikut. 

 (17) 

Waktu terus bergulir. Kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka 

makin tinggi. Di mana-mana dibentuk kelompok-kelompok diskusi untuk 

saling tukar informasi dan mempertinggi kesadaran mengenai demokrasi, 

konstitusi, juga mengenai keadaan sebenarnya yang terjadi di berbagai tempat. 

Kalau terjadi suatu gejolak sosial di satu tempat, maka pemerintah selalu 

mengeluarkan pernyataan bahwa ada sekelompok orang yang tidak menyukai 

pemerintah, mencoba menghasut masyarakat dengan menyebarkan isu, fitnah, 

serta bentuk kebohongan yang lain. Mereka semua diberi label yang sama , 

“Kelompok Pengacau Negara”. Sering penjelasan harus diberikan mengenai 

kelompok-kelompok ini. Nama mereka memang berbeda-beda, ada yang 

bernama “Masyarakat Demokratis”, atau “Lembaga Pembela Hak Demokratis 

Rakyat”, “Payung Petani”, “Obor Buruh” atau nama-nama lain, tetapi, bila 

mereka bergerak dan ditumpas oleh pemerintah, selalu diberi nama “Kelompok 

Pengacau Negara”. (Rangda: 359)  

Dari diskusi-diskusi itu juga diketahuinya bahwa sejumlah tokoh 

masyarakat secara sistematis disingkirkan dari panggung politik, dengan 

menuduh mereka sebagai kaum yang tidak menyukai Gubernur Moon Jung, 

yang mefitnah, menjelekkan nama Gubernur, dan sebagainya. Walaupun 

pengadilan tidak bisa membuktikan kesalahan mereka, mereka tetap terjerat 

oleh pasal-pasal yang terasa hanya dicari-cari saja. Seorang tokoh Partai 

Demokrat, misalnya, dituduh telah menghina gubernur di dalam sebuah 

ceramahnya di dalam diskusi di Kampus UI dua tahun sebelumnya. Para saksi 

bahkan pembicara, sudah lupa mengenai detail yang dibicarakan di dalam 
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diskusi tersebut ketika persidangan digelar. Tokoh lain dituduh menggerakkan 

sebuah demonstrasi pemuda di ibu kota, padahal dia berada di Amerika 

Serikat. 

Sementara, aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, 

cenderung untuk menyalahgunakan wewenang mereka. Korupsi dan kolusi 

mewabah di mana-mana. (Rangda: 235). 

 

 Kebijakan masa mengambang tidak hanya dilakukan para elit politik pengikut 

Gubernur Moon Jung, tetapi juga di lakukan oleh kerabat dan anggota keluarganya.  

Mengendalikan pikiran rakyat adalah tujuan dari kekuasaan Gubernur Moon Jung. 

Seperti yang dilakukan oleh anak-anak Gubernur Moon Jung dengan semua 

kearifannya. Mereka mencuri perhatian dan sanjungan rakyat yang rata-rata miskin 

dengan bantuan berupa material untuk kehidupan sehari-hari. Mencoba memberikan 

bantuan pada fakir miskin, tempat ibadah, sekolah, kebutuhan pemuda, dan aparat 

keamanan yang ada di daerah. Lebih jelasnya seperti yang digambarkan dalam kutipan 

novel Rangda berikut. 

 (18) 

Dan mereka berdiskusi terus mengenai situasi Negara dan rakyat, 

sedangkan Moon Jung juga berkuasa terus, tetap melaksanakan 

kebijaksanaannya diberbagai bidang, dan hanya bersahabat dengan orang-

orang yang mendukungnya. Anak-anaknya pun makin makmur. Namun, yang 

menggembirakan, Dora selain kaya juga pemurah. Setiap menjelang Natal, dia 

memberikan hadiah berupa ribuan bingkisan Natal untuk fakir miskin di 

pemukiman kumuh serta di dusun-dusun. Orang-orang dusun yang tidak 

pernah melihat wajahnya dengan suka cita menerima bingkisan hadiah itu dan 

mendoakan umur panjang serta murah rejeki padanya, juga pada keluarga 

Moon Jung. Seingat mereka keluarga Gubernur Juan Carlos tidak pernah 

membagi-bagikan hadiah kepada mereka, atau kepada orang tua mereka. Pada 

kesempatan Natal tahun lalu, Dora juga menyumbangkan seratus sepeda motor 

kepada Kepolisian ibu kota untuk dipakai melakukan patrol guna menjegah 

kejahatan atau kerusuhan. Dengan sepeda motor, polisi dapat berpatroli sampai 

ke jalan-jalan kecil. Dora juga membagikan sejumlah mobil ambulans untuk 

masing-masing rumah sakit distrik.  
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Lain halnya dengan Diego. Lelaki itu mengumpulkan anak muda di 

stadion kota untuk bergembira ria bersama sebuah band terkenal dari AS, 

semuanya diselenggarakan dengan gratis. Bahkan, para pengunjung diberi 

minum coke dan sebungkus rokok gratis pula. Untuk „Pesta Besar Anak Muda‟ 

itu dia mengeluarkan cukup banyak uang, tetapi dia juga meminta sumbangan 

sponsor. Perusahaan coke misalnya, menyumbang bertruk-truk coke, 

sedangkan perusahaan rokok juga mengeluarkan satu truk rokok. Pesta meriah 

itu dikenang lama oleh anak-anak muda yang memang menyukai jenis musik 

yang disajikan.  

Lain halnya dengan Rosalia. Dengan uangnya ia membangun sejumlah 

gereja baru di daerah-daerah terpencil, juga member sumbangan untuk 

perbaikan gedung gereja. Untuk kemurahannya itu diadakan misa khusus untuk 

mendoakan bagi kesehatannya, dan kesehatan seluruh keluarganya.  

Mereka yang bersyukur itu kebanyakan hanya melihat kemurahan hati 

anak-anak Gubernur Moon Jung, tanpa mampu melihat dari mana asal uang 

yang dipakai untuk menyumbang. (Rangda: 208-210)  

 

 Sejumlah kerabat dan anak-anak Gubernur Moon Jung memanfaatkan 

kekayaannya untuk mencari perhatian dan simpati masyarakat. Seperti hewan 

peliharaan yang diberi makan oleh empunya, masyarakat termakan umpan politik 

kelompok Gubernur Moon Jung. Masyarakat merasa sudah dan selalu dibantu dengan 

kerabat dan anak-anak Gubernur Moon Jung. Karena itulah masyarakat selalu meng-

amini semua kebijakan bidang sosial, ekonomi, dan politik.  Menurut masyarakat 

umum Gubernur Moon Jung dan kerabatnya adalah dewa penolong mereka dari 

kemiskinan. Padahal, dibalik kemurahan hati dan pemberiannya itu Gubernur Moon 

Jung beserta para pembantunya, anak-anak, kerabatnya telah melakukan monopoli di 

berbagai bidang termasuk bidang ekonomi yang menimbulkan kemiskinan dan 

kesengsaraan rakyat karena mahalnya barang pokok. Jadi, dengan kata lain rakyat 

telah di tipu secara politik yaitu dengan kebijakan yang menjauhkan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan. Penipuan itu seperti yang digambarkan dalam kutipan novel 

Rangda berikut. 
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(19) 

Hampir tengah malam, ketika memasuki kamar tidurnya, Pedro sudah 

tidak sabar lagi. Dengan segera dibuka ransel dan dikeluarkannya lembar 

kertas yang tadi disembunyikan dari Unit Penerbitan. Isinya memang 

mencengangkannya. Di situ diungkapkan penyelewengan-penyelewengan yang 

sudah dilakukan oleh Gubernur Moon Jung dan para pembantunya, juga 

jumlah kekayaan keluarga Moon Jung. Gubernur Moon Jung telah mengijinkan 

monopoli atas produksi berbagai bahan makanan pokok seperti tepung terigu, 

mentega, susu, dan keju. Dia juga telah menutup hak hukum sejumlah tokoh 

yang dianggap melawannya. Di dalam lembar yang sama juga dikemukakan 

angka-angka kemiskinan dan kantung-kantung daerah miskin, termasuk dusun 

tempatnya tinggal. (Rangda: 215) 

 

 Depolitisasi masa yang dilakukan pemerintah Gubernur Moon Jung merupakan 

wujud pencegahan hak-hak masyarakat untuk melakukan kritik dan koreksi terhadap 

pemerintahan. Melalui kebijakan masa mengambang rakyat diarahkan untuk selalu 

mengikuti keputusan para elit politik penentu kebijakan Negara. Moon Jung beserta 

para pembantunya membentuk kelompok organisasi anarkis sebagai kambing hitam 

untuk menghancurkan organisasi-organisasi yang akan menentang kebijakannya. 

Dengan begitu Gubernur Moon Jung bisa menyingkirkan lawan politiknya yang 

mencoba menentangnya. Sedangkan masyarakat kecil yang sebenarnya sadar dengan 

hak-haknya termakan umpan bantuan-bantuan materil yang diberikan oleh anak-anak 

dan kerabat Gubernur Moon Jung, dengan begitu rakyat menganggap Gubernur Moon 

Jung adalah pemimpin yang bijaksana dan pemurah.  

 Relevansi novel Rangda dengan kehidupan masa orde baru bangsa Indonesia 

adalah latar belakang kepemimpinan Gubernur Moon Jung dalam pembangunan 

ekonomi pada masa kepemimpinan Gubernur Juan Carlos. Karena, salah satu 

persoalan besar yang harus dihadapi orde baru pada awal masa pemerintahannya 

adalah mempertahankan stabilitas politik untuk kesinambungan pembangunan 
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ekonomi. Untuk itu pemerintah memerlukan birokrasi yang efektif serta tanggap 

terhadap segala kemauan pemerintah. Hal ini dilakukan karena birokrasi yang 

diwariskan oleh pemerintahan orde lama dipandang tidak efektif dan sangat 

terpolitisir. Hal inilah yang mencoba diungkap dan digambarkan dalam novel Rangda 

karya Sunaryono Basuki.  

 

4.1.3.2 Depolitisasi Mahasiswa 

Jika melihat sejarah perubahan sosial di Indonesia, kita harus jujur bahwa yang 

menjadi motor dalam menggulirkan perubahan adalah kalangan mahasiswa. Hal ini 

terlihat pada zaman era pra kemerdekaan, dimana sekelompok mahasiswa aktif 

mengambil peran sebagai martir perubahan. Kemudian peran ini berlanjut pada saat 

penggulingan Soekarno, Soeharto, sampai terwujudnya era reformasi. Artinya, 

mahasiswa adalah kekuatan sosial dan politik yang dari sejarahnya aktif dalam 

berpartisipasi membangun bangsa. Namun, sekarang mahasiswa cenderung tidak 

seprogresif para pendahulunya.  

Hal inilah yang ada dalam novel Rangda, mahasiswa yang seharusnya menjadi 

fasilitator untuk melakukan tugas sebagai agent of change, namun keberadaannya 

disalahgunakan pemerintah.  Para elit poltik pemerintahan Gubernur Moon Jung men-

depolitisasi para mahasiswa agar tidak bisa melakukan fungsi sebagai eksekutif. 

Polemik Mahasiswa yang ada di kampus Universitas Independen (UI) ini antara 

sebagian mahasiswa yang masih mempertahankan idealis dan mahasiswa yang pro 

terhadap pemerintahan Gubernur Moon Jung. Tentunya, mahasiswa yang cenderung 

pro adalah mereka yang secara tidak langsung telah menjadi kaderisasi partai politik 

pemerintah.  



69 
 

Ada dua langkah depolitisasi mahasiswa di Universitas Independen yang 

dilakukan kelompok elit politik Gubernur Moon Jung. Pertama dengan kaderisasi 

mahasiswa di dalam partai politik pemerintah yaitu partai Konservatif, dan kedua 

pembentukan organisasi sosial mahasiswa boneka. Organisasi boneka yang 

mengatasnamakan mahasiswa ini dibentuk Gubernur Moon Jung untuk 

menghancurkan organisasi mahasiswa Universitas Independen karena kehadirannya 

dirasa membahayakan kepemimpinan Gubernur Moon Jung.  

Depolitisasi mahasiswa terlihat dalam novel Rangda ini ketika Cindi tiba-tiba 

diangkat menjadi sekretaris Front Pemuda Konservasif yang dipegang oleh Septio. 

Kaderisasi ini dimaksudkan untuk mencari dukungan politik dari para mahasiswa. 

Tidak hanya Cindy, sebagian besar mahasiswa Universitas Independen bahkan telah 

tergabung dalam laskar partai konservatif. Hal ini ditandai dengan pemakaian jaket 

warna merah ketika ada acara terkait partai konservatif. Depolitisasi melalui kaderisasi 

mahasiswa secara jelas terlihat dalam kutipan novel Rangda berikut. 

(20) 

 Berita mengenai diangkatnya Cindy menjadi sekretaris. Dewan 

Pengurus Pusat Front Pemuda Konservatif disambut dengan nada sinis oleh 

teman-teman kuliahnya.  

“Nah, anak manis belajar menjadi penguasa,” salah seorang berkata. 

“Suatu prestasi yang luar biasa,” kata yang lain, bekas teman Cindy di 

SMA. Dia tahu persis apa kegiatan Cindy di sewaktu SMA. “Padahal dia tidak 

pernah ikut aktif di dalam organisasi siswa di sekolah, apalagi organisasi siswa 

di luar sekolah. Pada tingkat kelas pun, paling tinggi dia hanya menjadi 

bendahara, sebab, semua orang tahu, bila kelas mereka kekurangan uang, 

Cindy bisa menutupi kekurangan itu. Tiba-tiba, sekarang dia diangkat menjadi 

sekretaris sebuah organisasi besar.” 

“Maklumlah, Forum Pendukung Kekuasaan, komentar yang lain. 

“Siapa yang mendukung kalau bukan anaknya sendiri?” 
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Pada kesempatan pertama mereka bertemu di kampus, Cindy mendapat 

jabat tangan dari teman-temannya itu, Cindy hanya tersenyum sementara 

teman-temannya juga tersenyum dengan makna yang berbeda.  

“Selamat atas prestasi Anda,” kata salah seorang teman. (Rangda: 227) 

 

 

 Kutipan (20) menceritakan bagaimana proses diangkatnya Cindy menjadi 

skretaris Front Pemuda Konservasif yang merupakan organisasi kepemudaan tingkat 

nasional. Tentunya sebagian dari teman-temannya terkejut dan mempertanyakan 

jabatan yang baru saja diperoleh Cindy. Terkesan tidak adil dan merupakan hasil 

rekayasa para elit politik. Karena, selain Cindy kurang berpengalaman dalam bidang 

organisasi ia juga merupakan anak dari Senator Guevara. Jadi, teman-temannya bisa 

maklum namun kecewa dengan keputusan ketua Front Pemuda Konservasif karena 

ada praktik KKN. Mulai dari sini lah depolitisasi mahasiswa terlihat dengan jelas 

dalam novel Rangda ini. Ketika penguasa dengan kekuasaannya yang absolut dan 

korup Ia akan memanfaatkan tangan mahasiswa untuk membentengi dan melindungi 

kebijakannya.  

 Depolitisasi mahasiswa tidak hanya terlihat melalui pengangkatan sekretaris 

atau anggota organisasi partai politik pemerintah, tetapi lebih pada kenyataan bahwa 

mahasiswa Universitas Independen (UI) sebagian besar merupakan anggota FKP yang 

di kendalikan pemerintah. Para mahasiswa sudah menjadi tangan dan pelengkap 

benteng kebijakan Gubernur Moon Jung yang penuh dengan Korupsi, kolusi, dan 

Nepotisme (KKN). Fungsi mahasiswa sebagai agent of change sudah tidak dijalankan 

lagi, atau sebagian besar mahasiswa sudah menjadi pelayan untuk majikan yang tidak 

adil. Depolitisasi mahasiswa ini seperti yang digambarkan dalam kutipan novel 

Rangda berikut. 
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 (21) 

Pedro sengaja duduk di pinggir kanan. Dari tadi dia hanya 

memperhatikan bagaimana teman-temannya itu berdiskusi. Junio duduk 

disampingnya. Seakan dia menyaksikan sebuah panggung kecil sandiwara ini. 

Di kampus Pedro merasakan kebebasan berbicara, kebebasan mengemukakan 

pendapat, seperti telah dilakukan teman-temannya di depannya. Pedro juga 

melihat bahwa tidak semua warga kampus suka mengkritik pemerintah. Lama 

kelamaan dia juga melihat, bukan hanya Cindy yang menjadi anggota FKP. 

Sejumlah teman-teman lainnya, yang ternyata para anak pejabat, juga menjadi 

anggota FKP. Hal itu jelas terlihat ketika pada suatu saat FKP mengadakan 

apel pemuda. Tiba-tiba sejumlah mahasiswa muncul dengan jas seragam FKP 

yang berwarna merah menyala. Seakan kampus dibakar oleh warna merah 

seragam FKP. (Rangda: 232) 

 

 

 Kutipan (21) telah menggambarkan bagaimana sebagian besar para mahasiswa 

UI telah menjadi anggota FKP. Hal ini, mahasiswa tidak hanya digunakan elit politik 

sebagai mata-mata di dalam kampus. Tetapi mahasiswa juga sudah di doktrin dengan 

pemikiran-pemikiran yang secara perlahan menghilangkan idealisme mereka. 

Mahasiswa tidak lagi memperhatikan hak-hak dan kewajiban untuk mengangkat 

harkat dan derajat masyarakat.  

 Para mahasiswa yang menjadi anggota Front Pemuda Konservatif (FPK) juga 

telah menjadi mahasiswa yang penuh dengan doktrin-doktrin politik. Ketika Cindy 

menyatakan keluar dari anggota Front Pemuda Konservatif teman-teman yang 

merupakan anggota FPK mencemooh dan mengejeknya. Seperti yang terlihat dalam 

kutipan novel Rangda di bawah ini. 

 

 (22) 
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Tetapi, ketika kuliah usai, perasaan Cindy terguncang kembali. 

Beberapa temannya yang aktivis FPK di kampus menyerangnya dengan 

tuduhan keji: 

“Kamu pengkhianat!” 

“Kamu mengkhianati perjuangan kita!” 

“Kamu pembangkang!” 

“Kamu pemberontak!” 

“Cukuuupppp!” teriak Cindy sambil menutup telinganya. Beberapa 

teman Junio mendekat. 

“Sudahlah. Jangan kalian ejek terus dia. Kasihan, kan?” 

“Untuk apa dikasihani? Dia kan mengkhianati organisasi?” 

Pedro menarik tangan Cindy dan membawanya menjauh, sementara 

Junio dan teman-temannya masih berdebat dengan para aktivis FPK itu. 

(Rangda: 268) 

 

 Kutipan (22) menceritakan bagaimana Cindy di ejek dan dicemooh secara 

brutal oleh teman-temannya. Cindy keluar dari Front Pemuda Konservatif karena 

kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa. Kutipan di atas juga 

menggambarkan betapa kuatnya anggota FPK yang ada di kampus UI. Jumlah 

mahasiswa yang menjadi tangan-tangan politik pemerintahan Gubernur Moon Jung 

terbukti telah menjamur di kalangan kampus.  

 Relevansi dari depolitisasi mahasiswa novel Rangda dengan kehidupan 

mahasiswa pada masa orde baru terlihat di sini. Sejarah orde baru bangsa Indonesia 

juga menggunakan tangan mahasiswa untuk menggulingkan kepemimpinan 

sebelumnya, begitu juga akhir dari orde baru menuju reformasi. Dalam hal ini tidak 

mungkin mahasiswa mampu bergerak sendiri, melainkan yang menjadi otak dibalik 

tindakan para mahasiswa adalah para elit politik pemerintah yang ingin 

melanggengkan kekuasaan. Seperti halnya kaderisasi partai politik melalui mahasiswa 

yang ambisi dengan kekuasaan dan melupakan idealisme individunya.  
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 Penjelasan di atas merupakan depolitisasi mahasiswa melalui kaderisasi partai 

politik. Selanjutnya akan dibahas depolitisasi mahasiswa yang digunakan para elit 

politik untuk membubarkan organisasi mahasiswa yang di anggap membahayakan 

pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Gubernur Moon Jung merencanakan dan 

membuat semacam kelompok organisasi yang mengaku kelompok mahasiswa. 

Dengan begitu kelompok organisasi mahasiswa yang murni ingin melakukan 

perubahan sosial dan kontrol terhadap pemerintah akan dengan mudah dikacaukan 

dengan aksi demo anarkis.  

 Rencana Gubernur Moon Jung untuk membubarkan para kelompok organisasi 

mahasiswa yang menentangnya bisa dilihat dalam kutipan berikut. 

 (23) 

“ Ya, mereka pikir mereka mampu menggulingkan sejarah. No way!” 

Situasinya berbeda. Kalau keledai saja takkan terantuk batu yang sama dua 

kali, maka tentunya manusia belajar dari pepatah itu, dan menjadi lebih pandai. 

Dan lagi, mereka ini kan bukan mahasiswa yang dulu yang sekarang sudah 

menjadi pembantu-pembantuku?” 

“Lalu, apa tindakan kita ?” 

“Pasang sebanyak-banyaknya intel di kampus. Juga, jangan lupa, di 

pusat-pusat kegiatan kesenian. Seniman-seniman itu kalau ngomong ngawur. 

Itu berbahaya. Kalau perlu tangkap saja.” 

“Tanpa bukti?” 

“Bukti kan bisa dicari!” bentak Moon Jung dengan marah.  

“Baik, Abang,” sahut Kepala Departemen Keamanan. Dia maklum, di 

depan orang banyak Gubernur Moon Jung tidak pernah marah. Dia selalu 

tersenyum, tetapi, sudah berbicara berdua dengan orang-orang dekatnya seperti 

dia ini, maka tak ada halangan baginya untuk marah. Tidak jarang Moon Jung 

menggebrak meja ketika berbicara atau membentak teman bicaranya dan 

mengatakan „Goblok kamu‟.” 

“Apa saya harus menangkap para mahasiswa itu?” 

“Tidak usah sekarang, nanti, bila saatnya tiba akan saya beri tahu. 

Kalau sudah keluar semua belangnya, tinggal kita pukul saja. Sekali 

pukul…Hhhh!” kata Moon Jung dengan menggebrak meja. (Rangda: 171) 
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 Kutipan (23) menjelaskan bagaimana sikap dan rencana Gubernur Moon Jung 

beserta pembantunya. Gubernur Moon Jung merencanakan pembubaran aksi kontrol 

mahasiswa dengan melihat pengalaman masa lalunya. Kutipan di atas juga 

menggambarkan bagaimana Gubernur Moon Jung mendapatkan kekuasaan dengan 

kepemimpinan Gubernur sebelumnya. Ia menggunakan tangan-tangan mahasiswa 

yang menurutnya mahasiswa sekarang sudah menjadi pembantunya dalam potret 

politik. Selain kepada mahasiswa Gubernur Moon Jung juga menginstruksikan kepada 

para pembantunya untuk mengawasi pergerakan seniman.  

 Rencana Gubernur Moon Jung dengan pembubaran kelompok organisasi 

mahasiswa sudah dilaksanakan. Terjadi demonstrasi di mana-mana menuntut 

pemerintah dan mengatasnamakan kelompok mahasiswa penentang kebijakan 

pemerintah. Demonstrasi yang disertai tindakan anarkis ini merupakan suatu rencana 

dari Gubernur Moon Jung untuk memukul rata semua kelompok mahasiswa. Seperti 

yang digambarkan dalam kutipan novel Rangda berikut. 

 (24) 

“Gila!” teriak Junio. “Siapa yang menggerakkan ini semua?” 

Dan gerakan massa itu tampaknya tidak segera berhenti. Ketika malam 
tiba, keadaan makin memburuk. Sejumlah bangunan menjadi sasaran amukan 

massa. Gedung-gedung itu dibakar, mobil dibakar. 

“Ribuan petugas dari ketentaraan dan polisi berjaga-jaga diberbagai 

tempat,” begitu laporan dari radio. “Namun, massa tampaknya tak bisa 

dibendung, sehingga para petugas hanya diam menjadi penonton.” 

Junio menangis. Kenapa hal yang mengerikan ini bisa terjadi? 

Bukankan perlu dana yang sangat besar untuk membangun kota ini? Kenapa 

dihancurkan begitu saja? Kenapa petugas yang ribuan jumlahnya tidak mampu 

mengatasi mereka? Dunia rasanya sudah mau kiamat bagi Junio. Dia 

menghubungi teman-temannya dan tak seorang pun tahu sebenarnya apa yang 

sudah terjadi. 

“Siapa yang mulai?” 
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“Belum ada yang tahu. Katanya ada serombongan orang keluar dari 

kampung dan langsung melakukan pembakaran. Lalu, rombongan itu diikuti 

oleh rombongan orang dari kampus lainnya. Seakan api yang disulut telah 

menyulut semangat mereka buat melakukan pembakaran, pengrusakan.” 

(Rangda: 370) 

 

Namun, Junio menangis melihat kehancuran yang terhampar di depan 

matanya. Tank-tank milik tentara dan polisi dikerahkan menjaga kota dari 

kaum perusuh. Pasukan khusus siaga di mana-mana dengan senapan mesin 

ditangan mereka. Esoknya, ketika bangunan-bangunan itu tinggal jadi arang, 

sejumlah orang ditangkap. Kepala Departemen Keamanan Kota 

mengumumkan bahwa kerusuhan itu didalangi oleh Forum Pemberdayaan 

Rakyat yang dipimpin oleh Junio.  

“Kami nyatakan bahwa Junio selazar, bertanggung jawab atas 

kerusuhan ini dan statusnya adalah buron,” demikian kata Kepala Departemen 

Keamanan Kota kepada wartawan. “Kalau ada yang membuat kerusuhan lagi 

akan kami tembak ditempat.” 

Di kamar sewaannya Junio mendengar pernyataan itu di radio, 

demikian juga Pedro, Cindy, dan teman-temannya yang lain. Junio mengemasi 

barang-barangnya dan tanpa meninggalkan pesan pergi dari rumah itu. Pedro 

menelpon Cindy dan berkata: 

“Sebaiknya aku pergi dari sini,” katanya. (Rangda: 372-373) 

 

 

 Kutipan (24) menceritakan bahwa Junio dan selazar menjadi target pemerintah 

untuk ditangkap dan diadili. Junio merupakan aktivis mahasiswa yang masih peduli 

dengan pemerintahan yang tidak lagi memperhatikan hak dan kewajiban warga 

negara. Junio dan teman-teman lainnya membentuk suatu organisasi sebagai wujud 

konkrit tindakannya dalam upaya mengoreksi dan kritik terhadap pemerintahan 

Gubernur Moon Jung. Namun, para elit politik pendukung Gubernur Moon Jung 

mengacaukan gerakan mahasiswa yang dipimpin Junio dengan demonstrasi anarkis 

yang mengatasnamakan gerakan mahasiswa. Junio dan teman-temannya tidak bisa 

berbuat banyak untuk mengatasi hal itu, karena demonstrasi yang sedang terjadi bukan 

dari kelompok mahasiswa yang dipimpin Junio. Depolitisasi mahasiswa yang 

dilakukan para elit politik Gubernur Moon Jung berjalan dengan mulus. Gerakan 
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mahasiswa yang dirasa membahayakan akan segera di tangkap dengan bukti aksi 

demonstrasi yang bertindak anarkis.  

 Setelah kejadian demo anarkis itu, Kepala Departemen Pertahanan menetapkan 

akan menangkap dan membubarkan organisasi mahasiswa yang dipimpin Junio. Di 

media massa juga diumumkan daftar nama pencarian orang-orang yang mencoba 

memberontak kepada pemerintah. Di media juga dijelaskan bagaimana aparat 

kemanan tidak melakukan perlawanan apa pun, padahal mereka sudah dilengkapi 

dengan persenjataan. Inilah yang menjadi keganjilan peristiwa demo anarkis yang 

terjadi di ibu kota Negara Bagian Selatan. Permainan politik Gubernur Moon Jung 

dalam masalah ini terlihat dalam kutipan novel Rangda berikut. 

 (25) 

Pada edisi terbarunya, majalah berita criminal Espionage memuat 

laporan mengenai kerusuhan yang terjadi di ibu kota, lengkap dengan foto-foto 

yang mengerikan mengenai bangunan yang terbakar dan massa yang beringas 

serta aparat yang memukul massa. Di dalam berita itu dimuat secara rinci 

kronologis peristiwa itu sejak  pagi hari sampai tengah malam harinya. Secara 

rinci pula dilaporkan mengenai gedung-gedung yang menjadi sasaran amukan 

massa, jumlah kendaraan yang rusak, dan jumlah orang yang dirawat di rumah 

sakit. Di tengah laporan itu ditulis sebuah dialog antara petugas keamanan 

dengan sang wartawan. Percakapan itu dilakukan pada malam hari ketika 

terjadi pembakaran gedung-gedung bertingkat sementara sejumlah petugas 

sedang beristirahat dengan santai di dekat tempat itu. Mereka duduk di luar 

panser mereka sambil minum kopi dan merokok.  

“Kenapa dibiarkan saja mereka?” 

Tanpa rasa terkejut petugas yang ditanya menjawab: 

“Belum ada perintah bertindak. Besok baru bertindak,” jawab petugas 

itu. Laporan itu tidak mempertanyakan lagi kenapa mereka harus menunggu 

sampai esok hari untuk bertindak, padahal peristiwa itu sedang terjadi di depan 

mata mereka, dan mereka siap dengan perlengkapan yang memadai. (Rangda: 

374-375) 

 

“Dan soal yang kamu sebut tadi. Soal Junio yang tak mungkin 

menggerakkan massa sebanyak itu….” 

“Ya, kamu sendiri kan tahu watak Junio. Untuk mengumpulkan teman-

teman kita saja yang bergerak kan bukan dia.” 
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“Aku baca laporan mengenai peristiwa itu di Majalah Espionage. 

Mungkin kamu berminat membacanya. Aku bawa kopiannya. Harian Res 

Publica juga memuat laporan lengkap mengenai hal itu.” 

“Apa yang mereka tulis?” 

“Banyak hal mengenai peristiwa itu, tapi ada hal yang 

mengherankanku.” 

“Apa?” 

“Ternyata aparat keamanan sudah benar-benar siap ketika peristiwa itu 

meletus, tapi mereka diam saja, seakan memberi kesempatan pada mereka 

untuk beringas. Mengapa?” 

“Apakah kamu kira mereka mendukung gerakan brutal itu?” 

“Kukira sebaliknya. Mereka sengaja dibiarkan untuk bertindak brutal 

agar kelihatan belangnya.” 

Pedro diam dan kemudian berkata setengah berbisik, ”dugaanku benar. 

Andaikata Junio tidak membentuk Forum Pemberdayaan Rakyat, mungkin 

peristiwa itu tidak terjadi.” (Rangda: 391) 

 

 

 Kutipan (25) menceritakan bagaimana proses demonstrasi dan tindakan aparat 

keamanan. Dalam kutipan di atas dijelaskan bahwa aparat keamanan sebenarnya sudah 

siap di tempat ketika peristiwa itu terjadi, tetapi mereka sengaja tidak menahan aksi 

anarkis tersebut dengan alasan yang tidak logis, “belum ada perintah dari atasan”. 

Dalam hal ini Kepala Departemen Keamanan sudah merencanakan agar aksi anarkis 

itu benar-benar bisa menjadi jalan untuk memutarbalikkan fakta, bahwa yang bersalah 

adalah para mahasiswa. Destorsi politik inilah yang sengaja di buat oleh elit politik 

Gubernur Moon Jung untuk mencoba melanggengkan kekuasaannya. Kelompok 

mahasiswa yang murni menginginkan perubahan sosial dan melakukan kontrol sosial 

terhadap pemerintah kalah dengan politik para penguasa yang lebih dulu menyerang 

politik kehidupan kampus.  

 Permasalahn yang ada dalam novel Rangda semacam ini sangat relevan 

dengan kehidupan mahasiswa pada masa orde baru bangsa Indonesia. Para elit politik 

mengombang-ambingkan para mahasiswa yang mencoba melawan kekuasaan. Hal ini 
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merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk praktik kekuasaan korup yang 

dilakukan para penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.  

 

4.1.4 Institusionalisasi 

Kebijakan institusionalisasi pada dasarnya merupakan satu bentuk mobilisasi 

partisipasi politik masyarakat. Partisipasi diarahkan pada lembaga-lembaga formal 

yang telah disediakan oleh negara. Dalam kerangka teoretis Gabriel Almond, 

kebijakan institusionalisasi dapat disebut sebagai diabaikannya bentuk-bentuk 

partisipasi non-konvensional dan dijadikan bentuk-bentuk partisipasi konvensional 

sebagai satu-satunya pilihan partisipasi politik masyarakat.  

Institusionalisasi dilakukan orde baru terutama dalam pengertian ”pembakuan 

proses kehidupan politik melalui organisasi atau lembaga politik”. Melalui kebijakan 

ini diharapkan oleh negara Orde Baru penggunaan kekuasaan masyarakat hanya dapat 

dan harus dilakukan melalui perantara organisasi politik pemerintah. Institusionalisasi 

ini kemudian didukung dan wujudkan oleh beberapa hal yaitu: (a) penguasaan dan 

penguatan birokrasi negara, (b) sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden dan 

eksekutif secara umum beserta implikasi-implikasinya, (c) pelaksanaan strategi 

kooptasi negara dalam tatanan supra struktur maupun infra struktur politik. (Fatah 

2010: 88) 

Birokratisasi yang digunakan dalam orde baru merupakan penataan birokrat 

untuk melakukan penguatan dan penambahan kontrol atau pengawasan yang bersifat 

birokratis terhadap masyarakat. Maka, seperti yang ada dalam novel Rangda ini 

birokrasi dijadikan alat kekuasaan negara sehingga kontrol birokrasi terhadap 

masyarakat pada hakikatnya merupakan perpanjangan tangan dari kontrol negara. 
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Sentralisasi kekuasaan di tangan seorang gubernur juga merupakan wujud dari 

dominasi seorang penguasa yang absolut. Sentralisasi kekuasaan ini tidak hanya 

menguasai kekuasaan legislatif, namun juga yudikatif. Lebih jelasnya institusionalisasi 

yang dilakukan Gubernur Moon Jung merupakan birokratisasi masyarakat dengan 

pemanfaatan konstitusi negara yang sudah di syahkan. Dengan alasan peraturan yang 

sesuai dengan konstitusi dan undang-undang, Gubernur Moon Jung melindungi 

dirinya beserta kelompoknya dari gugatan dan kritik dari masyarakat. Dalam hal ini 

rakyat tidak berdaya karena kebijakan yang menurut masyarakat secara umum itu 

salah, ternyata sesuai dengan konstitusi yang telah dibuat negara. 

Kekuasaaan Gubernur Moon Jung telah menguat dengan dibenarkannya oleh 

konstitusi negara, institusionalisasi terhadap masyarakat lebih jelasnya terlihat dalam 

kutipan novel Rangda berikut. 

 (27) 

Bagi Senor Guevara bukan suatu hal yang sulit untuk mendesak kepala 

Departemen Pemuda di kantor gubernur untuk menetapkann Septio sebagai 

pimpinan Front Pemuda Konservatif yang merupakan forum organisasi 

pemuda yang ada di negeri ini. Semua dilakukan dengan prosedur yang 

konstitusional, sebagaimana selalu diingatkan oleh Gubernur Moon Jung.  

”Apapun yang terjadi di negeri ini haruslah berjalan sesuai dengan 

konstitusi. Kalau dikehendaki oleh konstitusi bahwa harus ada kongres, maka 

diadakanlah kongres yang menetapkan pimpinan tertinggi sebuah organisasi. 

Semua ada peraturannya. Peraturan-peraturan harus dibikin, dan siapa pun 

yang menentangnya, dengan mudah dapat dijerat hukum. Hanya dengan 

demikian kita bisa menegakkan hukum dengan baik. Jangan mencontoh 

kekuasaan Juan Carlos. Pada waktu itu, semua diputuskan sendiri oleh Juan 

Carlos. Akibatnya begitulah, semua hancur, sebab orang tidak punya pegangan 

hukum. Jadi, yang paling penting ialah membuat peraturan-peraturan dan 

mengesahkannya. Ada surat Keputusan Gubernur, ada Undang-Undang, dan 

yang penting, semuanya berdasarkan Konstitusi Negara.” (Rangda: 152) 
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 Kutipan (27) telah menjelaskan bagaimana permainan institusionalisasi melalui 

pembuatan dan pengesahan konstitusi negara. Para elit politik Gubernur Moon Jung 

dengan mudah memutuskan segala hal, termasuk penetapan ketua Front Pemuda 

Konservatif. Septio dengan mudah bisa masuk dalam lingkungan partai nasional 

pemerintah karena melalui prosedur konstitusi negara yang telah di syahkan. Jadi, 

sebelum para elit politik Gubernur Moon Jung membuat kebijakan dalam sebuah 

aturan baru, mereka membuat konstitusi terlebih dahulu. Di sinilah institusionalisasi 

bermain, ketika masyarakat atau golongan rakyat yang ingin mencoba melakukan 

koreksi terhadap pemerintah pasti terhalang karena mereka harus menyampaikan 

melalui sebuah partai politik. Jelas sangat merepotkan karena partai poltik yang ada di 

negara Bagian Selatan ini sendiri merupakan gabungan dari Partai Konservatif yang 

dipimpin oleh Gubernur Moon Jung.  

 Institusionalisasi ini merupakan salah satu benteng pertahanan Gubernur Moon 

Jung dan para elit politik yang setia terhadapnya. Melalui institusionalisasi golongan 

masyarakat yang ingin mencoba menyampaikan aspirasinya pasti gagal di tengah 

jalan, dan hanya bisa menulis surat yang tak mungkin mengubah apa pun. 

Ketidakberdayaan masyarakat karena institusionalisasi bisa dilihat dalam kutipan 

novel Rangda berikut. 

 (28) 

“Kukira begitu. Coba ingat, siapa yang mendukungnya ketika dia 

berusaha untuk menjadi gubernur? Siapa-siapa mereka? Semuanya sudah 

disingkirkan. Jenderal Perez, misalnya, adalah pendukungnya nomor satu, 

karena beliau memang menginginkan perubahan untuk Negara Bagian ini. Dia 

berharap, setelah Gubernur Moon Jung berkuasa, kehidupan demokrasi di 

negeri ini akan menjadi lebih baik, ekonomi rakyat lebih baik, hubungan kita 

dengan Negara-negara lain juga lebih baik. Namun apa yang terjadi? Pada 

mulanya semua berjalan seperti yang diharapkan, tetapi, lama-kelamaan, 
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terjadi sedikit penyelewengan. Gubernur Moon Jung tidak mau di kritik. 

Dengan sengit dikatakannya bahwa orang-orang yang mengkritiknya adalah 

orang-orang yang tidak memahami Konstitusi. Dan Jenderal Perez yang 

mendukungnya itu menulis surat padanya, mengingatkan, agar Moon Jung 

tidak membentengi dirinya dengan Konstitusi, dan mau lebih mendengar kritik. 

(Rangda: 187) 

 

“Tapi, setidaknya, kekayaan itu tidak hanya beredar di tangan keluarga 

Moon Jung dan konco-konconya. Kita mestinya kan malu pada Negara Bagian 

Utara yang bisa memakmurkan rakyatnya. Gubernur Toulouz begitu bijak, 

sederhana, dan adil. Padahal Negara bagian itu kan hanya berbatasan dengan 

negeri kita?” 

“Apa kita harus mengirim surat keprihatinan kepada Presiden, agar 

Presiden sendiri yang turun tangan?” 

“Kamu jangan sembarangan. Kalau surat itu diturunkan kembali 

kepada Gubernur, keselamatan kita tidak terjamin. Kita akan ditangkap dan 

dituduh pemfitnah, pembangkang, pemberontak, tidak bisa menyalurkan 

aspirasi melalui saluran yang sudah disediakan.” 

“Saluran mana? Melalui Kepala Distrik?” 

“Kan begitu yang selalu dikatakannya?” 

“Ya, saluran mana yang terbuka?” (Rangda: 189) 

 

 

 Kutipan (28) menjelaskan bagaimana wujud protes masyarakat dan seniman 

yang tidak pernah dihiraukan Gubernur Moon Jung dan para pembantunya. Pada 

kutipan paragraf yang pertama Jenderal Perez yang dulu mendukungnya menjadi 

gubernur kini menjadi musuhnya karena pemikiran mereka yang berbeda.  Jenderal 

Perez menginginkan perubahan yang positif tetapi Moon Jung menginginkan 

kekuasaan yang absolute. Namun, wujud protes Jenderal Perez tidak pernah mampu 

mempengaruhi kebijakan Gubernur Moon Jung, karena wujud protesnya tidak melalui 

partai politik pemerintah. Institusionalisasi semacam ini membuat masyarkat tidak bisa 

berbuat apa-apa dengan semua penyalahgunaan kekuasaan Gubernur Moon Jung, 

apalagi para pejabat pemerintah selalu berjalan sesuai dengan konstitusi Negara yang 

syah.  
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 Selanjutnya pada kutipan novel Rangda yang kedua merupakan dialog 

pertemuan para seniman. Mereka mengungkapkan kepedulian terhadap masalah 

jabatan yang di salahgunakan Gubernur Moon Jung. Namun, para seniman dan 

sastrawan pun tidak bisa berbuat banyak untuk menyampaikan kritiknya terhadap 

kepemimpinan Gubernur Moon Jung. Kembali lagi pada masalah institusionalisasi, 

jika ingin melakukan bentuk koreksi dan protes harus melalui lembaga partai politik 

pemerintah. Lembaga partai politik inilah yang sulit ditempuh oleh masyarakat karena 

tidak sembarang golongan mampu bergabung atau membuat partai politik. Jalan lain 

mengirim surat kepada Presiden pun mengandung resiko yang sangat tinggi dan 

mengancam keselamatan mereka.  

 Ketika masyarakat dan para seniman tidak bisa menyampaikan aksi protesnya 

kepada pemerintah, para aktivis mahasiswa akhirnya membentuk suatu lembaga 

organisasi untuk menyampaikan koreksi kepada pemerintahan Gubernur Moon Jung. 

Organisasi itu terdiri dari beberapa golongan mahasiswa yang dipimpin oleh Junio dari 

Universitas Independen. Namun, organisasi yang dipimpin oleh Junio ternyata tidak 

menarik perhatian Gubernur Moon Jung. Para elit politik pemerintah hanya menggap 

organisasi mahasiswa itu kurang kerjaan. Karena, kenyataannya aksi dan tuntutan dari 

organisasi mahasiswa ini tidak digubris Gubernur Moon Jung. Lembaga organisasi 

kelompok mahasiswa yang diperibahasakan seperti macan ompong ini lebih jelasnya 

terlihat dalam kutipan berikut. 

 (29) 

Upacara pernyataan berdirinya organisasi baru itu diliput secara luas 

oleh media massa. Disebutkan bahwa para kawula muda membawa harapan 

baru bagi negeri ini. Ada juga yang menulis bahwa organisasi ini mengemban 

tugas yang amat berat, sebab keadaan yang akan dikoreksinya itu sudah rusak 
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berat. Seperti reparasi turun mesin. Perlu waktu, keterampilan, dan kesabaran, 

begitu katanya. Semua memuji dan semua menunggu suatu tindakan bijaksana. 

Dan pemerintah juga menunggu. Tidak ada reaksi yang diberikan, seakan 

upacara pernyataan itu tidak ada. Seakan organisasi yang memayungi banyak 

organisasi-organisasi kecil itu tidak ada. (Rangda: 366) 

 

Imbauan kedua diluncurkan sebulan kemudian. Surat kabar juga 

memuat imbauan itu dengan huruf besar. “Pengelolaan sumber daya alam 

semestinya mengacu pada Konstitusi Negara Bagian Selatan yang luhur itu, 

yakni pasal 45 yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh 

pemerintah dan hasilnya dipergunakan olehnya untuk mensejahterakan rakyat. 

Jangan sampai sumber daya alam hanya memakmurkan penguasa asing yang 

mendapat hak mengelolanya. Siapa pun boleh mengeksploitasinya, tetapi 

hasilnya harus masuk ke kantong Negara dan kemudian dipakai untuk 

kemakmuran rakyat” 

Di dalam pernyataan itu juga disebutkan sejumlah fakta bahwa 

pengelolaan sumber alam telah menyeleweng dari Konstitusi Negara Bagian, 

sebab ternyata menjadi sumber kemakmuran segelintir orang, dan segelintir 

orang itu ternyata adalah para pendukung Gubernur Moon Jung. Bahkan 

Miguel dan Dora ikut berkiprah dalam menguras kekayaan alam untuk 

kepentingannya sendiri. 

Hal ini pun tidak ditanggapi oleh pemerintah. Semuanya tampak adem 

ayem, bagaikan pepatah, “Anjing menggonggong kafilah berlalu”. Tak ada 

apa-apa. (Rangda: 368) 

 

 

 Kutipan (29) menjelaskan bagaimana usaha kelompok mahasiswa mencoba 

membuat suatu lembaga organisasi untuk memprotes kepemerintahan Gubernur Moon 

Jung. Selain itu, kutipan di atas juga menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya 

alam yang tidak berpihak kepada rakyat. 

 Pada kutipan (29) paragraf pertama digambarkan bagaimana para mahasiswa 

berupaya membentuk wadah sebagai langkah awal mengiring kepemimpinan 

Gubernur Moon Jung yang bertindak sewenang-wenang. Organisasi yang dipimpin 

oleh Junio menaungi beberapa organisasi kecil lainnya yang sependapat dengan Junio. 

Namun, seperti yang sudah digambarkan dalam kutipan novel Rangda bahwa upacara 
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pernyataan berdirinya organisasi kelompok mahasiswa itu tidak direstui oleh 

pemerintah. Pemerintah menganggap organisasi yang menaungi beberapa organisasi 

kecil itu tidak pernah ada. Gubernur Moon Jung berhasil menjalankan praktik 

kekuasaan korup dengan institusionalisasi ini. Akhirnya semua koreksi dan kritik 

sosial yang ditujukan kepada Gubernur Moon Jung tidak berhasil. Junio dan para 

mahasiswa terjebak dalam permainan politik para pembantu Gubernur Moon Jung. 

Ujung dari perjuangan para mahasiswa ini adalah ancaman dari pemerintah sebagai 

organisasi penentang konstitusi negara.  

 

4.1.5 Distribusi Kekuasaan 

 Distribusi dapat dipahami sebagai suatu perangkat hubungan sosial yang 

melaluinya orang mengalokasikan barang dan jasa yang dihasilkan. Dengan demikian 

distribusi kekuasaan bisa dimaknai dengan proses penyaluran kekuasaan kepada orang 

atau pihak lain (Damsar 2010:83).   

 Distribusi kekuasaan yang akan dibahas dalam novel Rangda ini adalah 

bagaimana proses pemberian kekuasaan dari tokoh satu ke tokoh lainnya. Tentunya 

distribusi kekuasaan di sini melalui pemberian dan penyaluran hubungan kekeluargaan 

dan kekerabatan seorang penguasa. Hal itulah yang akan di ungkapkan dalam novel 

Rangda ini. Seharusnya distribusi kekuasaan melalui hubungan kekeluargaan dan 

kekerabatan terjadi dalam suatu kepemimpinan raja yang absolute. Tapi dalam 

pemerintahan yang demokratis dan parlementer, Gubernur Moon Jung menerapkan 

konsep distribusi kekuasaan yang salah tersebut. Hal ini berarti melalui kuasanya 

sebagai seorang Gubernur, ia menyalahgunakan jabatannya untuk menarik dan 
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menyalurkan para keluarga dan kerabatnya untuk mendampingi kepemimpinannya 

dengan menjadi pejabat Negara, elit politik, dan penguasaan perusahaan Negara.  

 Lebih jelasnya gambaran tentang distribusi kekuasaan yang tidak sesuai 

dengan konsep pemerintahan demokratis, selebihnya terlihat dalam kutipan novel 

Rangda berikut. 

Bagi senor guevara bukan suatu hal yang sulit untuk mendesak kepala 

Departemen Pemuda di kantor gubernur untuk menetapkann Septio sebagai 

pimpinan Front Pemuda Konservatif yang merupakan forum organisasi 

pemuda yang ada di negeri ini. Semua dilakukan dengan prosedur yang 

konstitusional, sebagaimana selalu diingatkan oleh Gubernur Moon Jung. 

(Rngda: 152) 

 

 Pada kutipan (27) dijelaskan bagaimana seorang senor Guevara melakukan 

permintaan distribusi kekuasaan dengan kepala Departemen Pemuda. Senor Guevara 

merupakan salah satu pembantu Gubernur Moon Jung dalam memimpin 

pemerintahan. Karena modal jalinan kerjasama dan hutang budi Senor Guevara 

memintakan jabatan untuk Septio sebagai ketua Umum Front Pemuda Konservatif. 

Menjadi menarik dalam proses distribusi kekuasaan ini adalah perolehan jabatan tanpa 

usaha murni dari kerja dan loyalitas yang bersangkutan. Inilah salah satu praktik 

kekuasaan korup kepemimpinan Gubernur Moon Jung, menggunakan distribusi 

kekuasaan dengan jalan kolusi dan nepotisme untuk memperoleh jabatan dalam 

pemerintahan.  

 Hal lain yang digambarkan dalam novel Rangda ini terkait distribusi 

kekuasaan KKN adalah jabatan Kepala Departemen Keamanan. Di jelaskan dalam 

novel ini bahwa Kepala Departemen Keamanan adalah kerabat Gubernur Moon Jung 

sendiri yaitu sepupunya. Seperti yang ada pada kutipan di bawah ini. 
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 (30) 

“Aktivitas yang mereka lakukan itu aktivitas sehat, legal, memenuhi 

prosedur hukum yang berlaku. Jadi tidak ada alasan menyudutkan mereka. 

Hanya kebetulan saja mereka masih keluarga Gubernur. Mereka adalah 

pengusaha biasa. Begitu hasil pembicaraan saya dengan Gubernur,” katanya. 

Hampir saja dia terpeleset dengan mengatakan bahwa yang dia sampaikan 

adalah hasil pembicaraan dengan iparnya: Moon Jung. Memang Kepala 

Departeman Pertahanan adalah ipar jauh dari Gubernur. Ketika diketahui 

bahwa diantara keluarganya ada yang berkarir di Departemen Pertahanan, 

maka dengan segera Gubernur mengupayakan agar dia menjadi Kepala 

Departemen dengan pangkat Kolonel.  

Pertemuan dengan Gubernur memakan waktu sekitar dua jam. 

Gebernur tidak hanya memberi penjelasan mengenai pembicaraan masyarakat, 

mengenai kegiatan keluarganya, tetapi juga mengenai adanya suatu gerakan 

yang mungkin akan menggulingkannya dari kursi gubernur. 

“Siapa yang kiranya berani berebut begitu, Bang?” 

“Siapa lagi kalau bukan mahasiswa.”(Rangda: 170) 

 

 

 Dijelaskan dalam kutipan (30) bahwa Kepala Departemen Keamanan 

merupakan kerabat dekat Gubernur Moon Jung. Hal ini berarti pengangkatan atau 

perolehan jabatan Kepala Departemen Keamanan tidak murni dari hasil kerja yang 

linier, tetapi melalui distribusi dari seorang Gubernur. Hal inilah yang menjadikan 

kekuasaan semakin korup dan sewenang-wenang, sebab orang-orang yang dipercaya 

menjadi wakil rakyat merupakan orang-orang yang tidak benar-benar terpilih karena 

kemampuan dan keahliannya memimpin. Dengan kata lain yang dicari oleh para 

pejabat adalah keuntungan pribadi belaka dan tidak memperdulikan rakyat.  

 Selain distribusi kekuasaan melalui kekerabatan dan kerjasama, dalam novel 

Rangda ini juga dijelaskan distribusi kekuasaan melalui hubungan keluarga. Bisa di 

lihat dalalm kutipan berikut. 
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 (31) 

“Kalian semua harus menjadi manusia mandiri yang berhasil. Jabatan 

Gubernur hanyalah sementara. Kalian tidak bisa hidup terus sebagai anak 

gubernur. Jadi, kalian harus berusaha.” Itu dikatakannya lebih dari lima belas 

tahun yang lalu di meja ini juga.  

“Papa sudah menitipkan diri kalian kepada Kepala Departemen 

Perdagangan untuk mendapat bimbingan di bidang bisnis. Pesan yang sama 

juga sudah Papa berikan kepada Kepala Departemen Perindustrian, Kepala 

Departemen Transportasi, Kepala Departemen Keuangan. Bahkan, kepada 

Presiden Bank Pemerintah juga sudah papa sampaikan permintaan agar kalian 

mendapat bimbingan. Sekarang, kalian semua yang menentukan langkah. 

Banyak usaha yang bisa dikerjakan, dan kalian harus mengerjakannya dengan 

sungguh-sungguh.” (Rangda:195) 

 

 

 Kutipan (31) secara jelas menggambarkan bagaimana proses distribusi 

kekuasaan melalui hubungan keluarga sedang berlangsung. Papa dalam kutipan dialog 

di atas adalah Gubernur Moon Jung. Anak-anaknya sudah dipersiapkan untuk menjadi 

penerusnya, menggantikan jabatannya. Gubernur Moon Jung menitipkan anak-

anaknya pada semua Kepala Depala Departemen yang ada di pemerintahan. Hal ini 

bertujuan sebagai pembelajaran anak-anaknya kelak dan wujud kekhawatiran seorang 

Ayah akan masa depan anak-anaknya. Mengantisipasi hal itu Gubernur Moon Jung 

menggunakan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Inilah wujud kekuasaan korup 

Gubernur Moon Jung sebagai pemimpin Negara Bagian Selatan. Berbagai cara akan 

dilakukan untuk mempertahankan kekuasaannya dan terus memperbudak rakyat 

dengan permainan politiknya.  
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4.2 Dampak Kekuasaan Korup bagi Masyarakat dan Birokrasi Pemerintah yang 

ada dalam Novel Rangda karya Sunaryono Basuki KS 

4.2.1 Hilangnya Modal Finansial 

 Penyalahgunaan maupun penggelapan sumber daya keuangan negara jelas 

akan menguras kas keuangan negara. Di sisi lain, korupsi juga menjadikan berbagai 

potensi pemasukan kas negara menjadi hilang. Berbagai proyek yang tidak sesuai 

bestek jelas berusia pendek dan karena itu harus segera digarap ulang, dan ini jelas 

menimbulkan beban pada kas keuangan negara. Secara komulatif, pemerintah tidak 

bisa meningkatkan efisiensinya, dan sebagai konsekuensinya banyak dana yang 

seharusnya bisa dialokasikan demi kepentingan kesejahteraan birokrasi maupun rakyat 

menjadi hilang.  

Ketimpangan inilah yang selanjutkan akan dibahas dalam analisis novel 

Rangda karya Sunaryono Basuki KS. Kerangka teori dampak kekuasaan korup 

terhadap birokrasi dan rakyat yang dipaparkan di atas sangat relevan dengan 

permasalahan yang ada dalam novel Rangda maupun masa orde baru bangsa 

Indonesia. Manipulasi dan kolusi yang dilakukan para pejabat pemerintahan secara 

langsung menimbulkan dampak negatif. Di dalam novel Rangda ini, Gubernur Moon 

Jung beserta para pembantunya telah menumpuk kekayaan pribadi dengan 

memanfaatkan jabatan dan bisnis yang dikuasainya.  

 Seperti yang di lakukan anak-anak Senator Guevara dalam soal daur ulang 

sampah. Sebagai ajang bisnis, mereka melakukan impor sampah plastik dari luar 

negeri. Lebih jelasnya seperti yang digambarkan dalam kutipan novel Rangda berikut. 
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 (32) 

”O, ya!” sambut Guevara dengan tersenyum. ”Aku hampir lupa. 

Bagaimana bisnismu dengan sampah plastik impor? Lancar?” 

”Lancar dan menguntungkan. Hanya sekarang nampaknya sejumlah 

LSM mengajukan kritik mengenai kegiatan ini. Mereka bilang, dengan impor 

sampah, maka penghasilan pemulung dalam negeri merosot drastis, dan 

pengeluaran Departemen Lingkungan bertambah. Kata mereka, pemulung 

yang dulu mau membersihkan sampah kota sekarang tidak mau lagi bergerak 

karena harga sampah lokal turun. Jadi, Departemen Lingkungan harus keluar 

uang lebih banyak untuk membiayai armada pemungiut sampah. Tapi, itu kan 

bukan salah kita?” kata Romeo dengan tertawa. (Rangda: 142) 

 

 

 Kutipan (32) menggambarkan bagaimana bisnis yang dijalankan anak-anak 

Senator Guevara telah merugikan negara dan rakyat miskin yang bekerja sebagai 

pemulung. Melalui perusahaan daur ulang sampah tersebut sampah plastik dijadikan 

ajang bisnis mereka. Seharusnya sampah plastik tidak usah mengimpor dari luar 

negeri, karena sampah di dalam negeri sudah cukup untuk memenuhi permintaan 

produksi perusahaan daur ulang sampah. Ajang bisnis ini secara tidak langsung telah 

merugikan keuangan negara yaitu Departemen Lingkungan. Tidak hanya dari segi 

finansial negara yang rugi tetapi pemulung juga mengalami kerugian finansial karena 

harga sampah lokal turun drastis akibatnya mereka kehilangan pekerjaan.  

 Kerugian finansial juga dialami oleh seluruh rakyat. Perusahaan-perusahaan 

yang memonopoli perdagangan telah menimbulkan ketimpangan antara daya jual dan 

daya beli. Keadaan seperti ini bisa dilihat dalam kutipan novel Rangda berikut. 

 (33) 

Keadaan ekonomi rakyat tidak kelihatan bertambah baik. Harga 

barang-barang kebutuhan sehari-hari terus merambat naik sedikit demi sedikit. 

Upah karyawan dan pegawai setiap tahun dinaikkan, tetapi angka kenaikannya 

tak sebanding dengan angka kenaikan harga barang. Makin tahun, penghasilan 

pegawai makin naik, tetapi daya belinya makin turun. (Rangda: 348) 
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 Kutipan (33) menggambarkan keadaan ekonomi rakyat yang semakin buruk. 

Para pemegang kekuasaan telah memainkan politik dengan memonopoli perdagangan, 

sehingga harga barang naik secara drastis. upah karyawan dan pegawai memang 

dinaikkan tetapi tetap tidak sebanding dengan harga beli untuk kebutuhan sehari-hari.  

 Kerugian segi finansial yang lainnya adalah pembiayaan pembuatan undang-

undang. Gubernur Moon Jung dan para elit politik  selalu membuat dan mengesyahkan 

peraturan perundang-undangan yang baru, dan tentunya memerlukan anggaran dana 

yang tidak sedikit. Berikut kutipannnya. 

 (34) 

”Dan sebagian mereka juga sudah bergerak di bidang politik. Katanya 

menegakkan hukum, membela kaum lemah, dan menyerang kebijaksanaan 

Gubernur Moon Jung. Apa dikira menjadi gubernur itu mudah? Apa dikira 

peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu hanya dikarang dalam satu 

malam? Mereka nampaknya tidak tahu bahwa untuk membuat satu peraturan 

saja memerlukan dana yang banyak. Biaya pertemuan-pertemuan, sidang-

sidang, mereka tak mengerti itu semua. Mereka kira peraturan dapat diubah 

semudah membalik telapak tangan,” komentar Tommy pula. (Rangda: 143) 

 

 

 Kutipan (34) menjelaskan bahwa Gubernur Moon Jung dan para pemegang 

kekuasaan menghabiskan uang negara dengan penambahan anggaran yang berlebihan 

untuk pertemuan dan sidang. Pembuatan peraturan dan konstitusi pemerintah dijadikan 

ajang korupsi beramai-ramai. Hal inilah yang menjadikan pembangunan terhambat, 

anggaran negara banyak yang dialokasikan untuk membuat peraturan yang tidak jelas 

dan hanya menguntungkan para elit poltik. Kerugian finansial negara ini disebabkan 

karena kekuasaan yang korup.  

 Selain penyelewengan dana anggaran pertemuan dan sidang, Hilangnya modal 

finansial Negara Bagian Selatan ini juga disebabkan karena keserakahan Gubernur 
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Moon Jung beserta anak dan kerabatnya. Bukti kekayaan tidak wajar yang dimiliki 

mereka bisa dilihat dalam kutipan berikut. 

 (35) 

”Cobalah periksa ini. Data mengenai orang terkaya di negeri ini, jumlah 

perusahaan yang dikuasai oleh keluarga Moon Jung, juga oleh Senator 

Guevara. Dan periksa sejak kapan perusahaan-perusahaan itu mereka kuasai.” 

Pedro menerima map-map itu dan dengan segera membaca isinya. 

Junio hanya tersenyum tak bergerak, memperhatikan temannya itu. 

”Apa ini semua dapat dipercaya?” tanya Pedro sambil menarik napas 

dalam-dalam. 

”Sumbernya ditulis di situ. Kamu bisa mencek langsung pada 

sumbernya. Masih ada bacaan lain: publikasi ekonomi luar negeri yang juga 

mengeluarkan data yang sama. Kamu memang berhak tidak percaya.” 

”Saya bukan tidak percaya, Senor, tapi heran.” 

”Kenapa heran?” 

”Apa sebenarnya yang mereka cari?” 

”Apa maksudmu?” 

”Coba hitung total seluruh kekayaannya? Begitu tak terhingga, sampai 

sebagian kecil dari bunganya pun dapat mengurangi rasa lapar penduduk 

seluruh distrik di mana saya berasal. Di tempat kami banyak orang miskin.” 

(Rangda: 223) 

 

 

 Kutipan (35) menjelaskan bagaimana Gubernur Moon Jung beserta anak dan 

kerabatnya menguasai seluruh perusahaan yang ada di Negara Bagian Selatan. Secara 

otomatis perekonomian negara di monopoli oleh kelompok mereka. Dari perusahaan 

dan jabatannya itu mereka menumpuk kekayaan yang sebenarnya bersumber dari 

keuangan negara. Pada kutipan di atas juga dijelaskan betapa banyaknya kekayaan 

mereka sehingga apabila bunga dari total kekayaan itu disisihkan rakyat tidak akan 

kelaparan. Kekuasaan absolut telah menjadikan penguasa korup dan sewenang-

wenang. Para penguasa bahagia dan makmur di balik penderitaan rakyat. Hilangnya 

modal finansial merupakan dampak kekuasaan korup yang mudah dilihat secara 

langsung melalui kekayaan pribadi para pemegang birokrasi pemerintahan.  
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4.2.2 Hilangnya Modal Sosial 

 Modal sosial adalah jaringan hubungan dan kepercayaan, yang membuat suatu 

negara dapat berjalan. Di Indonesia sistem peradilan sendiri sudah rusak. Masyarakat 

sama sekali tidak mempercayai sistem peradilan, dan beranggapan keadilan hanyalah 

komoditas yang diperjualbelikan untuk penawar tertinggi. Sebagai tambahan, ketika 

tidak ada saluran-saluran yang bisa menjadi saluran bagi rasa ketidakpuasan dan 

kekecewan masyarakat, maka masyarakat akan mudah dihasut dan meledak (Said 

2007:195). Hal itulah yang akan diungkap dalam novel Rangda ini. Hilangnya modal 

sosial akibat kekuasaan korup menjadi pembahasan selanjutnya pada penelitian ini.  

 Di dalam novel Rangda karya Sunaryono Basuki KS ini digambarkan 

bagaimana bentuk-bentuk perlawanan akibat kekuasaan yang dijalankan secara tidak 

adil. Sebagian masyarakat telah kehilangan modal sosial untuk mengabdi dan setia 

pada kepemimpinan Gubernur Moon Jung. Kelompok-kelompok masyarakat dan 

mahasiswa perlahan mulai melakukan kritik kepada pemerintah. Maksud yang 

ditujukan untuk membela keadilan bagi rakyat akhirnya tergoyahkan dengan hasutan 

dari kelompok yang belum jelas tujuannya. Hal itu bisa dilihat dalam kutipan novel 

Rangda berikut. 

 (36) 

Waktu terus bergulir. Kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka 

makin tinggi. Di mana-mana dibentuk kelompok-kelompok diskusi untuk 

saling tukar informasi dan mempertinggi kesadaran mengenai hak demokrasi, 

konstitusi, juga mengenai keadaan sebenarnya yang terjadi di berbagai tempat. 

Kalau terjadi suatu gejolak sosial di satu tempat, maka pemerintah selalu 

mengeluarkan pernyataan bahwa ada sekelompok orang yang tidak menyukai 

pemerintah, mencoba menghasut masyarakat dengan menyebarkan isu, fitnah, 

serta bentuk kebohongan yang lain. Mereka semua diberi label yang sama 

“Kelompok Pengacau Negara”. Sering penjelasan harus diberikan mengenai 
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kelompok-kelompok ini. Nama mereka memang berbeda-beda, ada yang 

bernama “Masyarakat Demokratis”, atau “Lembaga Pembela Hak Demokratis 

Rakyat”, “Payung Petani”, “Obor Buruh” atau nama-nama lain, tetapi, bila 

mereka bergerak dan ditumpas oleh pemerintah, selalu diberi nama “Kelompok 

Pengacau Negara”. (Rangda: 359)  

 

 

 Kutipan (36) menjelaskan bagaimana hilangnya modal sosial yaitu 

kepercayaan masyarakat. Andai saja kepemimpinan Gubernur Moon Jung dijalankan 

dengan penuh tanggung jawab dan adil, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

dan birokrasi yang ada di dalamnya akan tetap utuh.  

Kekuasaan yang korup ini menjadikan sebagian kelompok masyarakat kalang 

kabut, kebingungan dengan perjuangan yang mereka lakukan. Akibat permasalahan 

kompleks yang dialami rakyat, muncullah lembaga-lembaga masyarakat yang 

sepenuhnya belum resmi diakui pemerintah. Lembaga kemasyarakatan ini muncul 

karena ketidakpercayaan para pejabat publik dalam menjalankan kewajibannya. 

Namun, para elit politik Gubernur Moon Jung menghalangi perjuangan dan aspirasi 

mereka dengan alasan tidak sesuai dengan konstitusi negara, seperti yang terlihat 

dalam kutipan berikut. 

(37) 

 ”Kalau mereka bersikap kepala batu, tidak ada pilihan lain, harus 

ditumpas. Papa saja yang mengajukan usul kepada Gubernur Moon Jung untuk 

melarang kegiatan mereka. Daripada meracuni pikiran masyarakat,” katanya. 

‟Itu soal mudah,” jawab Guevara. ”Banyak cara untuk melarang 

kegiatan mereka, misalnya menjerat mereka dengan sejumlah peraturan yang 

sudah ada. Yang utama, kalau di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

tangga mereka tidak disebutkan mengenai konstitusi, mereka bisa langsung 

dibubarkan. Kalau mereka belum terdaftar pada Departemen Sosial dan Politik, 

mereka juga bisa langsung dibubarkan. Paling-paling mereka sudah 

mendaftarkan diri pada notaris saja, dan itu pun gunanya buat minta 
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sumbangan. Memang susah menghadapi parasit-parasit seperti mereka.” 

(Rangda: 145) 

 

 Kutipan (37) menjelaskan bagaimana wujud ketidakpercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah. Banyak terbentuk lembaga-lembaga sosial masyarakat yang 

mengatasnamakan perjuangan rakyat, namun semua menjadi tidak terarah karena 

terhalang oleh konstitusi yang dibuat oleh Gubernur Moon Jung. Lembaga 

kemasyarakatan akan dibubarkan jika tidak memiliki anggaran dasar dan rumah 

tangga yang jelas serta sudah terdaftar di Departemen Sosial dan Politik.  

 Hilangnya modal sosial juga dialami oleh para mahasiswa Universitas 

Independen (UI). Seperti yang dialami oleh Pedro, selama ini ia merasa dibodohi oleh 

senyum manis birokrasi pemerintah. Kenyataannya pemerintah bekerjasama dengan 

perusahaan-perusahaan milik Gubernur Moon Jung dan kerabatnya untuk menguras 

hasil bumi. Lebih jelasnya seperti yang digambarkan dalam kutipan novel Rangda 

berikut. 

 (17) 

 Hasil diskusi dengan Junio dan kawan-kawannya lebih meresap ke 

dalam diri Pedro. Dia melihat kesalahan-kesalahan prosedur yang tampaknya 

sengaja dilakukan di negeri ini. Kekayaan alam yang seharusnya dikuasai oleh 

negara dan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk rakyat, ternyata dikuasai 

oleh perusahaan asing yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan milik 

Dora, Diedo, atau Miguel. Hanya tambang minyak yang benar-benar dikuasai 

oleh perusahaan milik negara. Tambang yang lain seakan dijadikan ajang pesta 

oleh para anak pejabat. Kemudian jumlah orang miskin di negeri ini juga 

cukup banyak, jauh lebih banyak dari apa yang dilaporkan secara resmi oleh 

Kepala Departemen Kependudukan. (Rangda: 235) 

 

 Kutipan (17) menjelaskan bagaimana para mahasiswa mulai kehilangan 

kepercayaan terhadap birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah Gubernur Moon 
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Jung. Seperti Pedro yang mulai sadar dengan kesewenangan dan ketidakadilan para 

pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hilangnya modal sosial para 

mahasiswa ini kemudian akan berimbas pada hilangnya kepercayaan mereka terhadap 

kebenaran dan hal-hal positif  yang selama ini di sajikan oleh publik. Dampak 

kekuasaan korup seperti ini akan merugikan individu, masyarakat, dan birokrasi 

pemerintah yang berkelanjutan.  

 

4.2.3  Hilangnya Modal Fisik 

 Hutan-hutan di Indonesia hampir hancur lebur, karena praktik-praktik korup 

yang terburuk yang pernah ada di muka bumi. Infrastruktur nasional yang sering 

dibangun di bawah standar karena korupsi juga mengalami kehancuran perlahan-

perlahan. Jalan-jalan raya, jaringan jalan kereta api, jembatan-jembatan, saluran irigasi 

dan banyak lagi bagian penting dari kehidupan ekonomi negara terlantar, tetapi 

korupsi membuat pejabat lebih memilih membangun sarana baru dan gedung-gedung 

baru, bukannya memelihara yang sudah ada (Said 2007:195). Kerangka teori 

hilangnya modal fisik yang ada di Indonesia pada masa Orde Baru bahkan masa kini 

tersebut disebabkan oleh para penguasa yang cenderung korup dalam menjalankan 

amanahnya.  

Relevansinya bisa dilihat dalam novel Rangda yang mencerminkan bentuk-

bentuk kekuasaan korup dan dampaknya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa 

dalam novel Rangda ini terjadi ketimpangan sosial dalam hubungan ekonomi, sosial, 

maupun politik yang berdampak pada hilangnya modal fisik yang dimiliki oleh Negara 

Bagian Selatan ini. Para pemimpin negara lebih mengutamakan pembangunan sarana 

atau perusahaan baru di lokasi tertentu daripada memperhatikan kerugiannnya. 
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Tentunya tujuaan dari pembangunan itu tidak lepas dari niatan mengumpulkan 

kekayaan pribadi. Lebih jelasnya pembahasan tentang dampak kekuasaan korup yang 

berakibat pada modal fisik terlihat dalam kutipan novel Rangda berikut. 

(38) 

  ”Kampungmu? Apa yang dihasilkan oleh kampungmu?” 

”Sedikit gandum dan jagung. Kami juga menanam avokad yang menjadi 

santapan istimewa orang kota,‟ jawab Pedro.  

”Andaikata di kampungmu ditemukan tambang emas, pasti jalan raya akan 

dibangun ke sana serta kampungmu akan benderang oleh lampu listrik. Tapi, 

jangan khawatir, lain kali mungkin ada yang berminat membangun lapangan 

golf di kampungmu, juga sebuah hotel berbintang. Pasti keadaan akan 

berubah.” 

 ”Ah, kamu pasti bercanda.” 

 ”Tidak percaya? Keadaan akan berubah. Keluargamu dan orang 

sekampung akan dipindahkan ke daerah yang lebih jauh, ke pegunungan, atau 

mungkin ke pulau-pulau kecil di seberang laut.” 

 ”Jadi, itu yang kamu sebut perubahan?” Pedro tersenyum pahit. 

(Rangda: 57) 

 

 

 Kutipan (38) menjelaskan bagaimana sikap pemerintah terhadap lingkungan 

perkampungan yang dirasa tidak mendatangkan penghasilan lebih bagi negara. Dalam 

dialog yang ada dalam kutipan tersebut juga mengandung penjelasan bahwa andai saja 

desa tempat tinggal Pedro ditemukan tambang minyak atau emas pasti pemerintah 

akan melirik potensi desa tersebut. Hal ini berarti modal alam pertanian yang ada 

disetiap daerah tidak pernah dikembangkan dan hanya mementingkan sumber alam 

yang lebih cepat mendatangkan uang. Dari kutipan di atas juga dapat diketahui bahwa 

para pemegang kekuasaan tidak mempunyai upaya untuk melestarikan potensi yang 

ada, tetapi hanya menginginkan potensi yang sesaat lebih cepat mendatangkan uang.  
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 Kekuasaan korup yang dijalankan oleh Gubernur Moon Jung beserta 

kelompoknya telah berdampak buruk pada modal fisik yang dimiliki Negara Bagian 

Selatan. Fakta-fakta terkait penyalahgunaan konstitusi untuk menguras hasil alam juga 

dimuat dalam surat kabar. Seperti dalam kutipan Novel Rangda berikut. 

 (39) 

Imbauan kedua diluncurkan sebulan kemudian. Surat kabar juga 

memuat imbauan itu dengan huruf besar. ”Pengelolaan sumber daya alam 

semestinya mengacu kepada Konstitusi Negara Bagian Selatan yang luhur itu, 

yakni Pasal 45 yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh 

pemerintah dan hasilnya dipergunakan olehnya untuk mensejahterakan rakyat. 

Jangan sampai sumber daya alam hanya memakmurkan pengusaha asing yang 

mendapat hak mengelolanya. Siapa pun boleh mengeksploitasinya, tetapi 

hasilnya harus masuk ke kantong negara dan kemudian dipakai untuk 

kemakmuran rakyat.”  

Di dalam pernyataan itu juga disebutkan sejumlah fakta bahwa 

pengelolaan sumber alam telah menyeleweng dari Konstitusi Negara Bagian, 

sebab ternyata menjadi sumber kemakmuran segelintir orang, dan segelintir 

orang itu ternyata adalah para pendukung Gubernur Moon Jung. Bahkan 

Miguel dan Dora ikut berkiprah dalam menguras kekayaan alam untuk 

kepentingannya sendiri. (Rangda: 368) 

 

 

 Kutipan (39) menjelaskan bagaimana Gubernur Moon Jung beserta 

kelompoknya telah menyalahgunakan konstitusi Negara Bagian Selatan. Mereka telah 

merugikan negara dengan menguras sumber daya alam dengan dalih pengelolaan 

sumber daya alam untuk rakyat. Dalam kutipan di atas juga jelas disebutkan bahwa 

Gubernur Moon Jung beserta anak-anaknya memonopoli pengelolaan sumber daya 

alam untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini kekuasaan korup Gubernur Moon Jung 

telah berdampak buruk pada modal fisik negara. Hilangnya modal fisik bukan berarti 

hilang semuanya, tetapi modal fisik negara secara perlahan dihabiskan untuk 

kepentingan sekelompok orang. Hasil Sumber Daya Alam yang seharusnya dikelola 
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untuk mensejahterakan rakyat hilang dimakan tangan-tangan korup para pemegang 

kekuasaan.  

 Tidak hanya hilangnya modal fisik terkait Sumber Daya Alam, namun dari segi 

insfrastruktur juga berdampak buruk secara esensial atau bagi rakyat. Pemerintahan 

Gubernur Moon Jung lebih mengutamakan pembangunan insfrastruktur yang 

menguntungkan bagi kelompoknya dan kepentingan rakyat hanya sebagai pelengkap. 

Lebih jelasnya seperti yang ada dalam kutipan novel Rangda berikut. 

 (6) 

 Untuk meramaikan udara negeri ini telah dibangun pula sejumlah TV 

milik swasta. 

 ”TV swasta merupakan mitra TV pemerintah,”  kata Gubernur Moon 

Jung, ”sebab TV swasta juga membantu pemerintah menyalurkan informasi 

yang penting.” 

 Di negeri ini telah memancar sejumlah tujuh stasiun TV swasta, 

sehingga dengan TV pemerintah pusat menjadi delapan. Namun, dengan 

menghitung TV pemerintah yang memancarkan siarannya dari kota distrik, 

terdapat seluruhnya sebanyak 17 pemancar TV.  

Ketika ditanya oleh wartawan mengenai jumlah stasiun TV yang begitu 

banyak untuk sebuah negara bagian yang tidak begitu luas, dengan kalem 

kepala departemen penerangan menjawab: 

”Soal banyak dan sedikit itu kan relatif. TV distrik kan perlu 

menyiarkan berita-berita mengenai peristiwa yang ada di distrik masing-

masing, apalagi jangkauannya tidak terlalu luas. Pemirsanya hanyalah 

penduduk distrik tertentu. Sedangkan TV swasta dan TV pemerintah pusat 

yang memancar lewat satelit ”Moon Jung I” siarannya dapat ditangkap oleh 

pemirsa di pelosok negeri, baik melalui antene parabola maupun melalui 

pemancar relay yang didirikan di sejumlah tempat.” (Rangda: 167) 

 

 

Kutipan (6) menggambarkan bagaimana kebijakan Gubernur Moon Jung 

terkait pembangunan insfrastruktur sarana informasi. Program pembangunan stasiun 

TV memang berguna untuk menunjang sarana informasi ke distrik atau ke desa-desa. 
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Rakyat pun harus tahu situasi dan kondisi bangsanya melalui media TV atau lainnya, 

akan tetapi yang tidak wajar adalah jumlah stasiun TV yang di bangun melebihi 

tingkat kebutuhan rakyat itu sendiri. Hal ini jelas tidak efektif dan terbukti bahwa 

pembangunan stasiun TV swasta yang berlebihan itu bertujuan lain selain untuk 

kepentingan rakyat. Pada kutipan di atas juga dijelaskan bahwa TV swasta dan TV 

pusat siarannya lewat satelit yang diberi nama ”Moon Jung I”, hal ini berarti Gubernur 

Moon Jung beserta kelompoknya ingin membesarkan namanya melalui pencitraan 

pemancar satelit TV.  

 Kekuasaan korup selalu berdampak negatif  bagi masyarakat khususnya rakyat 

kecil. Salah satu penyebab hilangnya modal fisik adalah pembangunan insfrastruktur 

yang tidak sesuai dan tidak efektif, seperti yang dijelaskan di atas. Pembangunan 

insfrastruktur hanya bertujuan untuk mensejahterakan Gubernur Moon Jung dan 

kelompoknya. Seharusnya, agar modal fisik suatu negara  tidak hilang pembangunan 

harus disesuaikan dengan kebutuhan rakyat misalnya pembangunan rumah sederhana 

bagi gelandangan atau rehabilitasi perumahan kumuh. Namun, Gubernur Moon Jung 

lebih mengutamakan pembangunan untuk hal pencitraan dirinya saja, tidak pernah 

melihat sisi kebermanfaatannya bagi rakyat. Lebih jelasnya seperti yang digambarkan 

dalam kutipan novel Rangda berikut. 

 (40) 

Turun dari bus Pedro membawa Cindy berjalan masuk ke dalam 

wilayah yang sama sekali tak pernah dibayangkan oleh gadis itu. Di tepi sungai 

yang sering dia telusuri pada sisi lainnya, yakni sisi indahnya, Cindy melihat 

sederetan bangunan yang terbuat dari papan dan seng, sebagian lagi terbuat 

dari kardus. Di sisi indahnya, Cindy sering berjalan di sepanjang tepi sungai itu 

yang sudah dibangun dengan taman-taman bunga dan jalan setapak, dengan 

lampu-lampu taman yang berderet bagaikan penjaga malam yang ramah.  
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Beberapa wajah anak-anak yang kadang tertawa melongok ke luar 

pintu rumah mereka, bilamana bangunan itu memang boleh disebut rumah. 

Atapnya hanya setinggi sekitar dua meter. Beberapa bangunan lain malahan 

beratap lebih rendah. Mata anak-anak itu heran melihat mereka berdua lewat. 

(Rangda: 239) 

  

 (41) 

 

“Pemukiman kumuh tempatmu bekerja sudah diratakan dengan tanah.” 

“Gila! Lalu, kemana mereka menyingkir?” 

“Tidak tahu. Aku hanya menonton berita di TV.” 

“Ibu-ibu itu, bocah-bocah cerdas yang penuh harapan masa depan itu, 

di mana mereka sekarang?” 

“Alasan pemerintah jelas. Mereka kan tidak berhak tinggal di tempat 

itu, jadi pemukiman mereka sekarang rata dengan tanah. Sebuah taman kota 

akan dibangun di situ, agar orang kota bisa duduk santai menikmati udara segar 

dan air sungai yang jernih mengalir dengan tenang.” 

“Gila” gerutu Pedro kembali. “Siapa sekarang yang mau 

memperhatikan mereka?” gumamnya. Matanya berkaca-kaca . 

“Sudahlah, Pedro. Kamu sudah berusaha keras. Dan ini semua bukan 

salahmu.” (Rangda: 389) 

 

 

Kutipan (40) menggambarkan bagaimana realitas sosial masyarakat yang ada 

di Negara Bagian Selatan ini. Modal fisik Negara yang berupa tempat-tempat strategis 

untuk dibangun insfrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan rakyat tak pernah 

dipikirkan oleh Gubernur Moon Jung maupun pejabat daerah yang berwenang. Pada 

kutipan yang pertama dijelaskan bagaimana kondisi kumuh tempat orang-orang yang 

terpinggirkan, beserta wajah mereka yang perlu diberikan penghidupan yang layak. Di 

sisi lain sungai dari bangunan kumuh tersebut sudah dibangun taman-taman yang 

indah dan bunga-bunga yang enak untuk dilihat mata. Seharusnya lingkungan seperti 

ini direhabilitasi dan dibangun insfrastruktur baru yang sesuai dan memadai untuk 

kehidupan rakyat miskin. Misalnya saja pembangunan pasar dan lain sebagianya 
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sebagai tempat lapangan kerja mereka. Namun, modal fisik tersebut telah hilang 

karena keserakahan Gubernur Moon Jung beserta pejabat public lainnya.  

Pada kutipan (41) dijelaskan kembali melalui dialog Pedro dengan Cindy 

mengenai kondisi pemukiman kumuh tersebut. Pemukiman kumuh beserta isinya 

tersebut telah digusur pemerintah dan akan segera dibangun taman kota. Alasan 

pemerintah menggusur pemukiman itu karena mencemari air sungai, padahal itu 

bukan alasan yang tepat bagi rakyat maupun lingkungan. Selain air sungai memang 

sudah tercemar limbah pabrik, seharusnya pembangunan insfrastruktur lain yang lebih 

memihak kepada rakyat di bangun di area pemukiman tersebut. Pada kutipan di atas 

juga menjelaskan bahwa pemerintahan Gubernur Moon Jung terlihat sengaja memilih 

pembangunan insfrastruktur yang lebih menguntungkan kelompoknya. Hal inilah yang 

merugikan Negara, disamping modal fisik Negara telah hilang akibat kekuasaan yang 

korup.  

 

4.2.4  Hilangnya Modal Manusia 

 Seringkali dampak korupsi dilihat pada tingkat makro. Padahal, penting juga 

masyarakat untuk melihat dampak korupsi secara langsung terhadap kehidupan 

mereka. Misalnya dalam kasus, seorang anak tidak bisa bersekolah karena orang tua 

tidak mampu membayar biaya (sumbangan khusus) yang dikenakan oleh guru yang 

korup, dan daerah kumuh yang mengalami kebakaran tidak mendapat bantuan dari 

pemerintah kota karena anggaran atau dana emergensi telah dipakai unmtuk membeli 

mobil para anggota DPRD.  

 Bentuk konkrit akibat kekuasaan korup tidak hanya terlihat dalam novel 

Rangda, hilangnya modal manusia yang dialami bangsa Indonesia  pada masa orde 
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baru hingga sekarang masih bisa kita rasakan. Hilangnya modal manusia disebabkan 

oleh manusia lain yang lebih berkuasa dan serakah. Pembahasan selanjutnya tentang 

akibat kekuasaan korup adalah hilangnya modal manusia. Maksud dari hilangnya 

modal manusia adalah ketidakmampuan manusia mengembangkan atau menggunakan 

potensinya sebagai individu yang mempunyai kemauan dan kemampuan.

 Pembahasan hilangnya modal manusia akibat kekuasaan korup di dalam novel 

Rangda ini mengenai ketidakmampuan rakyat miskin, mahasiswa, dan masyarakat 

yang menjadi lawan politik Gubernur Moon Jung. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam 

pemaparan kutipan novel Rangda berikut. 

 (42) 

“Jadi, kardus-kardus itu berpenghuni? Sesiang ini, dia masih tidur di 

situ?” Tanya Cindy. 

 

  “Kalau mereka tak punya harapan di luar kardus, mana pilihan yang 

lebih baik, bermimpi atau keluar dengan tangan hampa?” 

  “Jadi, mereka tidak mau bekerja?” 

  “Apa yang bisa dikerjakan selain menadahkan tangan?” 

  “Mereka menjadi benalu.” 

  “Tapi bukan kehendak mereka, Cindy. Menurut Konstitusi kita, fakir 

miskin disantuni oleh Negara. Pemerintah yang punya kewajiban memberi 

mereka penghidupan.” 

  “Tapi, jumlah mereka kan banyak?” 

  “Jadi, kamu tahu kalau mereka banyak?” 

  Cindy mengangguk. 

  “Bukan berarti pemerintah harus member mereka makan terus-

menerus. Mereka bisa diberi keterampilan, lalu disalurkan untuk bekerja sesuai 

dengan kemampuan. Yang lemah memang harus ditolong, bukan digencet.” 

(Rangda: 251) 

 

 

Kutipan (42) menggambarkan bagaimana nasib para gelandangan yang 

berumahkan kardus-kardus di pemukiman kumuh. Sebagai individu yang memiliki 

pikiran dan fisik yang utuh harusnya mereka mampu untuk menghidupi dirinya 
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sendiri. Namun, karena keterbatasan keterampilan akhirnya mereka terpaksa hidup 

sebagai orang yang dipandang sebelah mata, hanya merugikan orang lain saja. 

Pemikiran seperti ini salah, karena yang seharusnya mengupayakan penghidupan 

mereka adalah pemerintah. Seharusnya pemerintah memberikan keterampilan bagi 

mereka agar mampu hidup dan bersaing dalam kehidupan kota. Namun, seperti yang 

dijelaskan dalam kutipan di atas dialog antara Pedro dengan Cindy seakan 

menggambarkan bahwa modal mereka sebagai manusia sudah hilang seiring 

berjalannya modernisasi kehidupan kota. 

Parahnya lagi para pejabat publik tidak mau tahu dengan permasalahan ini. 

Mereka yang menjadi wakil rakyat hanya mementingkan urusan pribadinya saja, 

seakan tidak pernah mempunyai beban dengan kondisi sumber daya manusia yang ada 

di sekitarnya. Seperti yang di jelaskan dalam kutipan novel Rangda berikut. 

(43) 

  “Saudara ini siapa samapai mau medikteku?” 

  “Maaf. Saya tidak berniat mendikte Senor, tetapi hanya sekadar 

memohon kebjaksanaan Senor untuk orang-orang papa itu.” 

  “Mereka Cuma membawa masalah saja.” 

  “Tahukah Senor bahwa istri-istri mereka sudah mulai bekerja? Anak-

anak mereka sudah mulai belajar membaca dan berhitung? Mereka sudah bisa 

menuliskan nama mereka.” 

  “Aku tidak peduli,” katanya. “Aku sudah cukup sibuk. Anak-anakku 

perlu biaya untuk menempuh kuliah, buat baju baru, buat transport. Aku harus 

bekerja keras. Tak ada waktu buat mereka.” 

  Pedro tak merasa putus asa. Dengan beberapa teman dia menghadap 

Kepala Bagian Penduduk pada kantor wali kota. Hal yang sama dikemukakan 

pada mereka. Namun, hanya kekecewaan yang mereka terima.  

  “Siapa suruh mereka dating ke kota? Saudara tahu, kehadiran mereka di 

sini menambah beban kami. Kami harus mengeluarkan biaya lebih untuk 

membersihkan sampah mereka, untuk membersihkan sungai dari kotoran 

mereka. Mereka kan tidak mampu membayar retribusi kebersihan? Kalau 

mereka kami akui sebagai penduduk kota ini, maka ribuan, puluhan ribu orang 

lagi akan datang dan memadati kota untuk minta diakui sebagai warga kota 

ini.” (Rangda: 340) 
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 Kutipan (43) menggambarkan bagaimana sikap Kepala Bagian Penduduk 

terhadap nasib pengangguran yang bertempat tinggal di pemukiman kumuh. Pejabat 

publik yang seharusnya memikirkan kehidupan mereka ternyata sama sekali tidak 

peduli dengan kondisi maupun masa depan orang-orang di pemukiman kumuh 

tersebut. Bahkan, mereka tidak pernah diakui sebagai warga kota setempat. Kepala 

Bagian Penduduk menganggap mereka adalah pendatang yang tidak jelas asal usulnya. 

Hal ini memang tidak bisa disalahkan, akan tetapi  mereka sudah bermukim di tempat 

tersebut sangat lama dan turun-temurun anak cucu mereka. Pada kutipan di atas juga 

dijelaskan bahwa Kepala Bagian Penduduk mengacuhkan mereka dan lebih sibuk 

dengan urusan pribadi serta  masa depan keluarganya saja. Potret seperti inilah yang 

ada dalam Negara Bagian Selatan ini. Gubernur Moon Jung dan semua pejabat publik 

lainnya telah bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Mereka kehilangan modal 

mereka sebagai manusia yang utuh, memiliki hak dan kewajiban untuk penghidupan 

yang layak.  

 Hilangnya modal manusia karena tidak berdaya dengan sistem yang ada di 

Negara Bagian Selatan ini juga menimpa mahasiswa seperti Pedro. Tidak hanya dalam 

sistem kependudukan yang mengatur kesejahteraan rakyat, akan tetapi lingkungan 

akademik juga menerapkan sistem yang sama. Universitas Independen (UI) secara 

tidak langsung juga menjadi instansi praktik kekuasaan korup. Instansi pendidikan ini 

juga tidak lepas dari pengawasan Gubernur Moon Jung. Tentang modal manusia 

sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai intelektual, namun terpatahkan oleh 

sistem dalam birokrasi kampus. Mahasiswa UI bernama Pedro ini gagal memperoleh 
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beasiswa karena alasan yang tidak logis dan terkesan di buat-buat. Lebih jelasnya bisa 

dilihat dalam pemaparan kutipan novel Rangda berikut. 

 (44) 

”Aku juga tidak makan siang hari.” 

  ”Mengapa begitu? Apa uang beasiswamu belum datang?” 

   Pedro menggeleng 

  ”Belum?” 

  Pedro membuka ranselnya dan mengeluarkan sebuah surat, kemudian 

membukanya. Selembar kertas diberikan kepada Junio. 

 “Apa?” teriak Junio setelah selesai membaca surat itu. “Bagaimana mungkin?”

 “Ya, begitulah.” 

 “Mereka kan tidak bisa begitu saja membatalkan beasiswamu.” 

 „Tapi, alasannya jelas, kan? Tertera di situ.” 

 “Ya, tapi itu kan ayahmu. Bagaimana mungkin kamu dianggap ikut bersalah 

karena sikap ayahmu?”  

  “Coba baca lagi. Beasiswa dibatalkan karena setelah diteliti lebih 

lanjut, ayah Saudara ternyata adalah bekas pendukung Gubernur Juan Carlos.” 

  “Itu kan keputusan gila.” 

  “Itu fakta.” 

  “Tapi, apa kerja ayahmu?” 

  “Petani.” 

  “Pernahkah dia bersekolah?” 

  “Tidak.” 

  “Apa dia tahu politik?” 

“Setahuku, tidak.” (Rangda: 58-59) 

 

 

Kutipan (44) menjelaskan bagaimana keputusan pihak birokrasi kampus UI 

terhadap beasiswa yang seharusnya di terima oleh Pedro. Pedro tidak berdaya setelah 

menerima surat keputusan dari kampus bahwa beasiswanya dibatalkan. Batalnya 

beasiswa itu pun tidak mempunyai alasan yang logis, karena menghubungkan orang 

tua Pedro yang tidak tahu seluk beluk persoalan itu. Ayahnya dituduh sebagai 

pendukung Gubernur Juan Carlos (Gubernur Negara Bagian Selatan sebelum Moon 

Jung). Padahal faktanya orang tua Pedro tidak pernah bersekolah dan tidak tahu soal 

politik. Anehnya lagi alasan yang tidak logis ini digunakan untuk membatalkan 
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beasiswa Pedro sebagai mahasiswa baru. Kekuasaan korup telah mengakibatkan 

hilangnya modal manusia sebagai seorang mahasiswa. Dampak kekuasaan korup 

seperti ini bisa menjadikan seorang mahasiswa patah semangat dan meninggalkan 

studinya, dan akan berlanjut pada masalah kemiskinan dan pengangguran. Modal 

manusia telah direbut secara paksa oleh sistem birokrasi yang dikuasai Gubernur 

Moon Jung.  

Selain dampak kekuasaan korup yang sudah dipaparkan di atas masih ada lagi 

dampak yang mengakibatkan hilangnya modal manusia, yaitu pada seseorang yang 

mengajukan izin usaha atau mencari pekerjaan. Gubernur Moon Jung akan terus 

mempersulit dan menyengsarakan lawan politiknya hingga anak dan cucu yang 

dianggap musuhnya. Seperti yang terjadi pada Irene Perez, ia tidak bisa bekerja di 

instansi pemerintah. Bahkan peminjaman uang di bank untuk membuka usaha pun 

gagal karena kekuasaan yang menjadi musuh orang tuanya di masa lalu. Lebih 

jelasnya akan dipaparkan dalam kutipan novel Rangda berikut. 

(45) 

Di dalam wawancara itu terungkap bahwa ternyata kemungkinan 

berusaha bagi putri tertuanya tertutup sama sekali. Selain Kepala Departemen 

tidak memberi izin usaha, permohonan kredit banknya juga ditolak. Ketika dia 

dipanggil menghadap direktur bank untuk membicarakan permohonan kredit, 

dia memang diterima dengan ramah oleh direktur itu di ruang kerjanya. 

(Rangda: 202) 

Dengan hati-hati petugas situ bertanya: 

“Apakah Senorita tidak tahu sebabnya?” 

“Katakanlah. Kenapa?” 

“Saya kira Senorita tahu, sebab itu sudah menjadi rahasia umum.” 

“Apanya yang menjadi rahasia umum?” 

Ayah Senorita, Senor Perez, sebabnya. Beliau masuk dalam daftar 

hitam.” 

“Daftar hitam bank juga? Bukan hanya dilarang bepergian ke luar 

Negara bagian?” 

Lelaki itu mengangguk. 
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“Tetapi aku kan Irene!” 

“Ya, Senorita. Namun bukan sembarang Irene, tapi Irene Perez.” 

“Gila,” umpat Irene tak berdaya. (Rangda: 205) 

 

 

 Kutipan (45) menjelaskan bagaimana ketidakberdayaan Irene Perez 

menghadapi sistem birokrasi bank. Semua instansi pemerintah harus mematuhi kode 

etik kepemimpinan Gubernur Moon Jung. Niat Irene Perez untuk membuka usaha 

hilang seketika setelah teller pegawai bank menolaknya untuk meminjam uang. Sama 

seperti yang terjadi pada kasus Pedro, birokrasi bank memberikan alasan yang tidak 

logis. Tidak ada bank dimana pun yang membeda-bedakan pelayanan nasabah kecuali 

di Negara Bagian Selatan ini. Irene Perez gagal memperoleh pinjaman dari bank 

karena Ayahnya merupakan lawan politik Gubernur Moon Jung. Pada kutipan di atas 

juga memberikan arti bahwa lawan politk dan musuh Gubernur Moon Jung tidak di 

izinkan menggunakan fasilitas umum yang ada di Negara Bagian Selatan. Kreativitas 

dan modal manusia sebagai individu yang berpendidikan pun hilang karena 

ketimpangan antara hak dan kewajiban untuk bebas memilih jalan hidup.   

 

 Selain keempat dampak kekuasaan korup yang telah dipaparkan di atas, 

ternyata di dalam novel Rangda ini masih ditemukan beberapa dampak lain akibat 

kekuasaan yang telah menguat tersebut. Menurut Said (2007: 205-207) kerangka teori 

dampak perilaku korupsi ada empat yaitu: (1) hilangnya modal finansial, (2) hilangnya 

modal sosial, (3) hilangnya modal fisik, dan (4) hilangnya modal manusia. Setelah 

dilakukan analisis potret kekuasaan korup masa Orde Baru dalam novel Rangda ini 

penulis menemukan dua dampak lain akibat kekuasaan yang absolute dan korup, yaitu 

adanya kelainan seks dan pembunuhan. Kekuasaan korup ternyata memberikan 
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dampak perilaku menyimpang pada individu yang bersangkutan. Untuk mendapatkan 

dan melanggengkan kekuasaan, mereka yang menjadi aristokrat negara telah 

menghilangkan nyawa seseorang. Selebihnya akan dipaparkan beberapa dampak 

kekuasan korup yang ada dalam novel Rangda ini. 

 

4.2.5  Hilangnya Nyawa Manusia 

 Kekuasaan korup bukan hanya berdampak pada hilangnya modal manusia, 

tetapi juga hilangnya nyawa manusia. Demi memperoleh sebuah kedudukan dan 

mempertahankan nama baik, sekelompok orang telah menghilangkan nyawa 

seseorang. Persaingan politik antargolongan pun akhirnya berujung pada tindakan 

kriminal. Seseorang yang belum tentu berhubungan dengan permasalahan politik harus 

menjadi korban pembunuhan berencana. Seperti yang dilakukan Mathilde, untuk 

menjaga nama baik keluarga Senator Guevara dirinya bekerja sama dengan pembunuh 

bayaran bernama Septio. Demi imbalan sebuah jabatan sipil, Septio melaksanakan 

rencana pembunuhan terhadap seorang gadis yang dicurigai sebagai mata-mata 

kelompok partai lain. Selengkapnya akan dipaparkan dalam kutipan novel Rangda 

berikut. 

 (46) 

“Skenarionya begini. Septio akan memancing wanita itu keluar. Tentu 

harus dengan bantuan Romeo. Bilang saja mereka akan berkencan dan Romeo 

mengirim sopir untuk menjemputnya di suatu tempat. Katakanlah „Plaza 

Kemerdekaan‟. Lalu, Septio yang akan mengurus pekerjaan sisanya.” 

“Kalau polisi dapat mengendus kejahatan ini?” 

“Sudah disiapkan orang untuk ditangkap dan mengakui bahwa dia 

membunuh wanita itu. Orang itu akan mendapat bayaran cukup, dan 

perlindungan bagi keluarganya. Bagaimana?” 

“Kalau dia buka mulut?” 
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“Keluarganya ada di tangan Septio. Apa dia akan berbuat bodoh untuk 

mengorbankan istri dan anak-anaknya?” 

Mathilde tersenyum. 

“Sebuah rencana yang brilian,” puji Mathilde.  

“Bukan saya yang menyusunnya, tapi Septio. Karena itu dia minta 

imbalan yang cukup mahal. Selain sejumlah uang untuk menghidupi sejumlah 

lelaki itu, juga sebuah jabatan yang akan mengangkat derajatnya di mata 

masyarakat. Dia tak mau seumur hidup menjadi preman. Dia mau jadi kepala 

„sipil‟. Begitu katanya,” kata Louise dengan tersenyum pula. (Rangda:128) 

 

 

Kutipan (46) menggambarkan bagaimana rencana pembunuhan yang disusun 

oleh Mathilde beserta komplotannya. Rencana pembunuhan terhadap seorang wanita 

selingkuhan Mario itu dilakukan untuk melindungi dan mempertahankan martabat 

keluarga Senator Guevara. Pada kutipan di atas juga dijelaskan bahwa yang 

melakukan pembunuhan berencana itu adalah Septio. Untuk mengalihkan kecurigaan 

polisi terhadap kasus ini, Septio sudah membayar orang untuk mengakui pembunuhan 

itu. Apabila orang itu buka mulut nyawa keluarganya akan terancam. Sedangkan 

Septio sendiri meminta jabatan sebagai pegawai sipil setelah menyelesaikan 

pembunuhan itu. Tentunya rencana pembunuhan ini berjalan dengan sangat rapi dan 

bersih karena bantuan uang. Hal ini mungkin bisa dilakukan bagi orang-orang yang 

berkuasa dalam pemerintahan. Kekuasaan korup telah menjadikan para penguasa gila 

kepuasan. Mereka akan melakukan cara apa pun untuk melanggengkan kekuasaan, 

termasuk harus membunuh siapa saja yang menjadi lawan politiknya.  

Tindakan kriminal yang dilakukan para penguasa seolah menjadi sesuatu yang 

lazim dan tidak memunculkan rasa bersalah sedikit pun. Realisasi rencana 

pembunuhan Mathilde beserta komplotannya akhirnya diwujudkan oleh Septio. 

Sebagai kepala preman kota setempat Septio sudah mahir dalam hal menghabisi 
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nyawa seseorang apalagi hanya seorang wanita. Pembunuhan itu selengkapnya akan 

dijelaskan dalam kutipan novel Rangda berikut. 

(47) 

Septio keluar dari mobil dan membuka kapnya, sementara wanita ayu 

itu juga keluar dari mobil menghirup udara segar pegunungan, menikmati 

pemandangan. Suasana sepi. Sejak tadi mereka tidak bertemu seseorang.  

“Rupanya kita masih jauh dari tujuan,” kata wanita itu tanpa menoleh.  

“Tidak terlalu jauh, Nyonya,” terdengar jawaban Septio, dekat di 

punggungnya. Sesudahnya, wanita itu tidak mendengar apa-apa. Tidak lagi 

tahu di mana dia berada.  

Septio menyelesaikan pekerjaannya dengan rapi. Sebuah lubang peluru 

menembus kepala wanita itu. Tak terdengar jeritan. Tak terdengar keluhan.  

Di dalam surat kabar yang terbit esoknya, foto wanita itu terpampang di 

halaman depan. Mayatnya ditemukan pada sebuah taksi curian. Supir taksinya 

mengaku bahwa taksinya itu hilang sejak pagi, dan dia tidak bisa memberitahu 

polisi siapa yang mencurinya. Akibatnya, dia dijadikan tersangka utama. 

(Rangda: 137) 

 

 Kutipan (47) menggambarkan kelincahan Septio sebagai ujung tombak rencana 

pembunuhan seorang wanita selingkuhan Mario yang dianggap sebagai mata-mata 

partai politik lain. Septio berhasil menghabisi nyawa wanita itu dengan senjata api dan 

peluru menembus kepalanya. Dalam kutipan di atas juga dijelaskan bahwa wanita itu 

terbunuh di dalam sebuah mobil taksi. Padahal orang yang mempunyai taksi mengaku 

mobilnya telah dicuri orang. Seperti yang sudah direncanakan dari awal para penguasa 

mengecohkan penyelidikan polisi dengan bukti-bukti yang terlihat nyata. Kekuasaan 

telah menjadikan moral seseorang tidak manusiawai. Demi kekuasaan yang absolute 

nyawa seseorang telah menjadi korban keserakahan. Ini lah salah satu potret moral 

para penguasa yang menjadi pejabat pemerintahan Negara Bagian Selatan yang 

dipimpin oleh Gubernur Moon Jung.  
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4.2.6  Adanya Kelainan Seksual 

 Kekuasaan korup tidak hanya berdampak pada rakyat, bangsa dan Negara. 

Tetapi kekuasaan korup juga berdampak pada individu yang menjalankan kekuasaan 

tersebut. Secara fisik mereka yang menjalankan kekuasaan memang terlihat arif dan 

bijaksana. Namun, di balik pola hidup dan kebiasaan dalam lingkungan yang tercukupi 

kebutuhan materi mereka memiliki kelainan seksual yang tidak dimiliki oleh orang 

normal.  Penyimpangan perilaku seksual itu bukan berasal dari bawaan sejak lahir, 

namun terjadi semenjak mereka selalu hidup dalam materi yang berlimpah dan tidak 

pernah merasa puas dengan kekayaan yang dimiliki, akibatnya mereka mencari 

kepuasan yang lain yaitu dengan perilaku seksual yang berlebihan dibandingkan orang 

normal. Lebih jelasnya seperti yang dipaparkan dalam kutipan novel Rangda berikut. 

 (48) 

Daniella tidak mengerti bahwa Mathilde penuh pertimbangan. Dia tidak 

ingin meledakkan masalah ini sampai menjadi masalah besar yang terbuka. 

Bagaimana kalau sampai wartawan tahu? Bagaimana kalau wartawan menulis: 

keluarga senator melakukan perselingkuan seks beramai-ramai. Gila! Sungguh 

amoral. Biadab. Bagaimana mungkin anggota keluarga terhormat memelihara 

satu wanita untuk bertiga. Jangan-jangan senator juga mencicipi manisnya 

madu ayu itu? 

“Mereka memang gila. Pakai nama samara segala. Ternyata laporan 

dari seorang kepercayaan memang benar. Sudah beberapa saat lamanya dia 

menerima laporan bahwa Mario berselingkuh dengan wanita yang 

diperkenalkan sebagai Josephine. Mathilde segera menyuruh orang 

kepercayaan itu untuk terus menyelidiki. Siapakah keluarga wanita itu? Orang 

penting? Atau tokoh dari partai lawan yang sengaja dipasang untuk 

menghancurkan reputasi kaum Konservasi?” (Rangda: 124) 

 

 

 Kutipan (48) menggambarkan kelainan seksual yang dialami oleh anak-anak 

Senator Guevara. Pada paragraf  pertama kutipan (48) dijelaskan bahwa kelainan seks 

yang dimaksud adalah perselingkuan beramai-ramai. Ketiga anak senator memiliki 
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wanita simpanan yang sama. Perilaku seperti ini disebut kelainan seksual karena orang 

normal tidak melakukan hal semacam itu. Pada paragraf selanjutnya juga sudah 

dijelaskan bahwa asal-usul wanita simpanan itu belum jelas dan masih diselidiki status 

keluarganya. Kemungkinan lain terkait masalah ini adalah permainan politik dari 

lawan partai mereka.  

 Kasus yang terjadi pada anak-anak Senator Guevara merupakan potret pejabat 

publik yang memiliki kelainan dalam melakukan hubungan seksual. Perselingkuhan 

semacam ini tidak mungkin terjadi apabila kebutuhan materi belum tercukupi. Secara 

tidak langsung hal ini merupakan dampak kekuasaan korup yang selalu melahirkan 

kebijakan-kebijakan untuk keuntungan pribadi. Setelah kebutuhan finansial tercukupi 

bahkan berlebih kepuasan seseorang akan menjadi menyimpang dibandingkan orang 

normal, termasuk kepuasan seksual. Karena kelainan ini bukan terjadi sejak lahir tapi 

setelah mereka menjadi pemegang kekuasaan yang absolut. Tentunya mereka tidak 

pernah memikirkan nasib rakyat, hanya memikirkan kesenangan untuk individu 

masing-masing. Relevansi bentuk-bentuk penyimpangan yang ada dalam novel 

Rangda ini secara tidak langsung telah menjadi potret bangsa Indonesia, khususnya 

para pejabat tinggi yang sudah banyak kasus tentang hubungan seksual dengan 

simpanan (perselingkuhan).  

 Bentuk penyimpangan seksual akibat kekuasaan korup bukan hanya hubungan 

perselingkuan satu wanita yang dipakai untuk tiga orang (beramai-ramai) yang 

dijelaskan di atas. Selanjutnya akan dipaparkan kelainan seksual hubungan intim 

wanita dengan wanita. Kembali lagi pada penjelasan di atas, bahwa para pemegang 

kekuasaan secara tidak langsung mempunyai perilaku menyimpang karena kepuasan 
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yang selalu berlebih. Tidak pernah memikirkan nasib rakyat dan hanya memikirkan 

dirinya sendiri. Lebih jelasnya akan dipaparkan dalam kutipan novel Rangda berikut 

ini. 

 (49) 

„Baiklah. Soal jabatan „sipil‟ akan saya bicarakan dengan Papa. Pasti 

tak ada masalah.” Kata Mathilde sambil memegang tangan Louise, yang 

membalas pegangan itu dengan remasan. Mereka bertukar senyum. (Rangda: 

128) 

Belum lama Mathilde masuk ke kamar mandi, Louise menyusulnya. 

Disiapkannya air panas di dalam bathtub. Mathilde berdiri di depan cermin 

besar sambil menyikat giginya. Setelah itu, dia masuk ke dalam bak mandi 

yang sudah penuh dengan buih sabun, sementara Louise juga menyikat 

giginya. Cukup lama juga keduanya berada di dalam kamar mandi itu. 

Mathilde dan Louise sudah berpakaian rapi kembali, ketika keluar dari 

ruang itu. Bau parfum yang harum tersebar di sekitar tubuh mereka. Petugas 

sekuriti yang melihat mereka keluar kompleks perkantoran itu mengucapkan 

selamat malam. (Rangda: 131) 

 

 

 Kutipan (49) secara jelas menggambarkan penyimpangan perilaku seksual 

yang dialami Mathilde. Perilakunya dikatakan menyimpang karena melakukan 

hubungan seksual dengan sesama jenis, wanita dengan wanita. Orang normal tidak 

akan melakukan perilaku seksual seperti ini. Pada paragraf  pertama di atas telah 

digambarkan tanda-tanda perilaku menyimpang terhadap hubungannya dengan 

skretaris pribadinya. Mathilde secara sadar memegang tangan Louise dan sebaliknya 

Louise membalas dengan meremas tangannya. Kemudian, kelanjutan hubungan 

mereka digambarkan pada paragraf  yang kedua. Mereka berdua mandi bersama dalam 

satu kamar mandi pribadi di kantor Mathilde. Dalam kutipan di atas memang tidak 

digambarkan secara detail adegan saling cumbu atau sejenisnya. Untuk keindahan 

karya sastra pengarang menggambarkan perilaku menyimpang itu dengan pemilihan 

kata yang ringan dan menjelaskan.  



114 
 

 Kekuasaan korup secara tidak langsung telah mengubah karakter seseorang 

menjadi menyimpang. Adanya kelainan seksual pada tokoh-tokoh pemegang 

kekuasaan di Negara Bagian Selatan ini telah menjadi potret moral pejabat publik 

yang semakin rusak. Melalui analisis novel Rangda ini dapat diketahui bahwa pejabat 

pemerintah yang sedang berkuasa lebih memikirkan kepuasan untuk dirinya sendiri 

dan mengabaikan kepentingan rakyat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 
 Berdasarkan uraian pembahasan pada bab IV, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

 Teks sastra merupakan cerminan kehidupan manusia yang memiliki kekuatan 

untuk menggambarkan dan memberikan kritik terhadap suatu kehidupan masyarakat 

tertentu dalam hal ini yaitu masa orde baru bangsa Indonesia. Relevansi bentuk-bentuk 

kekuasaan korup yang ada dalam novel Rangda ini merupakan cermin dari 

kepemimpinan para penguasa saat itu. Bahkan, esensi dari pesan yang disampaikan 

melalui novel ini juga sesuai dengan sistem birokrasi bangsa Indonesia saat ini. Potret 

kekuasaan yang cenderung korup semakin menjadi karakter para wakil rakyat. 

Bentuk-bentuk Kekuasaan Korup dalam novel Rangda karya Sunaryono 

Basuki KS antara lain defungsionalisasi partai politik, hegemonisasi, depolitisasi 

massa, institusionalisasi, dan distribusi kekuasaan. Semua bentuk kekuasaan korup 

tersebut sengaja dibuat oleh Gubernur Moon Jung untuk mempertahankan 

kekuasaannya sebagai seorang gubernur yang absolute. Melalui bentuk-bentuk 

kekuasaan korup tersebut, Gubernur Moon Jung membuat aturan dan kebijakan 

sepihak dengan alasan sesuai dengan Konstitusi Negara.  

Kekuasaan yang absolute akan menjadikan pemimpin bertindak sewenang-

wenang. Sesuai dengan kerangka teori dampak kekuasaan korup yang ada dalam novel 

Rangda ini adalah hilangnya modal finansial suatu Negara (materi), hilangnya modal 
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sosial masyarakat, hilangnya modal fisik suatu negara, dan hilangnya modal manusia 

dalam tingkat kehidupan bangsa dan negara. Namun setelah dianalisis lebih lengkap 

peneliti menemukan dampak  lain akibat kekuasaan korup yaitu kelainan seksual dan 

hilangnya nyawa manusia. Semua dampak dari kekuasaan korup tersebut selalu 

merugikan rakyat, bangsa, dan Negara.  

 

5.1 Saran 

 Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut. 

 Bagi para mahasiswa yang berkecimpung di dunia sastra, hendaknya lebih 

menekankan pada penelitian teks sastra yang memberikan manfaat pada 

perkembangan sastra masa kini. Selanjutnya, tidak ada ruginya apabila para pejabat 

publik di Indonesia mau membaca dan merefleksi dirinya setelah membaca novel 

Rangda ini. 
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Sinopsis 

Rangda 

Pedro adalah pemuda dari sebuah kampung miskin kota distrik Negara Bagian 

Selatan. Ia berkesempatan kuliah di Universitas Independen (UI) tanpa tes dengan 

beasiswa penuh karena kepandaiannnya. Sebagai mahasiswa yang terlahir dari 

kampung ia merasa kaku dengan kehidupan di kota besar. Permasalahan muncul 

ketika beasiswa yang dijanjikan oleh pihak kampus UI dibatalkan karena alasan yang 

tidak logis, yaitu karena Ayahnya dituduh sebagai pendukung Gubernur Juan Carlos 

(mantan Gubernur Negara Bagian Selatan). Dari sini lah  mulai terlihat keganjilan di 

kampus UI tersebut. Gubernur Moon Jung yang sekarang menjadi penguasa Negara 

Bagian Selatan ini menghegemoni seluruh birokrasi dan instansi pemerintahan bahkan 

masyarakat untuk selalu mendukung kebijakannya.  

Di kampus Pedro bertemu dengan Junio dan Cindy. Junio berasal dari keluarga 

buruh pabrik tidak jauh berbeda dengan Pedro, sedangkan Cindy berasal dari keluarga 

berpangkat. Cindy bisa masuk UI karena pengaruh ayahnya yaitu seorang senator. 

Ketiganya menjalin persahabatan dengan latar belakang keluarga yang masing-masing 

berbeda. Walaupun masing-masing individu memiliki kepribadian yang berbeda 

mereka memiliki pandangan yang sama tentang demokrasi dan kebebasan. Perlahan 

Cindy tidak menyadari bahwa ia telah jatuh cinta dan mengagumi kepribadian Pedro. 

Setiap selesai jam kuliah Pedro harus bekerja siang-malam agar mampu bertahan 

hidup dan sanggup membayar biaya kuliah. Pihak kampus yang membatalkan 

beasiswanya benar-benar tidak pernah peduli ataupun kasihan kepadanya.  

Seiring berjalannya waktu Pedro dan teman-temannya mulai mengerti bahwa 

di Negara Bagian Selatan itu telah terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan para 

pejabat publik dalam menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat. Melihat fenomena 

itu, para mahasiswa membentuk suatu organisasi pengawas kebijakan pemerintah yang 

dipimpin oleh Junio. Namun organisasi-organisasi yang dibentuk oleh para mahasiswa 

mendapat kendala dari dalam karena ternyata sebagian mahasiswa di kampus UI sudah 

sejak lama menjadi mata-mata pemerintah. Moon Jung yang saat itu menjabat sebagai 

Gubernur Negara Bagian Selatan sangat pandai berpolitk dan menghegemoni semua 
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birokrasi pemerintahan, instansi Negara, bahkan media massa. Ketidakadilan terjadi 

dimana-mana. Pejabat publik yang seharusnya menjadi pelindung rakyat malah 

mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kekuasaannya. Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme (KKN) menjamur. Gubernur Moon Jung secara tidak langsung telah 

memimpin kekuasaan korup tersebut, memonopoli bidang ekonomi dan insfrastruktur 

melalui kerabat dan keluarganya. Jika ada kelompok masyarakat yang memberikan 

kritik terhadap kepemimpinannya akan dijerat dengan konstitusi negara yang dibuat 

olehnya. Akhirnya kekuasaan sentral hanya pada Gubernur Moon Jung dan rakyat 

hanya menjadi penonton.  

Kepemerintahan Gubernur Moon Jung semakin absolut ketika anak-anaknya 

berhasil menduduki perusahaan-perusahaan besar yang memegang bidang ekonomi 

dan insfrastruktur Negara Bagian Selatan. Kerabat dan kemenakannya menjadi pejabat 

publik yang membantunya mengiring semua kebijakan yang sepihak. Perjuangan para 

mahasiswa dan lembaga kemasyarakatan yang menginginkan pemerintahan yang 

bersih pun tidak pernah digubris, bahkan mereka ditangkap dan dimasukkan ke 

penjara karena dituduh melawan pemerintah. Keluarga dan kerabat Gubernur Moon 

Jung bersenang-senang di atas penderitaan rakyat, tercukupi kebutuhan materi hingga 

salah satunya mengalami kelainan seksual. Mereka selalu tidak puas dengan harta dan 

kekayaan yang sudah dimiliki, akibatnya hutang Negara Bagian Selatan di Luar 

Negeri semakin besar.  

Negara Bagian Selatan semakin tidak terkontrol ketika masyarakat mulai 

menyadari dan tidak percaya pada kepemimpinan Gubernur Moon Jung. Secara 

perlahan terjadi pemberontakan dari kelompok tertentu yang belum diketahui akan 

berpihak pada rakyat atau golongannya. Tiba-tiba Gubernur Moon Jung mendapat 

serangan penyakit jantung dan meninggal dunia. Kelompok oposisi yang 

mengatasnamakan Pasukan Penyelamat Negara tersebut berasal dari aparat Negara, 

Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Polisi. Keluarga Gubernur Moon Jung akhirnya 

diadili, semua harta bendanya disita dan ia dimasukkan ke penjara begitu juga dengan 

pengikutnya. Kemudian tanpa disangka Dr. Ruso dosen UI diangkat menjadi 

Gubernur. Akhirnya Pedro. Cindy, Junio, dan aktivis lainnya dibebaskan. Setelah lulus 

dari UI dan bekerja Pedro menikah dengan Cindy. Seiring berjalannya waktu, 
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kehidupan di Negara Bagian Selatan itu belum cukup terlihat mengalami kemajuan 

yang berarti dari masa sebelumnya.  

 

 


	KELENGKAPAN.pdf
	ISI SKRIPSI.pdf

