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Novel merupakan pengejawantahan kehidupan hasil pengamatan 
sastrawan atas kehidupan sekitarnya. Oleh karena itu, kehadiran karya sastra 
merupakan bagian kehidupan dari masyarakat. Dalam hal ini, bahwa karya sastra 
tidak dapat dilepaskan dari pengalaman hidup pengarangnya. Sekali Peristiwa Di 
Banten Selatan merupakan reportase singkat pengarang di wilayah Banten 
Selatan, yang subur tapi masyarakatnya miskin-miskin, kerdil, lumpuh, dan tidak 
berdaya. Mereka dipaksa hidup dalam tindihan rasa takut yang memiskinkan oleh 
gerombolan pengacau yang mengatasnamakan Darul Islam, sehingga 
menyebabkan terjadinya konflik sosial dan politik yang menegangkan. 

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini mencakup (1) 
Bagaimana konflik sosial dan politik yang terkandung dalam novel Sekali 
Peristiwa Di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer? (2) Faktor apa yang 
menyebabkan konflik sosial dan politk dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten 
Selatan karya Pramoedya Ananta Toer? 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
sosiologi sastra dengan didukung pula teori-teori sosial dan teori-teori politik. 
Sumber data penelitian ini berasal dari keseluruhan teks yang terdapat dalam 
novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer, penerbit 
Lentera Dipantara, tahun 2007, cetakan keenam, dan tebal 128 halaman. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Dalam hal ini, penggunaan 
teknik deskriptif lebih ditekankan pada analisis konflik sosial dan konflik politik 
dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer.  

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah adanya unsur-unsur 
kekerasan dalam menjalankan praktik politik. Sebab bagaimanapun juga, praktik 
politik yang ditunggangi oleh ideologi tertentu, akan pecah menjadi konflik yang 
panjang. Ranta yang selalu mendapat sasaran penindasan, hampir dipastikan tidak 
bisa melanjutkan hidupnya karena banyaknya Darul Islam yang mengacaukan 
daerahnya. Namun karena sifat pantang menyerah dan dipicu keinginan hidup 
yang tinggi, Ranta beserta pengikutnya mencoba melawan Darul Islam tersebut. 
Dan pada akhirnya, Darul Islam mampu disingkirkan. 

 
Daerah yang diceritakan dalam novel tersebut, merupakan daerah II yang 

belum mewajibkan rakyatnya menjalankan syariat Islam. Daerah tersebut 
merupakan daerah sasaran Darul Islam untuk mencari dana yang nantinya akan 
disetorkan ke daerah I atau pusat untuk membiayai kehidupan kelompok tersebut. 
Ranta sebagai korban utama, merasa tidak nyaman dengan praktik politik tersebut. 
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Maka, dengan mengerahkan bantuan beberapa rakyat dan bantuan dari militer, ia 
berhasil menumpas Darul Islam dan hidup dalam kedamaian seperti yang rakyat 
cita-citakan. 

Konflik yang dihadirkan dalam novel tersebut lebih disebabkan langkanya 
sumber daya alam dan permasalahan ideologi. Kemiskinan dan kekurangan 
sumber daya alam, telah menjadi pendorong timbulnya ketimpangan sosial 
sekaligus terjadinya sebuah konflik sosial. Hal ini diperparah dengan situasi politk 
yang belum stabil. Situasi yang belum stabil tersebut, akhirnya mendorong 
beberapa kelompok ideologi tertentu dan menganut paham politik tertentu untuk 
ikut ambil bagian dalam situasi tersebut. Pemanfaatan situasi ini, akhirnya 
memunculkan konflik sosial dan politik. 

Dengan adanya hasil penelitian ini, semoga bisa menambah wawasan dan 
pengetahuan tentang dinamika sosial dan politik yang ada di Indonesia. Selain itu, 
penelitian ini hendaknya bisa dijadikan dasar untuk penelitian mengenai masalah 
sosial dan politik selanjutnya, dan bisa dikembangkan lagi dengan cara penelitian 
langsung ke lapangan.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan susunan pengalaman. Dalam hal ini berarti 

bahwa karya sastra tidak dapat dilepaskan dari pengalaman hidup 

pengarangnya. Sumardjo dan Saini (1997: 3) berpendapat bahwa karya 

sastra merupakan ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, 

pemikiran, perasaan, ide, semangat, dan keyakinan dalam suatu bentuk 

gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Dalam 

hal ini dapat dipahami bahwasanya karya sastra diciptakan oleh pengarang 

berdasarkan pengalaman, pikiran, perasaan, ide, semangat, dan 

keyakinannya. Hal-hal tersebutlah yang diolah pengarang dengan 

menggunakan kemahirannya dalam berkreasi atas potensi estetis bahasa. 

Kemahiran dalam mengaplikasikan ungkapan pribadi inilah yang 

membedakan pengarang dengan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, 

membaca sebuah karya sastra maka kita akan berhadapan pada bentuk 

pengalaman atau pemikiran baru yang ditawarkan seorang pengarang.  

Sebagaimana diketahui, pengarang memiliki karakteristik yang unik 

dalam memandang persoalan-persoalan hidup dibandingkan dengan 

masyarakat pada umumnya. Melalui karya sastra, pengarang 

mengungkapkan problem yang terjadi di masyarakat yang mana pengarang 

sendiri berada di dalamnya. Jiwa yang selalu gelisah, benturan antar nilai 
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akibat kompleksitas cara memandang atas berbagai persoalan kehidupan, 

serta perbedaan cara melihat persoalan kehidupan tersebut dengan 

pandangan masyarakat di sekitarnya, merupakan sebuah karakteristik umum 

yang menghinggapi seorang pengarang karya sastra. Segala perbedaan 

antara pengarang dengan masyarakat pada umumnya itu menyebabkan 

terciptanya produk kreatif bernama karya sastra. Kreativitas yang dihasilkan 

dalam sebuah karya sastra inilah yang membuat adanya kebaruan dalam 

karya sastra. Bahwa karya sastra adalah hasil kreativitas dan kreativitas itu 

adalah proses pengungkapan yang akan menghasilkan satu inovasi. Sebab 

bagaimanapun juga, karya sastra merupakan bentuk refleksi dari realitas 

kehidupan masyarakat yang mana di dalam masyarakat itu sendiri muncul 

berbagai macam persoalan baru yang dijadikan inspirasi pengarang untuk 

menciptakan karya sastra. Dengan kata lain, karya sastra menjadi sebuah 

hasil kreativitas seorang pengarang yang mempunyai nilai estetik lebih 

sebagai tujuannya. Wellek & Warren (dalam Burhan 2002: 3) mengatakan 

bahwa membaca sebuah karya fiksi adalah menikmati sebuah cerita. 

Betapapun saratnya konflik dan pengalaman yang ditawarkan, sebuah karya 

fiksi haruslah tetap merupakan cerita yang menarik, dan tetap mempunyai 

tujuan yang estetik. 

Sebagai bentuk refleksi dari realitas kehidupan masyarakat, maka 

akan ditemui banyak sekali pengalaman yang berbeda, bahkan belum pernah 

kita alami. Dalam hal ini kemungkinan dapat memberikan pengaruh 

terhadap cara berpikir mengenai berbagai aspek kehidupan. Dengan kata 
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lain, pola pikir tidak bisa dilepaskan dari akar budaya masyarakat setempat. 

Itu sebabnya karya sastra bisa dimaknai berdasarkan kenyataan sosial yang 

terjadi pada saat karya sastra itu diciptakan. Ignas Kleden (2004) dalam 

pengantar buku yang disusunnya mengatakan bahwa sebuah karya sastra 

tidak dapat mengelak dari kondisi masyarakat dan situasi kebudayaan 

tempat karya itu dihasilkan, sekalipun seorang pengarang dengan sengaja 

berusaha mengambil jarak dan bahkan melakukan transendensi secara sadar 

dari jebakan kondisi sosial dan berbagai masalah budaya yang ada di 

sekitarnya.  

Sumardjo dan Saini (1997:17) menyatakan bahwa sastra dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu sastra imajinatif dan non-imajinatif. 

Sastra imajinatif terdiri atas puisi, prosa, dan drama. Sedangkan sastra non-

imajinatif terdiri dari esai, kritik, biografi, catatan, dan surat-surat. Dalam 

penelitian ini, penulis tidak akan membeberkan kedua jenis sastra tersebut. 

Akan tetapi, lebih mengacu pada salah satu cabang dari sastra imajinatif 

yaitu prosa yang mengarah pada bentuk novel. Novel merupakan 

pegejawantahan kehidupan hasil pengamatan sastrawan atas kehidupan 

sekitarnya. Novel sebagai salah satu bentuk karya sastra dapat 

merefleksikan kenyataan di sekitar kehidupan manusia dengan ruang 

lingkup yang lebih luas. Damono (1989:10) berpendapat bahwa ciri khas 

yang terdapat dalam kebanyakan novel adalah pengarang mempunyai nilai 

untuk menyampaikan nilai-nilai hidup yang sangat berguna bagi pembaca. 

Nilai-nilai hidup ini misalnya nilai moral, nilai psikologi, nilai religius, dan 
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masih banyak lagi nilai yang lain dan bermanfaat bagi penikmat sastra. 

Berpijak dari pendapat tersebut, maka kajian tentang karya sastra 

seakan mengalami perluasan yang tidak hanya mencakup tentang unsur-

unsur instrinsiknya saja, melainkan pada unsur-unsur ekstrinsiknya yaitu 

dengan mengacu pada sebuah kajian sosiologi sastra. Sebab, kajian 

sosiologi sastralah yang akan menempatkan karya sastra sebagai refleksi 

dari sebuah realita sosial. Melalui ilmu sosiologi sastralah diharapkan 

mampu memberikan petunjuk untuk memahami permasalahan sosial yang 

ada dalam karya sastra tersebut. Sikana (1986:107) menyatakan bahwa 

pendekatan sosiologi ini melihat konfrontasi dan pertikaian yang berlaku 

dalam masyarakat sebagai sumber inspirasi penulis. Penulis bertugas 

mencerminkan atau menggambarkan tentang peristiwa yang terjadi (di 

dalam masyarakat tersebut). Sastra dapat dipandang sebagai gejala sosial, 

karena mencerminkan kenyataan sosial. Artinya, walaupun bersifat fiksi, 

karya sastra selalu dipengaruhi kejadian sosial yang melatari penciptanya.  

Seorang pengarang novel disadari atau tidak, tentu banyak 

memasukkan pengalaman orang lain ke dalam karya sastra yang 

dihasilkannya. Sebab, pengarang adalah anggota masyarakat yang tidak 

mungkin lepas dari hiruk pikuk yang terjadi di sekitar kehidupan pengarang. 

Hal ini akan berpengaruh terhadap karya sastra yang ditulisnya. Dengan kata 

lain karya sastra kemudian dibesarkan oleh konflik yang terjadi di 

masyarakat. Sapardi Joko Damono dalam makalahnya yang berjudul Kita 

dan Sastra Dunia berpendapat bahwa sastra merupakan tanggapan evaluatif 
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terhadap kehidupan; sebagai cermin, sastra memantulkan kehidupan setelah 

menilai dan memperbaikinya (www.kunci.or.id/asia/asa-mb.pdf). Keadaan 

semacam ini disebabkan oleh adanya ketimpangan dan masalah-masalah 

yang menjadi tugas pemerintahan tidak terlaksana dengan baik sehingga 

lahirlah karya-karya sastra yang bertemakan politik. Dalam hal ini, 

kemudian karya sastra dijadikan sebagai bentuk kritik sosial. Dengan begitu, 

maka para pengarang menjadikan karya sastra sebagai media kritik atas 

kenyataan sosial ataupun politik yang dirasa bertentangan dengan nilai-nilai 

kebahagiaan manusia. 

Putu Wijaya, dalam esainya yang berjudul Sastra Sebagai Refleksi 

Kemanusiaan mengemukakan bahwa sastra juga merupakan sebuah senjata. 

Dengan demikian, sastra bisa saja dibelokkan untuk menembak yang lain. 

Sastra juga bisa menjadi prajurit kemiskinan untuk memperjuangkan nasib 

manusia yang ‘papa’ agar bangkit dan menjadi seimbang dengan mereka 

yang gemah ripah. Sastra juga dapat menjadi alat perjuangan bagi manusia-

manusia yang tertindas untuk menendang kekuasaan yang menidurinya 

dengan semena-mena. (http://www.bahasa-sastra.web.id). 

Sebagaimana Putu Wijaya, Pramoedya Ananta Toer (dalam Laksana 

1997:111) mengatakan bahwa sastra bertautan erat dengan politik. Sastra 

tidak bisa lepas dari politik, sejak sastra itu sendiri dilahirkan oleh manusia. 

Di mana ada masyarakat, di situ ada kekuasaan dan di situlah ada politik. 

Dalam hal ini, sastra kemudian dijadikan sebagai simbol politik 

tertentu, dan untuk menyuarakan kepentingan tertentu. Inilah yang 
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tampaknya tidak diterima oleh sebagian sastrawan Indonesia. Hal ini 

dibuktikan dengan beberapa peristiwa yang seharusnya tidak terjadi. 

Beberapa peristiwa tersebut di antaranya yang dirasakan oleh Sobron Aidit, 

seorang sastrawan Indonesia yang terpaksa harus hidup di negeri menara 

Eifel, Perancis. Beberapa karyanya dilarang beredar di Indonesia pada masa 

Orde Baru. Barulah pada masa reformasi, angin segar bagi karya-karyanya 

dapat ia rasakan. Selain itu, sebuah majalah Mingguan Tempo, yang 

dimotori Goenawan Mohammad beserta kawan-kawannya, juga terkena 

dampaknya. Pada tahun 1994, majalah tersebut tidak boleh diterbitkan 

karena banyak berisikan kritik dan dianggap sebagai oposisi yang 

merugikan rezim Soeharto, yang pada waktu itu menekan pertumbuhan 

demokrasi di Indonesia. Baru setelah tahun 1998, majalah tersebut bisa 

kembali diterbitkan.  

Begitu juga yang terjadi pada Pramoedya Ananta Toer. Pembredelan 

atas karya-karyanya yang dilakukan oleh rezim Orde Baru (dalam sejarah 

kepenulisan Pramoedya, lebih dari 50 karya telah dihasilkannya, dan 

diterjemahkan dalam lebih dari 42 bahasa asing. Akan tetapi, di balik 

kesuksesannya itu, banyak juga karya-karyanya yang dilarang terbit, bahkan 

dilenyapkan selama rezim Orde Baru. Karya-karya Pramoedya yang 

dilarang beredar diantaranya adalah Gadis Pantai (1962-65) dalam bentuk 

cerita bersambung, bagian pertama triologi tentang keluarga Pramoedya; 

terbit sebagai buku, 1987; dilarang Jaksa Agung. Jilid II & III dibakar 

Angkatan Darat pada 13 Oktober 1965, Bumi Manusia (1980); dilarang 
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Jaksa Agung, 1981, Anak Semua Bangsa (1981); dilarang Jaksa Agung, 

1981, Jejak Langkah (1985); dilarang Jaksa Agung, 1985, Rumah Kaca 

(1988); dilarang Jaksa Agung, 1988, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu I (1995); 

dilarang Jaksa Agung, 1995.) dan penolakan Pramoedya Ananta Toer 

sebagai penerima penghargaan Mag Saysay Award yang dimotori oleh 

Taufiq Ismail beserta beberapa rekan sastrawan lainnya. 

Novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan merupakan salah satu 

contoh karyanya yang lolos dari pembredelan. Novel ini merupakan tulisan 

dari hasil kunjungannya pada akhir 1957 di Banten Selatan. Membaca novel 

ini maka kita akan dihadapkan pada ideologi Pramoedya yang sarat dengan 

muatan politis. Muatan politis memang tidak pernah hilang dari hampir 

semua karya-karyanya. Bahkan bisa dikatakan ia tidak pernah menghasilkan 

suatu karya yang hanya dapat dinilai secara estetis tanpa menyertakan 

aspek-aspek politik sebagai pandangan hidupnya. Dalam hal ini, Pramoedya 

menggambarkan bahwa unsur politik harus selalu ada dalam setiap karya 

sastra tanpa mengindahkan unsur estetisnya. Hal inilah yang menyebabkan 

banyak dari karya-karyanya yang dilarang terbit. 

Dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan, Pramoedya 

mencoba mengungkap suatu fakta konflik sosial dan politik yang terjadi di 

masyarakat Banten Selatan. Eka Kurniawan (2006:138) mengatakan bahwa 

satu hal yang paling menarik penulisan novel ini diawali oleh aktivitas 

kemasyarakatan Pramoedya sendiri yang langsung terjun ke daerah 

pertanian di Banten Selatan. Selain itu, novel Sekali Peristiwa Di Banten 
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Selatan merupakan titik pijak kesadaran politik Pramoedya yang paling 

awal. Yang membedakan novel ini dengan karya-karyanya yang lain terletak 

pada periode perkembangan dalam aktivitas sastranya. Sebelum bergabung 

dengan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), semua karyanya muncul 

sebagai produk kekecewaan atas dunia yang dihadapinya. Oleh sebab itu, 

membaca karya Pramoedya pra-Lekra, seakan kita digiring pada catatan 

hariannya, tidak lain adalah autobiografinya. Sedangkan novel Sekali 

Peristiwa Di Banten Selatan ini muncul ketika ia mulai dekat dengan Lekra 

(1950-1965). Pada periode inilah Pramoedya mulai bergabung dengan 

lembar kebudayaan Lentera dan merupakan masa-masa ketika dirinya dalam 

keadaan ‘siap perang’. Berawal dari sinilah fanatisme Pramoedya akan 

ideologi realisme sosialis mulai muncul. Ia tampil dengan pribadi yang keras 

kepala, galak, dan tak kenal kompromi. 

Novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan menceritakan bagaimana  

konflik sosial dan politik yang dihadapi oleh suatu masyarakat yang 

disebabkan oleh pemberontakan DI (Darul Islam). DI adalah salah satu 

partai politik yang hidup di masa perjuangan Negara Indonesia. Dalam hal 

ini, DI merupakan salah satu partai politik yang ikut serta dalam mengusir 

penjajah. Akan tetapi, apakah benar DI hanya semata-mata ikut mengusir 

penjajah demi Negara Kesatuan Indonesia, ataukah DI punya maksud lain di 

balik keterlibatannya mengusir penjajah tersebut, sehingga dituduh sebagai 

pemberontak? Hal inilah yang menjadikan polemik dikalangan para 

sejarawan dan ahli politik sampai saat ini. Dalam pada itu, penulisan skripsi 
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ini mencoba mengkaji lebih jauh bagaimana konflik sosial dan politik yang 

dimunculkan dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan. Sebab novel 

inilah yang mengawali pengarang mengenal dunia politik lebih dalam. 

Dalam hal ini, Pramoedya menggambarkan bentuk konflik yang dialami  

masyarakat Banten Selatan dengan para pemberontak DI. 

Teeuw (1997:209) mengemukakan bahwa pesan novel ini tidak 

dapat disalahpahami: “rakyat harus membela diri, meninggalkan sikap 

nerimo, dan harus bersatu padu; bersatu petani bisa kuat dan dapat 

mengalahkan setiap musuh. Pandangan secara umum atas karya-karyanya 

hampir tidak berubah yaitu memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. 

Kurniawan (2006:137) mengatakan bahwa novel ini bercerita tentang 

sekelompok petani lugu dari Banten Selatan. Mereka merupakan tipe rakyat 

miskin yang dibodohi oleh penindasan juragan Musa, seorang tuan tanah. 

Kemudian terbukti bahwa Musa bersekongkol dengan Darul Islam. Lewat 

kolaborasi rakyat dan pejabat militer setempat, mereka bisa mengungkap 

tingkah laku Musa dan berjuang melawan Darul Islam. 

Hal inilah yang menarik untuk dikaji karena penggambaran konflik 

sosial dan konflik politik yang dimunculkan begitu mendalam. Untuk itu, 

penulis tertarik untuk mengkaji konflik sosial dan konflik politik dalam 

novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan pendekatan yang penulis pergunakan dalam 

penelitian ini, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konflik sosial dan politik yang terkandung dalam novel Sekali 

Peristiwa Di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer? 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik sosial dam politik 

dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta 

Toer? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Segala bentuk yang dilakukan dalam penelitian pasti mempunyai tujuan 

tertentu. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui konflik sosial dan politik dalam novel Sekali Peristiwa Di 

Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer. 

2. Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial dan politik 

dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta 

Toer. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis berharap ada manfaat yang bisa diambil 

bagi semua pihak, baik manfaat  secara teoritis maupun secara praktis. Adapun 

manfaat yang bisa diambil sebagai berikut: 
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Secara teoretis, penelitian ini diharapakan berguna bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan politik 

yang diwujudkan dalam bentuk karya sastra khususnya novel. 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembaca 

mengenai gambaran Negara Indonesia dengan segala persoalannya. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan mampu manambah kepustakaan dan menjadi 

masukan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian mengenai masalah 

sosial dan politik.  
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 
 

2.1 Sosiologi Sastra 

Sastra merupakan ungkapan perasaan masyarakat. Melalui sastra, 

terutama novel, kita dapat mengerti lebih banyak mengenai kehidupan 

manusia. Dengan begitu, maka suatu karya sastra dapat memperkaya 

wawasan pembaca dengan berbagai sudut pandang seperti psikologi, sejarah, 

sosial, politik, dan antropologi. Dengan kata lain, segi ekstrinsik karya sastra 

menjadi hal yang harus diperhatikan. 

Sastra menyajikan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri 

sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan 

mencakup hubungan antarmasyarakat dengan orang-orang, antarmanusia, 

antarperistiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Oleh karena itu, 

memandang karya sastra sebagai penggambaran dunia dan kehidupan 

manusia, kriteria utama yang dikenakan pada karya sastra adalah 

“kebenaran” penggambaran, atau yang hendak digambarkan. 

Sikana (1986:107) menyatakan bahwa pendekatan sosiologi melihat 

konfrontasi dan pertikaian yang berlaku dalam masyarakat sebagai sumber 

inspirasi penulis. Penulis bertugas mencerminkan atau menggambarkan 

tentang peristiwa yang terjadi (di dalam masyarakat tersebut), meski 

gambaran itu tidak seutuhnya. Sastra dapat dipandang sebagai gejala sosial, 

karena mencerminkan kenyataan sosial. Oleh sebab itu, setiap karya sastra 
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adalah ekspresi masyarakat dan kelahirannya tidak dalam kekosongan sosial. 

Karya sastra yang hanya merupakan tiruan dari realitas sosial, dapat 

menggambarkan situasi atau pergolakan masyarakat, sehingga dapat 

dijadikan bahan untuk mengetahui seluk-beluk dan gambaran masyarakat.  

Pengkajian sastra menggunakan pendekatan sosiologi sastra cukup 

beragam. Wellek dan Warren (dalam Damono 1978: 3) mengungkapkan 

bahwa setidaknya ada tiga jenis pendekatan yang berbeda dalam sosiologi 

sastra. 

a. Sosiologi pengarang, yang mempermasalahkan status sosial, ideologi 

sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil 

karya sastra. 

b. Sosiologi karya sastra, yang mempermasalahkan karya sastra itu sendiri. 

c. Sosiologi sastra, yang mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial 

karya sastra. 

Sebagaimana Wellek dan Warren, Ian Watt (dalam Damono 1978: 3-

4) menyatakan bahwa ada tiga macam pendekatan dalam sosiologi sastra. 

a. Konteks sosial pengarang. Hal ini berhubungan dengan posisi sosial 

sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca. 

Dalam point ini, Sapardi juga menambahkan faktor-faktor sosial yang 

bisa mempengaruhi pengarang sebagai individu di samping pengaruh 

yang masuk ke dalam isi karya sastranya. Hal utama yang harus diteliti 

dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut. 

1.   Bagaimana pengarang memperoleh mata pencariannya; 
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2.  Sejauh mana pengarang menganggap pekerjaannya sebagai profesi, 

dan; 

3.   Masyarakat apa yang dituju oleh pengarang. 

b. Sastra sebagai cermin masyarakat. Yang terutama mendapat perhatian 

adalah: 

1.  Sejauh mana karya sastra mencerminkan masyarakat pada saat karya 

sastra itu ditulis; 

2. Sejauh mana sifat pribadi pengarang mempengaruhi gambaran 

masyarakat yang ingin disampaikannya; 

3. Sejauh mana ganre sastra yang digunakan pengarang dapat dianggap 

mewakili masyarakat. 

c. Fungsi sosial sastra. Dalam hubungan ini ada tiga hal yang menjadi 

perhatian: 

1.   Sejauh mana sastra dapat berfungsi sebagai perombak masyarakat; 

2.   Sejauh mana sastra hanya berfungsi sebagai penghibur saja, dan;  

3.  Sejauh mana  terjadi sintesis antara kemungkinan (1) dengan (2) di 

atas. 

Laurenson (dalam Fananie 2000: 133) mengatakan bahwa ada tiga 

perspektif berkaitan dengan sosiologi sastra. 

a. Perspektif yang memandang sastra sebagai dokumen sosial yang di 

dalamnya merupakan refleksi situasi pada masa sastra tersebut 

diciptakan; 

b. Perspektif yang mencerminkan situasi sosial penulisnya, dan; 
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c. Model yang dipakai karya tersebut sebagai manifestasi dari tradisi sosial 

budaya atau peristiwa sejarah. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi 

sastra yang didasarkan pada angggapan bahwa karya sastra merupakan 

cermin masyarakat, seperti yang telah disampaikan Ian Watt di atas. Dengan 

kata lain, kehadiran karya sastra tidak dapat terhindarkan dari hiruk-pikuk 

yang terjadi pada saat karya itu diciptakan.  

 

2.2 Konflik dalam Karya Sastra 

Karya sastra sebagai refleksi dari realitas sosial, sudah tentu tidak 

bisa dipisahkan dari konflik. Manneke Budiman dalam esainya yang 

berjudul Konflik Sastra dan Sastra Konflik (2003: 110) menyatakan bahwa 

riwayat hubungan sastra dengan konflik sama tuanya dengan usia sastra itu 

sendiri semenjak keberadaannya di dunia. Hubungan antara konflik dengan 

karya sastra merupakan sebuah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. 

Munculnya konflik dalam karya sastra sudah ada sejak karya sastra itu ada. 

Konflik merupakan bagian yang sangat penting dan mutlak dalam karya 

sastra.  

Lebih lanjut, Budiman mengatakan bahwa sastra tidak berkewajiban 

memberitakan terjadinya suatu konflik di suatu tempat setiap waktu, terlebih 

lagi berkewajiban memberitakannya sebagaimana adanya. Namun, ini tidak 

berarti sastra steril dari konflik. Sastra kaya dengan muatan konflik, namun 

yang menjadi pokok persoalan adalah konflik macam apa yang ada di dalam 
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sastra dan bagaimana konflik itu disajikan lewat sastra.  

Konflik di dalam karya sastra bukan konflik mentah yang 

disampaikan dengan apa adanya, meskipun ada juga karya-karya sastra yang 

secara sadar dan sengaja menyuguhkan konflik dengan cara demikian untuk 

menghasilkan efek tertentu. Yang perlu diingat bahwa sastra bukanlah 

sebuah reportase yang menggambarkan situasi apa adanya. Dengan begitu, 

maka sastra tidak seutuhnya mencerminkan sebuah konflik yang terjadi pada 

kurun waktu tertentu.  

Konflik dalam karya sastra memang menjadi hal yang tidak bisa 

dipisahkan. Bahkan sastra juga menampilkan bagaimana cara untuk 

menangani konflik tersebut. Dengan begitu, maka sastrawan dituntut untuk 

tidak hanya berkutat pada masalah gaya dan teknik penulisan saja, tetapi 

lebih memperhatikan pada persoalan penyajian konflik dan juga pada 

pemecahannya. Hal ini terjadi karena adanya asumsi bahwa sastra dapat 

dijadikan senjata untuk mencapai perubahan. 

 

2.3 Pandangan tentang Konflik Sosial dan Politik 

Konflik bukan merupakan suatu hal yang asing dalam kehidupan 

manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa konflik sudah ada sebelum manusia 

ada. Salah satu contoh adalah dalam sejarah kenabian Islam. Di situ 

dikisahkan awal penciptaan manusia oleh Tuhan yang didahului dengan 

konflik antara Tuhan dan Iblis (Syahputra 2006: 1).  
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Sejarah mencatat bahwasanya konflik merupakan bagian dari 

kehidupan manusia, sepanjang seseorang masih hidup hampir mustahil 

untuk menghilangkan konflik di muka bumi ini, baik itu konflik 

antarindividu maupun antarkelompok. Jika konflik antara perorangan tidak 

bisa diatasi secara adil dan proposional, maka hal itu dapat berakhir dengan 

konflik antarkelompok. Dengan kata lain, munculnya sebuah konflik tidak 

lain karena bersinggungannya pihak satu dengan yang lain.  

Konflik merupakan suatu gejala yang tidak dapat dipisahkan dalam 

masyarakat. Dalam konteks ini, konflik dengan sederhana dimaknai sebagai 

suatu yang bersifat alamiah dan naluriah. Artinya, konflik merupakan 

fenomena kemanusiaan yang senantiasa melingkupi kehidupan manusia. 

Konflik merupakan kodrat bagi manusia. Konflik bersifat given dalam 

kehidupan manusia. Karena itu, tidak heran bila kemudian kita menyaksikan 

ada kalanya konflik sengaja dipilih manusia secara sadar untuk 

menyelesaikan masalahnya.    

Salert (dalam Syahputra 2006: 11) mendefinisikan konflik sebagai 

benturan struktur dalam masyarakat yang dinamis antara struktur yang 

dominan dan struktur yang minimal. Motifnya adalah penguasaan sumber 

daya dalam masyarakat, baik sumber daya politik maupun ekonomi.  

Senada dengan Salert, Freud (dalam Syahputra 2006: 12) 

menyatakan bahwa konflik adalah pertentangan antara dua kekuatan lebih, 

yang mengandung agresivitas dan diekspresikan. Dalam hal ini, konflik 

dimaknai sebagai tindakan saling serang dan mengandung unsur 
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kesengajaan. Unsur kesengajaan ini dipicu karena adanya dorongan untuk 

saling menjatuhkan dan adannya keinginan untuk saling menguasai. 

Dalam prespektif secara umum, konflik diartikan sebagai pertikaian, 

pertentangan atau perselisihan yang diidentikkan dengan kekerasan. 

Anggapan tentang konflik yang identik dengan kekerasan tersebut berawal 

dari pemikiran yang menganggap bahwa konflik hanya mencakup konflik 

fisik, seperti kerusuhan politik, pemberontakan, revolusi, dan perang 

antarbangsa. Dalam hal ini, konflik berarti dilibatkannya benda-benda fisik 

dalam menyelesaikan perbedaan tersebut.  

Anggapan tersebut tidaklah salah dan juga tidak mutlak 

kebenarannya. Sebab ada konflik selain fisik yaitu konflik lisan. Konflik 

lisan terjadi bila pertentangan atau perbedaan tersebut belum sampai pada 

penggunaan benda-benda fisik. Konflik lisan dapat berupa debat, polemik, 

perbedaan pendapat, dan lain sebagainya yang hanya terbatas pada saling 

menyerang dengan kata-kata. Dalam konteks ini, konflik dapat dipahami 

sebagai pertarungan memperebutkan wacana sosial, bukan memperebutkan 

kepentingan praktis. Syahputra (2006: 6) meyatakan bahwa konflik bukan 

saja terjadi di lapangan secara tajam, tetapi juga terjadi dalam ranah wacana 

alam pikiran publik. Setiap kelompok selalu berinteraksi, saling timpa, dan 

tumpang tindih memperebutkan dominasi terhadap publik.  

Dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan karya Pramoedya 

Ananta Toer, konflik yang dominan adalah konflik politik. Namun demikian 

konflik sosial dalam novel ini juga dianalisis karena konflik politik dan 
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konflik sosial dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan saling 

berkaitan. Oleh karenanya, pembahasan tentang konflik sosial selalu 

dikaitkan dengan konflik politik begitu pula sebaliknya. Untuk itu, akan 

dibahas sebelumnya di dalam skripsi ini konsep-konsep tentang konflik 

sosial dan konflik politik dengan catatan agar lebih memudahkan dalam 

memahami perbedaan antara konflik sosial dan konflik politik. 

2.3.1    Konflik Sosial  

Dalam suatu integrasi pastilah terjadi suatu keadaan di mana antara 

individu maupun kelompok tersebut saling bertentangan atau terjadi 

ketidaksepakatan, kondisi demikian disebut dengan konflik. Konflik sosial 

dapat dimaknai ke dalam dua sudut pandang, yang pertama adalah bahwa 

konflik merupakan pertikaian terbuka seperti revolusi, pemogokan, dan 

gerakan perlawanan. Sudut pandang yang kedua memaknai konflik sebagai 

suatu hal yang selalu ada dan mewarnai segenap aspek interaksi manusia 

dan struktur sosialnya.   

Konflik sosial lebih banyak dipahami sebagai keadaan tidak 

berfungsinya komponen-komponen masyarakat sebagaimana mestinya atau 

gejala penyakit dalam masyarakat yang terintegrasi secara tidak sempurna. 

Dengan kata lain, konflik sosial diyakini sebagai suatu fakta utama dalam 

masyarakat, baik itu masyarakat agraris maupun masyarakat modern.  

Surbakti (1992: 109) mengatakan bahwa konflik terjadi karena 

dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok kepentingan, lembaga-

lembaga, organisasi, dan kelas-kelas sosial yang tidak selalu memiliki 
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kepentingan yang sama dan serasi. Di antara kelompok- kelompok tersebut 

memiliki perbedaan taraf kekuasaan dan wewenang. Demikian pula dengan 

distribusi dan alokasi sumber daya yang langka di antara kelompok-

kelompok masyarakat tidak selalu seimbang. Kondisi seperti ini tidak 

terelakkan, sehingga konflik merupakan gejala yang senantiasa terjadi dalam 

masyarakat.  

Simmel (dalam Soekanta, 2006: 69) berpendapat bahwa terjadinya 

konflik tidak terelakkan dalam masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai 

struktur sosial yang mencakup proses-proses asosiatif dan disosiatif yang 

hanya dapat dibedakan secara analisis. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa 

konflik merupakan pencerminan pertentangan kepentingan dan naluri untuk 

bermusuhan. 

Menurut Surbakti (1992: 18) mengingat konflik merupakan gejala 

yang serba hadir dalam masyarakat, maka konflik tidak mungkin 

dihilangkan, melainkan hanya dapat diatur mekanisme penyelesaiannya. 

Senada dengan Surbakti, Thomas Hobbes (dalam Soekanta, 2006: 9) 

menyatakan bahwa keadaan alamiah masyarakat manusia senantiasa diliputi 

oleh rasa takut dan terancam bahaya kematian karena kekerasan. Kehidupan 

manusia selalu dalam keadaan menyendiri, miskin, penuh kekotoran, dan 

kekerasan, serta jangka waktu kehidupan pendek. Apabila manusia 

dibiarkan menanggung nasibnya sendiri, maka manusia akan menjadi 

korban keinginan merebut kekuasaan dan keuntungan, sehingga sebetulnya 

manusia dikuasai oleh motif-motif untuk memenuhi kepentingan dirinya. 
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Dalam menghadapi situasi yang secara potensial mengembangkan hasrat 

untuk berperang dan adanya konflik, perlu diciptakan suatu organisasi dan 

ketertiban sosial yang dapat dipelihara dengan baik. 

2.3.2    Konflik Politik 

Konflik bisa ditinjau dari aspek sosial dan politik. Konflik sosial bisa 

diartikan sebagai perjuangan untuk mendapatkan nilai-nilai atau pengakuan 

status, kekuasaan dan sumber daya langka. Tujuan kelompok-kelompok 

yang berkonflik tidak hanya mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan tapi 

juga menetralkan, melukai atau mengurangi saingan-saingan mereka. 

Konflik bisa terjadi di antara individu dan individu, antara individu dan 

organisasi atau kelompok, antara organisasi yang satu dengan organisasi 

yang lain, dan dalam komponen sebuah organisasi atau kelompok (Robert C. 

North dalam David L. Sills 1968:  226). 

Istilah konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan 

kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik 

politik dirumuskan secara longgar sebagai perbedaan pendapat, persaingan, 

dan pertentangaan di antara sejumlah individu, kelompok, ataupun 

organisasi dalam upaya mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-

sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah (Surbakti, 

1992: 151). Secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan 

kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan 

umum dan pelaksanaannya, menentang perilaku penguasa beserta segenap 
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aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan di antara 

partisipan politik.  

Dalam beberapa kasus konflik sosial bisa mengarah kepada konflik 

politik. Ketidaksepakatan yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok 

yang memiliki perbedaan kepentingan yang bisa diselesaikan oleh kedua 

orang atau kelompok tersebut tanpa melibatkan lembaga-lembaga politik 

dan pemerintah adalah konflik yang bisa dikategorikan sebagai konflik 

sosial. Akan tetapi, apabila pertentangan tersebut diselesaikan dengan 

keterlibatan pemerintah dan lembaga politik, maka konflik tersebut 

berkembang menjadi konflik politik. Demikian pula dengan pemogokan 

buruh akibat perselisihan dengan pengusaha. Pada umumnya pemogokan 

tersebut beraspek sosial dan ekonomi. Akan tetapi, bisa berubah menjadi 

konflik politik apabila pemogokan tersebut berkembang menjadi besar dan 

memiliki tuntutan politis, serta melibatkan lembaga-lembaga politik dan 

pemerintah. Gerakan-gerakan sosial yang nampak tidak punya tendensi 

politik terkadang memiliki tujuan politik untuk masa jangka panjang. 

Demikian pula dengan gerakan-gerakan intelektual seperti pendirian 

organisasi-organisasi intelektual yang melibatkan tokoh-tokoh yang punya 

sumber kekuasaan potensial bisa dijadikan sarana politik dan ada 

kemungkinan bisa menimbulkan konflik politik. 

Konflik yang murni beraspek politik misalnya konflik di antara 

kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain 

dalam usaha mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber yang 



23 
 

 

dikuasai pemerintah. Demikian juga dengan ketidakpuasan sekelompok 

masyarakat terhadap pemerintah yang berkembang menjadi gerakan 

separatis atau pemberontakan. 

Duverger dalam bukunya Sosiologi Politik mengungkapkan bahwa 

ada beberapa konsep tentang politik yang patut diperhatikan sebagai bahan 

kajian dalam memahami fenomena politik yang terjadi di dalam sebuah 

masyarakat. Duverger membuat semacam definisi politik ke dalam struktur 

politik yang menurutnya terdiri dari dua bagian penting, yaitu politik dilihat 

dari struktur fisiknya dan politik yang dilihat dari struktur sosialnya 

(Duverger 2005: 31). 

Struktur fisik, menurut Duverger dikaitkan pada faktor-faktor 

geografis dan struktur demografi. Dalam perkembangannya, faktor geografis 

membawa dampak yang signifikan dalam kaitannya dengan perkembangan 

politik suatu masyarakat. Duverger (2005: 41) memberikan sedikit 

gambaran tentang hal tersebut bahwa rintangan geografis yang dihadapi oleh 

negara-negara di wilayah glasial dan wilayah-wilayah khatulistiwa 

merupakan penghambat bagi kemajuan dan sangat sulit bagi negara-negara 

tersebut untuk mengejar ketertinggalan mereka. 

Korelasi antara struktur demografi dengan politik menjadi kajian 

selanjutnya. Jumlah penduduk menjadi persoalan utama dalam pengkajian 

politik karena jumlah penduduk memiliki korelasi terhadap keberadaan 

komunitas-komunitas. Voltaire (dalam Duverger 2005: 52) percaya bahwa 

demokrasi cocok hanya untuk negara-negara kecil. Hal inilah yang 
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kemudian mengalihkan perhatian fenomena politik kepada besarnya suatu 

komunitas yang pada dasarnya akan mengacu pada pembedaan politik mikro 

dan politik makro. 

Duverger (2005: 55) menyatakan bahwa pada komunitas-komunitas 

besar cenderung menjadi birokratis. Dengan demikian, akan sangat sulit 

untuk dapat melakukan kontak langsung dengan masyarakat secara umum 

dan menyeluruh. Ia menambahkan pula apabila komunitas ini semakin besar 

maka semakin jauh pula jarak yang diambil antara warga biasa dengan 

kekuasaan. Hal inilah yang kemudian memicu timbulnya pergolakan politik 

yang dilaksanakan oleh mesin-mesin politik dan organisasi-organisasi 

politik yang memiliki kapasitas besar dan memanfaatkan masyarakat dengan 

memberikan mereka posisi yang sebenarnya abstrak.  

Persoalan lain yang turut dituliskan oleh Duverger adalah distribusi 

penduduk. Ketidakseimbangan distribusi penduduk di dalam suatu negara 

mengarah kepada antagonisme (konflik) politik. Antagonisme (konflik) ini 

muncul sebagai akibat ketidaksamaan di dalam pembagian perwakilan 

politik dalam melaksanakan kekuasan. Urbanisasi menjadi persoalan yang 

sangat berpengaruh terhadap kemungkinan munculnya ketegangan-

ketegangan di daerah yang padat penduduknya (Duverger 2005: 75-76). 

Hal kedua yang dipaparkan oleh Duverger mengenai struktur politik 

adalah struktur sosial. Dalam keyakinan Duverger, struktur sosial pada 

dasarnya lebih diarahkan pada faktor-faktor yang lebih artifisial dan yang 

secara hakiki manusiawi (Duverger 2005: 32). Ia kemudian membagi 
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struktur sosial ini ke dalam tiga golongan, yaitu: keterampilan teknologi, 

lembaga-lembaga, dan kebudayaan.  

Keterampilan teknologi didefinisikan sebagai cara-cara yang 

dipergunakan manusia untuk mengolah benda-benda, alat-alat, mesin, dan 

lain sebagainya. Pengertian lain yang diberikan Duverger bahwa 

keterampilan teknologi diartikan sebagai proses kolektif dari suatu 

kemahiran atau manufaktur khusus. Teknologi secara tidak langsung telah 

mengubah kehidupan sosial manusia (Duverger 2005: 79).  

Kemajuan teknologi memungkinkan bagi manusia untuk dapat 

mengurangi permasalahan inti yang merupakan pemicu terjadinya konflik 

yaitu kelangkaan barang-barang konsumsi. Namun demikian masih perlu 

penelaahan yang lebih mendalam tentang hal ini. Dalam hal ini, Duverger 

menggarisbawahi bahwa asumsi ini hanya dapat dianggap benar bagi 

negara-negara maju. Lain halnya dengan negara-negara berkembang. 

Kemajuan teknologi justru menjadi persoalan baru bagi negara-negara 

berkembang. Beberapa ahli sosiologi beranggapan bahwa kemajuan 

teknologi membawa masalah yang lebih bersifat internasional. Kemajuan 

teknologi menggeser orientasi pergerakan sosial yang semula merupakan 

perjuangan kelas kemudian menjadi perjuangan antarbangsa. Dijelaskan 

pula oleh Duverger (2005: 81) bahwa kemajuan teknologi melahirkan suatu 

istilah baru yaitu “bangsa kaya” dan “bangsa proletariat” dan di antara 

keduanya berkembanglah konflik. Konflik ini lebih disebabkan adanya 

kontak-kontak dan komunikasi antarbangsa yang semakin tinggi 
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intensitasnya dan beberapa percobaan yang dibuat untuk memajukan 

bangsa-bangsa.  

Perbedaan antara bangsa kaya dan bangsa proletariat ini lebih 

didasarkan pada perbedan-perbedaan dalam kemajuan teknologi. Bangsa 

kaya adalah bangsa industri yang menggantungkan kemajuan teknologi 

dalam produksinya. Sedang bangsa proletariat lebih bersifat primitif dalam 

proses produksi mereka atau dengan menggunakan sebuah pengungkapan 

yang lebih halus dengan menggunakan metode-metode tradisional 

(Duverger 2005: 82).  

Pelembagaan masyarakat menjadi perhatian selanjutnya dalam kaitan 

struktur politik yang didasarkan pada struktur sosial. Duverger memberikan 

sebuah pengertian lembaga sebagai model hubungan manusia yang 

didasarkan pada pola hubungan tersebut dengan maksud untuk mencapai 

stabilitas, kelangsungan, dan kohesinya. Menurut Duverger, pembahasan 

mengenai organisasi sangatlah kompleks. Unsur-unsur dalam lembaga, 

status dan peran, jenis-jenis lembaga, hubungan lembaga dengan teknologi, 

dan persistensi lembaga menjadi kajian di dalam kaitannya lembaga sebagai 

struktur sosial. 

Dengan begitu dapat dirumuskan bahwa politik merupakan interaksi 

pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan 

pelaksanaan keputusan dalam suatu wilayah tertentu. Dalam proses interaksi 

itulah akan terjadi hukum aksi reaksi, yang tidak menutup kemungkinan 

terjadinya konflik. Pemahaman ini berdasarkan atas adanya perbedaan 
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kepentingan antara masyarakat dengan sistem politik. Surbakti (1992: 9) 

menyatakan bahwa masyarakat dan sistem politik terdiri atas bagian-bagian 

yang masing-masing memiliki kepentingan yang bertentangan sehingga 

masyarakat dan sistem politik selalu berada dalam keadaan 

ketidakseimbangan dan konflik. 

Secara luas, konflik politik diartikan sebagai pebedaan pendapat, 

persaingan, dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok ataupun 

organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber 

dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Sedangkan secara 

sempit, konflik politik diartikan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat 

yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga 

perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang 

mengatur hubungan-hubungan di antara partisipan politik (Surbakti 

1992:151).  

Lebih lanjut Surbakti membedakan konflik politik menjadi dua, yaitu 

konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tidak berwujud 

kekerasan. Konflik yang berwujud kekerasan pada umumnya terjadi dalam 

masyarakat-negara yang belum mempunyai konsensus dasar mengenai dasar 

dan tujuan negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan peyelesaian 

konflik yang melembaga. Misalnya huru-hara, kudeta, pembunuhan yang 

berdimensi politik, separatisme, dan pemberontakan. Sedangkan konflik 

yang tidak berwujud kekerasan pada umumnya dapat ditemui dalam 

masyarakat-negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan 
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negara dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang 

melembaga. Misalnya unjuk rasa, pemogokan, dan pembangkangan sipil 

(Surbakti 1992: 149-150). 

 

2.4 Penyebab Konflik Sosial dan Politik 

2.4.1 Penyebab Konflik Sosial 

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa 

individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya 

adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, 

keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual 

dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap 

masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami 

konflik antaranggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik 

hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. 

Konflik dapat terjadi karena berbagai prasangka dan sebab. Seperti, 

prasangka-prasangka ras, suku, agama, dan keyakinan politik atau ideologi. 

Selain itu adanya ketidakadilan akses pada sumber daya ekonomi dan politik 

memperparah berbagai prasangka yang sudah ada di antara kelompok-

kelompok sosial.  

Ketidaksepakatan yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok 

yang memiliki perbedaan kepentingan yang bisa diselesaikan oleh kedua 

orang atau kelompok tersebut tanpa melibatkan lembaga-lembaga politik 

dan pemerintah adalah konflik yang bisa dikategorikan sebagai konflik 
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sosial. Secara umum konflik sosial disebabkan adanya sebuah kepentingan, 

baik antarindividu maupun antarkelompok yang berbeda-beda, yang pada 

akhirnya memutuskan ikatan sosial.  

Soekanta (2006: 170) memberikan deskripsi tentang sebab-sebab 

konflik yang ditulisnya ke dalam beberapa bab. Dinamika kelompok-

kelompok sosial menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya konflik 

sosial. Mengingat bahwa kelompok sosial bukanlah kelompok yang statis 

maka di dalam perkembangannya, kelompok-kelompok sosial tersebut 

senantiasa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini lebih disebabkan 

adanya konflik antarindividu di dalam kelompok sosial itu sendiri yang 

membuat stabilitas kelompok sosial tersebut tergoyahkan. Dengan kata lain, 

pada kelompok-kelompok sosial yang stabil kemungkinan untuk terjadinya 

perubahan sangatlah kecil. Konflik-konflik individu ini lebih memasalahkan 

pada keinginan dari tiap individu dalam kelompok sosial itu untuk membuat 

formasi atau mereformasi kelompok sosial tersebut. Keinginan-keinginan ini 

pada gilirannya akan berimbas pada perubahan struktur kelompok sosial 

tersebut.  

Faktor lain yang turut memunculkan konflik adalah faktor-faktor 

yang datang dari luar. Dalam hal ini, Soekanta memberikan penjelasan 

bahwa faktor-faktor eksternal bisa berupa perubahan situasi yang dapat 

berupa ancaman, atau goncangan dari dalam tubuh kelompok itu sendiri. 

Semisal, keluarnya salah satu anggota kelompok yang memiliki kedudukan 

penting dalam kelompok tersebut. Penyebab selanjutnya yang dipaparkan 
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oleh Soekanta adalah perubahan-perubahan situasi sosial dan ekonomi. 

Selanjutnya, juga memberikan hipotesis mengenai kemungkinan terjadinya 

konflik antarkelompok. Selain itu, konflik antarkelompok menjadi suatu 

bahan kajian selanjutnya yang menurutnya konflik antarkelompok ini lebih 

disebabkan adanya persaingan antarkelompok-kelompok sosial atau juga 

atas sebab pemaksaan atas unsur-unsur kebudayaan tertentu. 

2.4.2 Penyebab Konflik Politik 

Menurut Surbakti, ada dua hal yang melatarbelakangi terjadinya 

konflik dalam lingkup politik, yaitu kemajemukan horisontal dan 

kemajemukan vertikal. Kemajemukan horisontal adalah struktur masyarakat 

yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras; 

dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. 

Sedangkan kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang 

terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan 

(Surbakti 1992: 151-152). 

Lebih lanjut Surbakti menyatakan bahwa konflik terjadi manakala 

terdapat beturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan 

konflik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau 

manakala pihak berperilaku menyentuh titik kemarahan pihak lain. Dengan 

kata lain, perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan 

horizontal merupakan kondisi yang harus ada bagi timbulnya konflik 

(Surbakti 1992: 152). 

Duverger (2005: 174) menyatakan bahwa kemunculan konflik politik 
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meliputi sebab-sebab individual dan sebab-sebab kolektif.  

a. Sebab-sebab Individual 

Sebab-sebab individual menurut Duverger, bertolak dari pendapat 

bahwa setiap individu harus bertempur melawan yang lain untuk 

kelangsungan hidup dan hanya yang paling mampu akan memenangkannya. 

Kecenderungan ini menjelma menjadi perjuangan untuk memuaskan 

kebutuhan manusia.  

Dalam arena politik hal ini menjadi perjuangan untuk posisi utama. 

Selain itu, dalam diri manusia terdapat naluri untuk berkuasa yang dianggap 

sebagai kecenderungan manusiawi yang fundamental. Ambisi individual ini 

merupakan faktor primer di dalam konflik politik. Dalam pandangan 

Duverger (2005: 161) ditambahkan pula bahwa setiap individu memiliki 

perbedaan dalam bakatnya. Beberapa di antara individu memiliki 

keunggulan untuk dapat menggunakan bakat-bakatnya tersebut dalam 

memperoleh dan melaksanakan kekuasaan dan beberapa yang tidak 

memiliki keunggulan tersebut cenderung untuk menghalanginya. Setiap 

individu-individu, kelompok-kelompok sosial, atau kelas-kelas sosial yang 

melaksanakan kekuasaan politik selalu menjamin dirinya posisi untuk 

memegang kekuasaan ini.  

Penyebab lain yang turut memunculkan konflik adalah apa yang 

disebut oleh Duverger sebagai sebab-sebab psikologis. Dalam hal ini erat 

kaitannya dengan naluri atas penguasaan yang lebih sering diterjemahkan 

sebagai nafsu concupiscence yang mendorong manusia untuk berbuat jahat. 
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Duverger menambahkan pula bahwa munculnya konflik politik yang 

didorong faktor psikologis lebih terfokus pada frustasi. Dalam hal ini, dia 

mendeskripsikan bahwa konflik pada awalnya muncul sebagai wujud 

pertentangan antara tuntutan masyarakat dan keinginan untuk kesenangan 

yang menghasilkan frustasi.  

Hal-hal lain yang menjadi sebab-sebab psikologis konflik politik 

adalah apa yang disebut oleh Duverger sebagai dua wajah kekuasaan. 

Asumsi ini didasarkan pada kajian psikologi Frued (dalam Duverger 2005: 

181) yang mengatakan bahwa otoritas orang tua berlaku sebagai model 

sampai pada tingkat-tingkat tertentu, sebagai prototipe bagi bentuk-bentuk 

lain dari otoritas. Kekuasaan selalu didasarkan pada sesuatu ukuran, di 

dalam pikiran manusia yang tidak sadar, pada citra ayah dan ibu, suatu 

fenomena yang tercermin dalam perkataan sehari-hari. Seorang jenderal 

ditunjuk sebagai bapak bagi sebuah satuan angkatan bersenjata, seorang 

paus dianggap sebagai ayah umat Katolik, dan seterusnya. Dengan 

demikian, kekuasaan dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan pencitraan 

tertentu yang ambivalen.  

b.Sebab-sebab kolektif 

Penyebab konflik pada tingkat kolektif, didorong oleh semakin 

menguatnya solidaritas kelompok sebagai akibat tekanan atau ancaman dari 

luar dan keinginan-keinginan perubahan yang muncul di dalam kelompok. 

Keyakinan akan kebenaran jalan yang ditempuh oleh kelompok akan 
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memperkuat hubungan kelompok yang pada gilirannya akan memperkuat 

kedudukan kelompok tersebut dalam berkonflik dengan kelompok lainnya.  

Pergolakan politik pada dasarnya meliputi dua aspek yang sangat 

penting. Pada satu sisi, perlawanan dapat berbentuk perlawanan antar 

individu. Di sisi lain, penggunaan massa, kelompok-kelompok sosial, atau 

komunitas-komunitas menjadi hal yang tidak dapat dielakkan sebagai realita 

sosial yang terjadi dalam masyarakat politik. Dalam ungkapan filosofisnya 

Khaldun (dalam Lauer 2003: 41) menyatakan bahwa pada hakikatnya 

manusia adalah makhluk politik. Dengan demikian manusia harus memiliki 

organisasi. Sejalan dengan itu, dalam menjalankan fungsi sosial dan 

politiknya manusia dihadapkan pada sebuah kondisi politik yang dinamis 

yang tidak jarang di dalamnya termuat konflik. 

Kaum sosialis beranggapan bahwa perjuangan antarkelas adalah 

sebab utama bagi konflik-konflik politik. Pandangan lain yang terperinci 

diberikan oleh kaum konservatif yang menyatakan bahwa konflik politik 

mencerminkan adanya perjuangan antarras, persaingan antarbangsa, 

komunitas-komunitas teritorial, kompetisi antara kelompok-kelompok yang 

diorganisir, dan pertempuran antarideologi. 

Pemikiran Marxis mengenai sebab-sebab kolektif konflik politik 

didasari oleh paham kelas yang pada mulanya secara sederhana 

dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu kaya dan miskin. Dalam 

istilah Marx lebih dikenal dengan Borjuis dan Proletar. Penggolongan ala 

Marxis ini tidak didasarkan pada strata sosial yang didasarkan pada 
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perbedaan-perbedaan standar hidup tetapi lebih menekankan pada posisinya 

dalam alat-alat produksi. Dalam hal ini definisi kelas-kelas sosial ini 

dihubungkan dengan jenis-jenis hubungan sosial tertentu yang dihasilkan 

oleh suatu keadaan tertentu dari kekuatan-kekuatan produktif atau yang dise-

but dengan keterampilan-keterampilan teknis. Penjabaran yang lebih longgar 

dapat ditemui dalam Petit Dictionnaire Philoshophique Sovietique yang 

mendeskripsikan kelahiran kelas-kelas sosial sebagai akibat dari munculnya 

dan perkembangan pembagian kerja secara sosial dan munculnya milik-

milik pribadi atas alat-alat produksi (Duverger 2005: 191). Marxis kemudian 

membagi kelas-kelas sosial ke dalam dua kelas sosial yaitu kelas sosial yang 

memiliki alat-alat produksi dan kelas sosial yang semata-mata bergantung 

pada kemampuannya bekerja untuk hidup. Kemunculan konflik antarkelas 

ini dalam pandangan Marx sebagai konsekuensi adanya perampasan atas 

nilai lebih dari kerja manusia yang dilakukan oleh kelas pemilik alat-alat 

produksi.  

Harus diingat pula bahwa dalam setiap sistem produksi (sistem 

kepemilikan) menghasilkan berbagai jenis rezim politik. Dalam hal ini 

pandangan Marxis mengacu pada jenis-jenis negara yang didasarkan pada 

sistem kelas tertentu. Pada negara demokrasi Barat, konflik biasanya 

termanifestasikan ke dalam partai-partai. Dengan demikian setiap kelas-

kelas sosial secara bebas mengembangkan organisasinya (Duverger 2005: 

205).  
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Paham rasis merupakan paham lain yang mengidentifikasikan faktor 

konflik disebabkan oleh perbedaan ras. Dalam beberapa teori ras dikatakan 

bahwa setiap ras manusia memiliki bakat-bakat sosial dan intelektualitas 

yang tidak sama. Perbedaan ini dilihat dari aspek peradaban yang dilihat dari 

pengorganisasian masyarakat dan kemajuan teknologi yang dicapai. 

Menurut teori rasial, hanya ras-ras superior yang mampu memerintah bagi 

kepentingan setiap orang dan dengan demikian memajukan peradaban. 

Asumsi inilah yang kemudian ditolak oleh ras-ras yang dianggap sebagai ras 

inferior, ras yang tidak dapat melakukan seperti apa yang dapat dilakukan 

oleh ras-ras superior. Penolakan inilah yang kemudian me-micu terjadinya 

konflik (Duverger 2005: 209). 

Durkheim (dalam Duverger 2005:227) menambahkan bahwa 

penyebab-penyebab konflik juga dipengaruhi oleh solidaritas melalui 

persamaan. Solidaritas atas dasar persamaan ini menurut perspektif 

Duverger lebih dikarenakan oleh kedekatan dalam arti kata tempat tinggal 

yang pada akhirnya akan meningkatkan intensitas kontak-kontak langsung 

antarindividu. Kelompok-kelompok inilah yang kemudian dalam istilah 

Duverger disebut sebagai kelompok teritorial. Pembagian kelompok-

kelompok teritorial ini berkembang sejak paruh abad keduapuluh. Pada 

masa ini bangsa-bangsa merupakan entitas teritorial yang mendasar. 

Pembagian-pembagian lain lebih bersifat sekunder. Sejalan dengan 

pembagian kelompok-kelompok sosial ini ke dalam bangsa-bangsa, 

Duverger mengasumsikan bahwa konflik antarbangsa lebih disebabkan 
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adanya kesetiaan nasional yang lebih kuat dari kesetian internasional. 

Asumsi ini didasarkan atas dua analogi yang diberikan oleh Duverger pada 

bagian berikutnya. Pertama, solidaritas nasional pada umumnya yang paling 

dalam dari semuanya. Kedua, lembaga-lembaga politik, yang bersama-sama 

membentuk negara, adalah yang paling tinggi diorganisir dari semua 

lembaga-lembaga politik.  

Dalam beberapa pengertian lain, kelompok-kelompok teritorial lebih 

ditekankan pada wilayah-wilayah yang menyempit seperti komune, daerah, 

dan propinsi atau subdivisi-subdivisi lain yang lebih khusus dalam 

masyarakat. Konflik antarkelompok teritorial ini lebih didasarkkan pada 

aspek-aspek material yang disembunyikan ke dalam ideologi-ideologi dan 

mitos-mitos. Adanya persaingan antara daerah kaya dengan daerah miskin 

kemudian lebih terkesan idealistis.  

Pembagian kelompok-kelompok sosial lain yang turut memunculkan 

konflik adalah pembagian kelompok-kelompok sosial ke dalam kelompok-

kelompok korporatif. Pembagian kelompok ini didasarkan pada persamaan 

kegiatan dalam hubungannya sebagai profesi. Praktik profesi yang sama 

menghasilkan kemiripan yang jelas dan  solidaritas yang agak kuat di 

kalangan praktisi. Kelompok-kelompok profesi ini kadang-kadang 

memainkan peranan penting pada tingkat-tingkat kompetisi politik tertentu. 

Sebagaimana dianggapkan oleh Duverger bahwa kelompok-kelompok 

profesi ini dalam melakukan kegiatannya termotivasi oleh hal-hal yang 

bersifat materialistis. Dengan demikian, kelompok-kelompok korporat 
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cenderung akan melibatkan dalam kegiatan-kegiatan politik sebagai reaksi 

atas dorongan kebutuhan-kebutuhan material yang semakin menekan dan 

tuntutan standard kehidupan yang harus dipenuhi.  

Pada dasarnya konflik antarkelompok korporat ini dalam anggapan 

Marxis lebih bersifat kamuflase. Sebagaimana contoh yang diberikan oleh 

Duverger (2005: 243), di beberapa negara otoriter, perjuangan politik tidak 

dapat berlangsung secara terbuka, kamuflase selalu tersembunyi di balik 

konflik-konflik di bidang sastra, kesenian, dan kelompok-kelompok kultural 

memainkan peranannya secara tidak langsung sebagai organisasi politik. 

Sedangkan kelompok-kelompok rekreasi yang lain juga dapat berlaku 

sebagai tirai bagi kegiatan politik yang pada akhirnya kelompok-kelompok 

ini hanya akan menjadi alat-alat kelompok ideologi. 

Kelompok-kelompok ideologi didefinisikan sebagai kelompok 

dengan tubuh keyakinan ideologis yang sama. Sebuah doktrin menjadi 

ideologi bilamana suatu kelompok sosial menganutnya dan menjadikannya 

sebagai bangunan intelektual dari seorang pemikir dan menjadi suatu 

ekspresi dari aspirasi, keinginan dan keyakinan suatu kelompok sosial.  

Duverger secara rinci mengklasifikasikan kelompok-kelompok 

ideologis ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok ideologi politik dan 

kelompok ideologi non-politik. Ideologi politik yang dimaksudkan adalah 

ideologi yang berhubungan dengan hakikat kekuasaan dan pelaksanaannya. 

Secara langsung ideologi politik mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan konflik politik. Pengaruh ini dapat dirasakan melalui dua 
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cara yaitu melalui penyatuan komunitas dengan mendorong anggotanya 

untuk menerima kekuasan yang memerintahnya dan dengan mengem-

bangkan ras kepatuhan terhadap pemerintah. Cara kedua yaitu dengan 

membagi suatu komunitas bilamana beberapa ideologi berada bersama. 

Partai-partai merupakan kelompok-kelompok ideologis utama dari 

jenis politik. Kelompok-kelompok lain yang berhubungan politik tanpa 

memiliki orientasi pada sebentuk kekuasaan seperti gerkan-gerakan 

perdamaian, asosiasi yang mem-bela pelucutan senjata, dan organisasi-

organisasi lain.  

Ideologi-ideologi non-politik adalah ideologi yang tidak memiliki 

hubungan langsung dengan kekuasaan, misalnya agama, filosofis, dan 

artistik. Dalam hal ini ideologi artistik adalah ideologi yang begitu jauh 

mengambil posisi dari kekuasan. Adapun ideologi filosofis dan agama, 

dalam kenyataan berhubungan rapat dengan masalah-masalah kekuasaan. 

Pada tingkat tertentu ideologi non-politik ikut serta melahirkan konflik 

politik. Konflik ini lebih cenderung militan. Militansi ini akan menjadi 

semakin kuat bilamana ideologi tersebut semakin fundamental. Inilah yang 

menyebabkan keterlibatan kelompok-kelompok agama menjadi lebih kuat 

dan lebih menyerap daripada kelompok-kelompok lain. Dalam 

kenyataannya isu-isu agama lebih sering dijadikan semacam komoditas bagi 

perkembangan konflik-konflik politik.  

Berbeda dengan ideologi-ideologi non-politik, ideologi politik 

bisanya mempunyai pengaruh besar secara politik. Dalam perspektif 
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Duverger menyatakan bahwa selama berabad-abad kekuasaan selalu 

mencari sanksi agama sebagai rujukan dalam menjalankan kekuasaan. 

Doktrin yang mengatakan bahwa pemim-pin politik adalah wakil Tuhan 

menjadi semacam pembenaran yang diabsahkan. Namun, sering kali 

kelompok-kelompok agama berbalik arah menjadi oposisi bagi kekuasaan. 

Dengan demikian, ideologi-ideologi agama telah memainkan peranan yang 

sangat penting di dalam konflik politik. Dalam hal ini anggapan Marx 

mengenai agama mungkin patut untuk dicerna lebih mendalam. Marx 

melukiskan bahwa agama adalah candu rakyat yang berarti bahwa agama 

kemudian digunakan sebagai alat pembius rakyat sehingga mereka tidak 

sadar akan penghisapan terhadapnya. Dalam hal ini perlu dimunculkan pula 

kutipan yang tepat agar tidak terjadi kerancuan dalam pemahaman 

pandangan Marx yang tertulis di dalam A Contribution to the Critique of 

Hegel’s Philosophy of Right. Agama adalah desah makhluk tertindas, hati 

dari dunia yang tidak berhati, sebagaimana dia adalah jiwa dari suatu masa 

yang tak berjiwa. Dia adalah candu massa. 

Duverger memberikan penilaian terhadap pernyataan Marx sebagai 

rasa terima kasih Marx terhadap agama. Sebagaimana di dalam tulisan 

Napoleon I yang menganggap bahwa kaum konservatif menggunakan 

agama sebagai pelindung atas hak-hak istimewa mereka dalam rangka 

melawan tekanan dari kaum tertindas. Bagaimanapun ideologi-ideologi 

memberikan dorongan bagi terciptanya dan berkembangnya konflik pada 

dasarnya lebih mengarah pada perjuangan-perjuangan kelas. Perjuangan-
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perjuangan kelas ini kemudian menjadi faktor bagi perkembangan agama. 

Namun kemunculan agama jelas bukan saja hasil perjuangan kelas, 

demikian tulis Duverger (2005: 249).  

Ada banyak ideologi yang mempengaruhi konflik itu terjadi, antara 

lain ideologi yang memberikan perhatian pada sistem sentralisasi dan 

desentralisasi yang merupakan cerminan konflik antara pemerintah dalam 

kaitannya sebagai birokrasi dengan massa dan komunitas-komunitas 

teritorial yang terbagi ke dalam daerah-daerah (Duverger 2005: 250). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra digunakan untuk menganalisis 

segi-segi kemasyarakatan yang ada dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten 

Selatan karya Pramoedya Ananta Toer. Dalam hal ini, sosiologi sastra 

melihat sejauh mana karya sastra menjadi cermin dari realitas sosial. 

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan sosiologi sastra selanjutnya 

dihubungkan dengan teori-teori pendukung lainnya. Teori pendukung ini 

lebih dikaitkan pada teori-teori ilmu sosial dan politik. 

Pendekatan sosiologi sastra merupakan pendekatan yang 

memandang karya sastra sebagai institusi sosial yang diciptakan pengarang 

sebagai anggota masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Sapardi Djoko 

Damono (1978). Analisis karya sastra yang menggunakan pendekatan 

sosiologi sastra mencoba menganalisis hubungan timbal balik antara 

sastrawan, karya sastra, dan masyarakat. Sosiologi sastra juga menganalisis 

tentang persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat pada saat karya 

itu diciptakan. 

Sosiologi dan sastra memiliki hubungan yang erat dalam masalah 

objek yang digarap. Keduanya sama-sama berobjek manusia dalam 

masyarakat. Dengan kata lain, keduanya berguna untuk mempelajari 
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keadaan manusia dalam masyarakat: hubungan manusia dengan keluarga, 

lingkungannya, politik, negara, dan sebagainya. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada bentuk analisisnya. Sosiologi melakukan analisis ilmiah yang 

objektif, sedangkan sastra menyusup menembus permukaan kehidupan 

sosial dan menunjukkan cara-cara menusia menghayati masyarakat dengan 

perasaannya. Namun begitu, antara sosiologi dan sastra memiliki 

kemungkinan yang sama untuk terus berkembang dan mungkin juga bekerja 

sama.   

Berangkat dari pernyataan tersebut, penulis dalam mengkaji konflik 

sosial dan konflik politik dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan 

karya Pramoedya Ananta Toer ini, menggunakan pendekatan sosiologi 

sastra Ian Watt, yang didukung dengan teori-teori ilmu sosial dan ilmu 

politik. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori-teori konflik yang 

didasarkan pada klasifikasi konflik sosial dan konflik politik yang 

dikemukakan oleh Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik 

(1992) dan Maurice Duverger dalam bukunya Sosiologi Politik (2005). 

 

3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah konflik sosial dan politik yang 

terkandung dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan karya 

Pramoedya Ananta Toer. 

Sumber data diperoleh dari keseluruhan teks yang terdapat dalam 

novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer, 
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penerbit Lentera Dipantara, tahun 2007, cetakan keenam, dan tebal 128 

halaman. Sebelumnya pernah diterbitkan oleh Djawatan Pengerahan Tenaga 

tahun 1959, Penerbit Lekra tahun 1959, Penerbit Rusia Radooga tahun 1961, 

Penerbit Rusia Izdateljstvo Inostrannoi Literaturi tahun 1961, N.V. 

Nusantara tahun 1963. 

Data penelitian ini berupa konflik sosial dan politik dari keseluruhan 

teks yang terdapat pada novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan karya 

Pramoedya Ananta Toer. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Cara kerja analisis dimulai dengan membaca keseluruhan novel 

Sekali Perisiwa Di Banten Selatan secara berulang-ulang. Penggunaan 

metode ini dimaksudkan untuk menemukan data mengenai konflik sosial 

dan politik yang terkandung dalam novel tersebut. 

Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, 

yaitu dengan cara memaparkan data dalam teks. Metode ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan konflik sosial dan politik yang ada dalam novel Sekali 

Peristiwa Di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer. Sesuai dengan 

metode analisis deskripsi, unsur yang dianalisis ditekankan pada konflik 

sosial dan politik yang terkandung dalam novel tersebut, yang dikaji dengan 

teori sosiologi sastra, dan didukung oleh teori ilmu-ilmu sosial dan politik. 

Setelah mengetahui konflik sosial dan politik yang terkandung dalam 

novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan dan mendeskripsikannya, cara 
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kerja berikutnya yaitu mencari penyebab terjadinya konflik tersebut. 

Analisis penyebab konflik ini juga dibantu dengan teori-teori sosial dan 

politik. 
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BAB IV 

KONFLIK SOSIAL DAN POLITIK SERTA FAKTOR 

YANG MENYEBABKANNYA DALAM NOVEL 

SEKALI PERISTIWA DI BANTEN SELATAN KARYA 

PRAMOEDYA ANANTA TOER 
 

4.1  Konflik Sosial dan Politik dalam Novel Sekali Peristiwa Di 

Banten   Selatan Karya Pramoedya Ananta Toer 

Konflik muncul bilamana kepentingan-kepentingan masyarakat yang 

bersifat majemuk tidak sepenuhnya dapat terpenuhi. Untuk itu, konflik dapat 

difungsikan sebagai pengontrol bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat. Namun demikian, konflik akan menjadi kian parah bilamana 

pemenuhan kebutuhan dan kepentingan tersebut menjadi suatu ihwal yang 

mustahil.  

Sejauh ini, beberapa teori ilmu sosial dan ilmu politik telah 

memberikan masukan berarti bagi pengembangan dalam penelaahan kajian-

kajian konflik, baik konflik sosial maupun konflik politik di beberapa 

negara. Dalam pandangan teori modern, kemiskinan merupakan faktor 

terbesar terjadinya konflik. Indonesia merupakan negara berkembang 

dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi. Keadaan ini diperparah dengan 

ketidaksiapan masyarakat untuk menerima kemajuan di segala bidang. 

Ketidaksiapan ini kemudian dibenturkan pula dengan pemenuhan kebutuhan 

dan kepentingan masyarakat yang selalu berbeda-beda. Dengan demikian, 
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Negara Indonesia memiliki potensi yang besar bagi kemunculan konflik baik 

secara sosial maupun secara politik. 

Novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta 

Toer ini cukup membantu bagaimana situsi konflik sosial dan konflik politik 

yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Pada dasarnya tidak ada pembedaan 

secara tegas antara konflik sosial dan konflik politik. Kedua konflik ini 

memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan kata lain, konflik sosial 

memiliki potensi bagi tumbuh kembangnya konflik politik, begitu juga 

sebaliknya. Dalam hal ini, penulis mencoba menjelaskan konflik-konflik 

yang terkandung dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan karya 

Pramoedya Ananta Toer ini serta penyebab yang melatarbelakanginya. 

 

4.1.1 Konflik Sosial  

Novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan, dalam catatan sejarah 

Indonesia, merupakan salah satu titik mata rantai sejarah yang memiliki 

hubungan dengan peristiwa-peristiwa sejarah lain yang sarat dengan 

konspirasi politik. Konspirasi politik ini pun berimbas pada kehidupan sosial 

masyarakat, sehingga memunculkan konflik-konflik sosial yang 

berkepanjangan sampai saat ini. 

Jenis konflik yang dapat dikategorikan sebagai konflik sosial antara 

lain konflik dalam lembaga perkawinan, konflik dalam merebut jabatan, 

persaingan, permusuhan, dan konflik etnis. Dalam novel ini terdapat konflik 

yang bisa dikategorikan sebagai konflik sosial, di antaranya adalah 
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persaingan untuk mendapatkan pengakuan status sosial. Konflik ini tidak 

murni beraspek sosial akan tetapi mempunyai tendensi politik. Jenis konflik 

ini bisa juga ditinjau dari aspek sosial. Konflik semacam ini seringkali 

terjadi dalam sebuah struktur masyarakat dan biasanya disertai dengan 

persaingan. Dalam persaingan, biasanya disertai dengan pertikaian tidak 

langsung. 

Dalam novel ini, persaingan tersebut terjadi antara Juragan Musa 

dengan Ranta dan beberapa warga desa lainnya. Jurangan Musa memiliki 

kedudukan yang baik di daerahnya. Kedudukan inilah yang nampaknya 

telah disalahgunakan oleh Juragan Musa untuk mengeruk segala aset yang 

dimiliki warga. Juragan Musa mempraktekkannya melalui pemutusan segala 

akses yang dibutuhkan oleh warga.  

Dalam novel ini, kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut 

ternyata tidak menjadikan penduduknya kecukupan. Justru yang terjadi 

adalah banyak kemiskinan muncul di sana-sini. Berbagai ketimpangan sosial 

terus saja muncul kepermukaan. Kemiskinan, kebodohan, dan kematian 

selalu menjadi tontonan sehari-hari. Hal ini tidak lain karena adanya pihak-

pihak tertentu yang ingin menguasai daerah tersebut. Pihak-pihak inilah 

yang senantiasa menciptakan banyak ketimpangan sosial.  

“Lewat jalan yang kita buat sendiri kita bayar pajak pada 
onderneming. Dua pintu jalan, dua kali pajak. Kalau kau coba-
coba beli gerobak, berapa pajak mesti dibayar, tiap kali lalui dua 
pintu jalan onderneming itu? (hal 13) 

 
“Ada waktunya, Reng, kita hidup baik dan senang nanti.” 

(hal 19) 
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“Kalau keadaan sudah baik, kita akan atur rejeki kita.” (hal 
19) 

 
“Sakit. Baru sekali ini dibawa ke rumah sakit. Yang lain-

lain sudah tak ada umurnya.” (hal 27) 
 
Ketimpangan sosial yang dialami oleh Ranta dan beberapa warga 

disebabkan adanya kepentingan Juragan Musa yang ingin menghabiskan 

segala sumber kemakmuran warga. Tanah, sawah, pajak, kesehatan, dan 

tentu harga diri, menjadi sasaran utama yang dituju oleh Juragan Musa. 

Kerakusan dan keinginan yang frontal akan penguasaan sumber daya alam 

telah menjadikan warga hidup dalam sebuah tekanan ekonomi yang serba 

kurang mengenakkan. Sifat Juragan Musa yang terkenal angkuh dan maunya 

menang sendiri, secara perlahan telah membangkitkan terjadinya konflik 

sosial yang berbuntut pada perpecahan antar warga.  

Kerakusan Juragan Musa telah membawa dampak pada kehidupan 

sosial yang ada di daerah tersebut. Apalagi didukung dengan kebodohan dan 

kepincangan warga desa yang belum mampu mengakomodir sekitarnya. Hal 

ini tentu berkaitan dengan kondisi perpolitikan yang saat itu terjadi. Situasi 

politik yang masih dalam tahap perbaikan, ternyata harus diganjal dengan 

munculnya beberapa gerombolan pengacau pimpinan Juragan Musa yang 

merusak tatanan sosial yang ada.  

Dalam novel ini, tokoh Ranta digambarkan sebagai orang yang 

selalu hidup dalam penindasan dan korban kekuasaan. Gambaran tentang 

serentetan paksaan dan tuduhan, selalu membayangi kesehariannya. Itu 

semua karena aturan yang dipaksakan Juragan Musa, yang sesekali datang 



49 
 

 

hanya memaksa Ranta mencuri bibit karet. Ranta tidak pernah menolak 

perintah tersebut. Ia hanya memikirkan uang, yang baginya teramat penting 

untuk menyambung hidup. Sebab massa itu merupakan massa kering 

pekerjaan dan upah. Namun upah yang selalu diterimanya, tidak pernah 

sebanding dengan cucuran keringat yang dikeluarkan. 

Ireng menerima uang itu, mengajinya pada sinar lampu yang 
menerobosi dinding, kemudian berkata menanggung geram: 
“Seringgit! Sibuaya!” (hal 19) 
 
Ireng, seorang istri yang tidak rela suaminya dipekerjakan kurang 

manusiawi oleh Juragan Musa, merasa sangat geram ketika melihat upah 

yang diterima Ranta, suaminya. Ia tidak tahan melihat keadaan suaminya itu. 

Namun apa daya seorang miskin. Uang berapapun tetap ia terima meski 

dirasa tidak pernah cukup. Kemiskinan yang disebabkan oleh rakusnya 

Juragan Musa, membuat keluarga itu merasa tidak pernah dihargai oleh 

orang kaya tersebut. Bahkan tidak hanya menimpa keluarga Ranta. Beberapa 

warga lain yang juga keadaannya miskin, tidak luput dari kekejamannya. 

Hampir semua permasalahan yang warga hadapi sama, yaitu mencuri bibit 

karet dan pulang membawa duka. 

“Mereka! Yang datang pada kita hanya untuk menyuruh kita 
jadi maling. Mereka! Yang hidup memisah dari kita, seperti binatang 
buas di rimba. Mereka, yang dalam kepalanya cuma ada pikiran mau 
mangsa sesamanya. Mereka! Mereka! (hal 21) 
 

“Aku tak takut dibui. Mereka suruh aku curi bibit karet 
onderneming. Aku bawakan sampai dua kali balik. Mereka bilang, 
“Cukup, pulang kau!” Aku Tanya, “Mana upahku?” mereka beri aku 
upah pukulan rotan, merampas pikulan dan golokku.” (hal 25) 

 
“Dicambuki dengan buntut pari. Juga soal maling karet. Empat 

orang menghajaraku habis-habisan. Apa katanya? Kalau tidak lekas-
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lekas pergi aku laporkan pada polisi!” (hal 26) 
 

“… aku hanya contoh saja daripada mangsa yang lemah, 
lengah, dan lena. Karena kebuasannya aku dipaksa jadi maling untuk 
memenuhi kebutuhannya.” (hal 83) 
 
Dari kutipan di atas, pertentangan-pertentangan yang digambarkan 

dalam novel ini merujuk pada satu permasalahan, yaitu keinginan untuk 

menguasai segala sumber daya, baik sumber daya manusia ataupun sumber 

daya alam. Dalam hal ini, Juragan Musa menjadi kunci dari pertentangan-

pertentangan tersebut. Juragan Musa yang telah dirasuki oleh keinginan 

berkuasa, tidak mampu meredam lagi nafsunya dan melampiaskannya dalam 

bentuk kekerasan fisik pada warga. Hal inilah yang menjadi masalah dalam 

sebuah struktur sosial. Apalagi dalam novel ini struktur sosial belum tertata. 

Struktur sosial yang belum tertata, dapat mengakibatkan tumbuhnya 

penguasa-penguasa baru yang jika tidak segera diselesaikan akan 

menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.  

Ranta beserta beberapa warga desa mempunyai kepentingan untuk 

memperoleh pengakuan status sosial yakni dengan melepas semua aksi 

penindasan dan hidup dalam keadaan damai serta lepas dari belenggu 

kemiskinan. Selain itu, mereka juga mempunyai tujuan mengadakan 

tuntutan kepribadian, dengan cara ingin menegakkan moral bagi sesama.  

“Ada waktunya, Reng, kita hidup baik dan senang nanti.” (hal 
19) 
 

“Kalau keadaan sudah baik, kita akan atur rejeki kita.” (hal 19) 
 

“Kau belum banyak makan garam, Djali. Dengar. Aku sudah 
pernah lihat Palembang, Surabaya, Jakarta, Bandung. Di mana-mana 
sama saja. Di mana-mana aku selalu dengar: Yang benar juga 
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akhirnya yang menang. Itu benar. Benar sekali. Tapi kapan? 
Kebenaran tidak datang dari langit, dia mesti diperjuangkan untuk 
menjadi benar.” (hal 77) 
 

“….. kau ingat saluran air sawah yang dangkal dan ditumbuhi 
semak-semak di zaman Jepang dulu? Nah, kalau ada persatuan, kita 
akan gali beramai-ramai, kemudian sawah kita akan makmur lagi.” 
(hal 76) 
 
Ranta dan beberapa warga desa bercita-cita menjadikan kehidupan 

yang lebih baik. Sistem agraris yang telah porak poranda, ingin mereka buka 

dan kembangkan lagi. Dalam hal ini, setiap orang mencoba menghilangkan 

ambisi pribadi dan kepentingan yang berbeda demi tercapainya 

kebersamaan. Dengan hilangnya ambisis pribadi tersebut, maka hilang pula 

perbedaan-perbedaan yang bisa menumbuhkan permasalahan baru. Dengan 

demikian, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat bisa dihindarkan. 

Konflik sosial dalam novel ini sebetulnya diawali dari keinginan 

Juragan Musa untuk menguasai segala hal. Sebelum dirinya mengangkat 

sebagai Juragan, ia sudah mempunyai taktik yang jitu untuk menuju 

kekuasaan. Hingga pada akhirnya, ia mempunyai kekayaan dan kekuasaan 

dari hasil taktiknya itu.  

“Kami kenal Juragan Musa. Dulu dia semiskin aku dan kami 
semua di sini. Zaman Jepang dia jadi werek roomusya. Barangsiapa 
pergi, disuruhnya kasih cap jempol. Ternyata cap jempol itu 
merampas tanahnya. Nah itulah cerita mula-mula dia jadi tuan tanah. 
Dia mengangkat diri sendiri jadi juragan. Itu belum semua. 
Kemudian orang semiskin aku dipaksanya jadi pencuri!” (hal 81) 
 
Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Juragan Musa lah yang 

sebenarnya menjadi awal mula pertikaian antarwarga. Pandangan ini 

mengacu pada taktik Juragan Musa yang ingin menjadikan dirinya sebagai 
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orang kaya dan dengan kekayaannya itu, semua akan tunduk padanya. 

Persoalan lain yang muncul adalah terjadinya kelas-kelas sosial dalam 

masyarakat tersebut. Orang akan merasa khawatir, trauma, bahkan takut jika 

bertemu dengan Juragan Musa.  

Ireng menyingkir ke pojok bale. Rahang bawahnya bergerak 
gugup, sedang kedua belah tangannya mencoba mencari-cari sesuatu 
untuk dipegangnya dalam usahanya untuk menekan 
kegugupannya.(hal 16) 
  

Tiba-tiba Yang Pertama kaget. Ia meninjau-ninjau sesuatu di 
kejauhan, di mana jalan yang bakal ditempuhnya nanti membelok. 
Dengan suara cemas, ia memberitahukan: “Awas Juragan Musa 
datang.” (hal 30) 
 

“Siapa tau dia mau berbuat keji lagi? Jadi kami memutar ke 
belakang rumah.” (hal 31) 
 

“Juragan, jangan abdi disuruh berdosa pada Juragan. Biar abdi 
di sini saja.” (hal 49) 
 
Kutipan tersebut menggambarkan bahwa kebengisan Juragan Musa 

secara tidak langsung telah menjadikan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. 

Seakan hidup warga berada dalam tataran paling bawah, sehingga melihat 

Juragan Musa yang secara nyata adalah manusia biasa, dipandang sebagai 

orang yang bengis, sadis, dan mampu membuat dosa. Namun pada 

kenyataannya, sifat Juragan Musa ini tidak pernah mencerminkan seorang 

manusia. Dalam hal ini, Ranta menggambarkannya sebagai binatang buas 

yang setiap kali bisa menerkam. 

“Mereka! Yang datang pada kita hanya untuk menyuruh kita 
jadi maling. Mereka! Yang hidup memisah dari kita, seperti binatang 
buas di rimba. Mereka, yang dalam kepalanya cuma ada pikiran mau 
mangsa sesamanya. Mereka! Mereka! (hal 21) 
 

“… kulitanya saja kulit orang, tapi adatnya, tingkahlakunya, 
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semuanya sama dengan binatang buas. Barang siapa lena, 
diterkamnya….” (hal 83) 
 
Kutipan tersebut menggambarkan bahwa kedatangan dan 

kemunculan Juragan Musa di hadapan Ranta hanya pada saat-saat tertentu. 

Layaknya binatang buas yang sesekali keluar dari sarangnya dan mencari 

mangsa. Lalu setelah kenyang, binatang itu masuk lagi ke sarangnya.  

Konflik sosial yang digambarkan dalam novel tersebut, tentu tidak 

lepas dari situasi politik yang juga tergambar di dalamnya. Banyak terjadi 

pertentangan dalam masyarakat yang lebih mengarah pada kepentingan 

politik saja. Dalam hal ini, Juragan Musa dan Ranta menjadi pihak yang 

paling banyak mendapat sorotan oleh pengarang. Sebab antara keduanya 

memunculkan konflik secara jelas. Keduanya berkeinginan mendapat 

kehidupan yang layak, tetapi jalan yang mereka tempuh sangat bertentangan. 

Unsur-unsur kekerasan yang selalu dipertontonkan Juragan Musa, menjadi 

pandangan tersendiri ketika mengaitkannya pada politik yang dijalankannya.  

 

4.1.2 Konflik Politik 

Konflik politik dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan 

merupakan konflik yang dominan. Konflik tersebut meliputi hampir 

keseluruhan cerita. Konflik tercermin dalam tema, alur, penokohan, dan 

latar. Analisis sosiologis dalam novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan 

dengan mengambil konflik politik meliputi tipe konflik, struktur konflik, 

tujuan konflik, intensitas konflik, dan pengaturan konflik. 
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Dalam novel ini, terdapat dua pihak yang terlibat dalam konflik. 

Pihak pertama adalah Ranta sebagai kaki tangan pemerintah dan pihak 

kedua adalah gerombolan pengacau atau DI (Darul Islam) yang dipimpin 

oleh Juragan Musa. Kedua pihak tersebut mempunyai ideologi dan 

kepentingan yang berbeda. Masing-masing berusaha mewujudkan 

kepentingannya sehingga terjadi perbenturan. Di antara perbenturan 

kepentingan itu ialah adanya keinginan kedua belah pihak untuk 

mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan. 

Ranta dan pengikutnya mempunyai keinginan untuk 

mempertahankan sistem sosial dan struktur masyarakat yang sudah ada, 

yakni sistem pemerintahan lama dan sistem perekonomian yang 

mengandalkan agraris. Sebagai warga yang berpegang pada hukum yang 

sudah ada, Ranta beserta pengikutnya, mencoba ambil bagian dalam 

menegakkan kemakmuran dan ketentraman daerahnya. Hal ini dibuktikan 

dengan perlawanannya terhadap Juragan Musa, yang dalam novel ini selalu 

menggunakan kekerasan dan menindas rakyat miskin yang berbeda 

pemikiran. 

Pihak kedua adalah gerombolan pengacau atau Darul Islam. 

Gerombolan ini dipimpin oleh Juragan Musa. Sebagai pemegang kekuasaan 

tertinggi dalam gerombolan, ia memiliki kewenangan untuk menggunakan 

paksaan fisik dalam mempertahankan kekuasaanya dan melebarkan daerah 

kekuasaanya. Gerakan gerombolan ini merupakan satu kelompok yang 

bersimpati terhadap pandangan politik atau doktrin tertentu, yang 
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mengaktualisasikan diri dalam konflik dengan bentuk pemaksaan dan 

kekacauan. Gerakan ini memiliki ideologi tertentu yang berfungsi sebagai 

alat untuk menyatukan komunitas anggotanya dengan cara mendorong 

setiap anggota untuk menerima kekuasaan yang memerintahnya dan dengan 

mengembangkan rasa kepatuhan terhadap yang memerintah. Ideologi ini 

juga berfungsi sebagai tujuan perjuangan. Selain itu, ideologi ini bersifat 

doktriner yang mampu meningkatkan antusianisme dan komitmen untuk 

mendukung kegiatan politik. Doktrin ini menjanjikan bentuk alternatif 

masyarakat baru yang menjadikan setiap warga negara menjadi hamba yang 

baik untuk menggantikan bentuk masyarakat lama. 

Dalam novel tersebut, diceritakan bahwa telah terjadi banyak 

pembunuhan dan pembakaran rumah-rumah penduduk yang dilakukan oleh 

Darul Islam. Sifat yang keras dan radikal, membuat sebagian warga merasa 

khawatir jika mendengar nama Darul Islam. Jauh-jauh sebelumnya, 

kecurigaan Ranta akan keterlibatan Jurangan Musa dalam gerombolan 

tersebut, hampir tidak ada. Pada awalnya, Juragan Musa berhasil mengecoh 

Ranta dan beberapa warga lainnya dalam ketikterlibatannya di Darul Islam.  

“Pasar diobrak-abrik DI. Sudah tahu, Ta? Jadi binimu juga 
gagal. Nah, waktu baik, musim baik.” (hal 18) 
 

“Kalau ada apa-apa, jangan sebut-sebut namaku. Mengerti?” 
(hal 18) 
 

“… mereka takut-takuti kita dengan polisi, dangan tentara, 
dengan DI….” (hal 28) 
 

“Mengapa mesti ke hutan? Masuk DI?”(hal 48) 
 

“Aku tidak percaya Allah bersama kita. Aku baru tahu engkau 
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orang Darul Islam.” (hal 54) 
 
Kepandaian Juragan Musa dalam menerjemahkan keadaan ternyata 

mampu mengecoh siapa saja. Selama itu pula, Ranta hanya tahu jika Juragan 

Musa adalah seekor binatang buas yang luput dari gangguan binatang buas 

lainnya, yaitu Darul Islam. Keberhasilan Juragan Musa inilah yang membuat 

Ranta dan beberapa warga merasa takut jika berhadapan dengannya. 

Ancaman-ancaman yang dilancarkannya berupa kematian, kekerasan, pihak 

militer, ternyata menjadi gaya khas dirinya setiap kali hadir dihadapan 

rakyat. Tidak hanya Ranta yang berhasil dikecoh Juragan Musa. Istrinya 

yang selama ini hidup bersama, juga baru mengetahui jika suaminya adalah 

petinggi Darul Islam. Taktik belut adalah taktik Juragan Musa. Ia bisa 

berlenggok dengan bebasnya di tengah banyaknya kekacauan yang melanda 

daerah itu. Sedang dirinya, terhindar dari bahaya gerombolan. 

Namun lepasnya Juragan Musa dari perampasan Darul Islam, 

ternyata membawa dampak positif bagi Ranta untuk menguak siapa 

sesungguhnya Jurangan Musa itu. Dari sini, kemudian muncul beberapa 

kecurigaan Ranta terhadapnya. Kekacauan yang dilancarkan Darul Islam, 

telah membuka mata Ranta untuk terus mencari siapa dalang di balik 

kekacauan tersebut. Dugaan tersebut disebabkan oleh kekayaan yang 

dimiliki Juragan Musa tidak sedikit pun terampas oleh Darul Islam. Dan 

anehnya, justru warga miskinlah yang menjadi sasaran Darul Islam.  

“Kami bongkar pintu dan meneliti dalamnya. Tak terdapat apa-
apa. Jadi rumah itu kami bakar….” (hal 68) 
 

“Begini, kawan kita ini, katanya sambil menunjuk pada Yang 
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Ketiga, sudah dua musim sawahnya tidak dapat air. Orang-orang 
Juragan Musa sudah pindahkan jalan air dari sawahnya. Dia 
membantah, tadi dia dipukuli mereka. Kawan kita ini tak dapat 
bilang apa-apa. Mau bilang apa? Semua yang berkuasa sahabatnya. 
Tapi, alhamdulillah, kemenakan kawan ini jadi bujang di sana. Dia 
yang tahu, tiap Rabu malam Juragan Musa berunding dengan DI, 
sedang kita orang-orang miskin sama dirampoki, dibakari, 
dibunuhi.” (hal 37) 
 

“Begini, Juragan Musa, biar aku ceritai: Sudah lama daerah sini 
kacau. Gerombolan terus-menerus menggedor, membakari rumah. 
Sampai keluarga yang paling miskin tak luput dari kebiadabannya. 
Tapi aneh, Juragan Musa yang kaya ini tidak pernah diganggu 
olehnya. Mengapa? Nah, kami curiga.” (hal 56) 
 

“….tetapi ada bukti-bukti yang membuat kami curiga. Juragan 
punya hubungan akrab dengan gerombolan pengacau.” (hal 56) 
 
Sebenarnya, reputasi Juragan Musa sangat terpuji kecuali dalam 

kasus ini. Istrinya sangatlah percaya jika suaminya bukanlah otak dari segala 

kekisruhan itu. Ia menyangkal semua tuduhan yang disebarkan oleh warga 

desa pada suaminya. Ia masih yakin bahwa suaminya adalah orang baik-baik 

dan tidak mungkin memperkeruh keadaan. 

“Dia tetap orang baik-baik. Dia memang keras, tapi baik.”(hal 
59) 

 
Dan semua reputasi Juragan Musa hilang sudah, saat ditemukan 

berkas-berkas dalam tas miliknya. Penemuan berkas-berkas itu, menjadi 

bukti kuat bahwa Juragan Musa ikut terlibat dalam segala macam 

pembunuhan dan pembakaran. Bahkan, Juragan Musa adalah orang yang 

menjadi otak di balik perbuatan itu.  

“Sekarang aku baru tau engkau sendiri pembesar DI!” (hal 54) 
 

“Sudah tiga bukti menyatakan, kau Residen DI. Pertama-tama 
istrimu sendiri menyebut kau pembesar DI. Kedua Pak Lurah sini, 
yang sekarang baru ketahan orang DI juga, dan ketiga surat-surat 
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dalam tas Juragan sendiri.” (hal 65) 
 

“Juragan Musa dan Pak Lurah ikut bertanggungjawab atas 
peristiwa-peristiwa pembunuhan dan pembakaran, perampokan dan 
penganiayaan di daerah sini.” (hal 66) 
 
Dari beberapa kutipan di atas, terlihat bahwa kedua pihak memiliki 

kemauan yang berbeda. Di satu sisi Ranta ingin kehidupannya makmur dan 

kekuasaan semua tertuju pada pemerintah, di sisi lain Darul Islam tidak 

henti-hentinya melakukan kekacauan demi keinginannya berkuasa. Namun 

meski dengan segala bukti yang dilayangkan oleh Ranta dan komandan 

tersebut, Juragan Musa masih saja mampu mengelak bahkan menuduh 

orang-orang terdekatnyalah yang berbuat kurang ajar padanya.  

“Tidak! Tidak mungkin! Dan sambil menunjuk istrinya ia 
meneruskan: hanya dia yang menuduh begitu. Kemudian bapak 
komandan dengar. Itu bukan bukti! Itu cuma perkelahian rumah 
tangga biasa.” (hal 56) 
 

“Malam begini, Pak, tidak begitu terang. Tapi, Pak, waktu 
kubawa pergi tidak ada isinya.” (hal 61) 
 

“Apa yang mesti kuakui, Pak Komandan? Bukan aku yang 
mesti mengaku, tapi mereka yang memanggil aku begitu.” (hal 65) 
 

“Tadi juga sudah kukatakan, tasku kosong, istriku hanya 
menuduh-nuduh, dan Lurah itu sungguh-sungguh gila.” (hal 65) 
 

“Ayoh, jelaskan padaku, aku bukan Residen. Bukan! Dan 
jelaskan juga aku tidak memerintahkan kau dan anak buahmu 
membakar rumah Ranta! Ayo! Ayo!” (hal 70) 
 
Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Juragan Musa tetap saja 

menggunakan politik liciknya untuk bisa mengecoh Ranta dan Komandan 

saat ingin menangkapnya. Dalam hal ini, Juragan Musa tidak mau begitu 

saja menyerah. Dengan segala usaha, ia mencoba mengelak dari tuduhan-
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tuduhan tersebut. Namun begitu, justru nampaklah kepengecutan Juragan 

Musa saat berhadapan dengan komandan. Keperkasaannya yang 

ditampakkan dihadapan Ranta dan beberapa warga, seakan luntur begitu saja 

dihadapan komandan. Hal ini sekaligus menguatkan bukti bahwa Juragan 

Musa hanya berani pada orang-orang kecil dan miskin. 

Juragan Musa sangat terkejut. Dengan gugup ia hampiri 
istrinya hendak menolongnya berdiri. Tetapi salah seorang di antara 
prajurit itu menengahinya dan menolong Nyonya bangun. Setelah 
mendudukkan Nyonya di atas kursi, prajurit itu menatap Juragan 
Musa, yang sementara itu sedang mencari-cari kesempatan utnuk 
melarikan diri. (hal 55) 
 

Orang-orang yang datang telah mulai masuk. Bersamaan 
dengan itu Juragan Musa bersiap-siap hendak lari. (hal 67) 
 

Kejadian yang sudah diperhitungkan itu dipergunakan oleh 
Juragan Musa sebaik-baiknya untuk segera membalik, melompat, 
dan melarikan diri. Tetapi baru saja ia keluar dari pintu depan ia 
jatuh mundur-mundur masuk kembali ke dalam ruang tamu. Matanya 
liar menggambarkan ketakutan, kekagetan, dan putus asa. Seperti 
binatang buas kehilangan senjatanya, ia jatuh tak berdaya di pojokan 
dan tinggal saja pada keadaannya, dengan nafas terengah-engah dan 
terdengar nyata. (hal 70) 
 
Dalam hal ini, kedua pihak yang terlibat dalam konflik politik 

tersebut, sama-sama mempunyai sumber kekuasaan. Warga desa 

mempunyai sumber kekuasaan karena secara tidak langsung, mereka berada 

dalam tangan pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Soekarno. Pemimpin 

gerombolan pengacau atau DI, yakni Juragan Musa memiliki sumber 

kekuasaan potensial karena mempunyai massa yang terorganisasi secara rapi 

dan berdisiplin tinggi. Ia menggunakan sumber kekuasaan tersebut untuk 

aktivitas politik berupa gerakan untuk mengadakan revolusi kebangsaan 

dengan menggunakan cara-cara kekerasan. 
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“Pasar kacau, Pak. Diobrak-abrik DI” (hal 15) 
 

“Tadinya mau ke tempat pemunggahan truk, jual singkong. 
Tahu-tahu truk dibakar DI. Ya Allah, bukan main! Bukan main!” 
(hal 23) 
 

Sebuah lampu senter menyoroti beranda. Dari pancaran sinar 
senter nampak siluet beberapa orang laki-laki bersepatu. Seorang di 
antara mereka menggedor-gedor pintu. (hal 38) 
 

…terdengar beberapa pasang sepatu menendang-nendang, riuh, 
tiang rumah yang ditarik-tarik, dan paling akhir terdengar gubuk 
Ranta rubuh. “Bakar!” (hal 39) 
 

“Pak Residen sendiri menganjurkan: bakari rumah, perbesar 
perang urat saraf!” (hal 69) 
 
 Penjelasan tersebut membenarkan adanya unsur kekerasan yang 

dijalankan Juragan Musa dalam usahanya memperjuangkan pemikiran dan 

kekuasaannya. Tidak salah lagi, jika Ranta beserta pengikutnya berusaha 

untuk melawan dan menghalau tindakan-tindakan Juragan Musa tersebut. 

Perlawanan-perlawanan Ranta beserta pengikutnya yang memiliki cita-cita 

kemerdekaan hidup, muncul sebagai rangkaian panjang dalam sebuah mata 

rantai konflik politik antara bangsa tertindas dan terjajah (Ranta beserta 

pengikutnya) dengan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa 

penjajah (Darul Islam).  

Perlawanan ini diawali dengan serangkaian tindakan yang ingin 

lepas dari penindasan Darul Islam. Keinginan meninggalkan tradisi miskin 

menambah kekuatan pada hati Ranta untuk segera mengakhirinya paceklik 

kedamaian. 

“Aku sudah bosan takut. Biar dia datang.” (hal 30) 
 

“Kita sudah bosan putus asa. Kita takkan putus asa lagi. 
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Kita akan perbaiki keadaan kita.” (hal 31) 
 

“.... di mana-mana aku selalu dengar: yang benar juga 
akhirnya yang menang. Itu benar. Benar sekali. Tapi kapan? 
Kebenaran tidak datang adari langit, dia mesti diperjuangkan 
untuk menjadi benar....” (hal 77) 
 
Keinginan untuk tetap hidup dalam kebenaran dan lepas dari segala 

penindasan tersebut, sebagai titik awal bagi pejuangan-perjuangan Ranta dan 

pengikutnya untuk mencapai tujuan-tujuan kemerdekaan hidup yang mereka 

cita-citakan. Perlawanan tersebut juga berarti sebuah implementasi dari 

sebuah paham kebangsaan yang menjunjung tinggi hak atas mereka yang 

ditindas. Ideologi inilah yang kemudian mendorong munculnya pergerakan-

pergerakan anti penjajahan dan penindasan. 

Konflik semakin menjadi manakala kedua kelompok ini berbenturan. 

Orientasi kepentingan dua kelompok yang berbeda ini memberikan peluang 

bagi meluasnya konflik. Keberpihakan kelompok sosial tertentu merupakan 

suatu halangan bagi kelompok-kelompok sosial lain yang secara politik 

memposisikan diri sebagai lawan politiknya. Tekanan-tekanan dalam bentuk 

intimadasi dan beberapa ancaman menjadi senjata ampuh yang digunakan 

Juragan Musa.  

“....empat orang menghajarku habis-habisan. Apa 
katanya? “Kalau tidak lekas-lekas pergi aku laporkan pada 
polisi!” Aku lari pulang.” (hal 26) 
  

“....mereka takut-takuti kita dengan polisi, dengan tentara, 
dengan DI....” (hal 28) 

 
“Baik. Kau tak mau keluar. Aku laporkan pada polisi 

bahwa kau sudah curi bibit karetku.” (hal 34) 
 
Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Juragan Musa dalam 
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melanggengkan kekuasaannya adalah dengan doktrinasi tentang jaminan-

jaminan kehidupan ekonomi. Hal ini dilakukan sebagai usaha Juragan Musa 

untuk mendapat dukungan dari masyarakat dan mempertahankan 

kekuasaannya.  

 “Pekerjaan apa, Gan?” 
“Ambil bibit karet, ya? 
“Susah membawanya, Gan? 
“Susah mana sama lapar, Ta? (hal 18) 

 
Musa merogoh kantungnya dan menyerahkan uang seringgit 

pada Ranta. (hal 18) 
 

Ia ulurkan selembar uang pada tamunya, dan Djameng pun 
membungkuk-bungkuk berterima kasih. (hal 51) 
 
Konflik politik sebenarnya sudah terasa saat Juragan Musa masih 

menjadi orang biasa dan belum punya nama besar. Keikutsertaanya pada 

Jepang, menjadikan pemikiran politiknya melebihi kawan-kawannya saat 

itu.  

“Kami kenal Juragan Musa. Dulu dia semiskin aku dan kami 
semua di sini. Zaman Jepang dia jadi werek roomusya. Barangsiapa 
pergi, disuruhnya kasih cap jempol. Ternyata cap jempol itu 
merampas tanahnya. Nah itulah cerita mula-mula dia jadi tuan tanah. 
Dia mengangkat diri sendiri jadi juragan. Itu belum semua. 
Kemudian orang semiskin aku dipaksanya jadi pencuri!” (hal 81) 
 
Dalam kutipan tersebut menjelaskan bahwa awal kali terjadinya 

konflik politik antarwarga disebabkan karena Juragan Musa merampas tanah 

milik warga dengan mengunakan taktik halusnya. Juragan Musa yang 

awalnya hanya orang miskin dan hidup bersama warga desa, akhirnya bisa 

berkuasa dan mempunyai kekayaan yang begitu banyak. Kekayaannya itu 

didapat dari cap jempol para warga. Dengan pengumpulan cap jempol itu, 
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maka jalan yang ditempuh Juragan Musa akan menjadi lancar. Perampasan 

tanah milik warga menjadi modal utama Juragan Musa untuk hidup dan 

menguatkan pemikirannya. Lalu dengan kekayaan dan kuasanya itu, ia 

menjadi rakus dan tamak terhadap orang-orang miskin dan orang yang 

berseberangan dengan pemikirannya. Orang-orang miskin sama dianiya, 

dirampoki, dan dipaksa mencuri. 

Untuk mempertahankan kekuasan dan ideologi politiknya itu, 

Juragan Musa tidak bekerja sendirian, bahkan tidak pernah menjadi pelaku 

langsung. Maksudnya, ia hanya menyuruh anak buahnya untuk membasmi 

semua warga miskin yang tidak mau tunduk dan yang dianggap menjadi 

lawan politiknya. Dalam novel ini, diceritakan bahwa Juragan Musa adalah 

seorang pengecut yang hanya berani menggunakan kekayaannya sebagai 

senjata. Dengan kekayaannya itu, ia berhak menyuruh anak buahnya untuk 

melakukan berbagai hal.  

 Juragan Musa mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Ranta 
terus maju. Keadaan itu membuat Juragan Musa kehilangan 
semangatnya. Karena takutnya, dia melompat mundur. Aktentas dan 
tongkatnya jatuh ke tanah, kemudian dia lari terbirit-birit sambil 
mengangkat sarungnya. (Hal 35) 
 

“Kalau dia mau, siapa di antara kita bisa lawan? Dia tak pakai 
tenaga badannya. Dia punya uang. Kita tak bisa lawan uangnya. Dia 
punya kawan orang besar-besar. Kita cuma punya kawan orang 
kecil-kecil.” (Hal 31) 
  

Dari kutipan tersebut, jelas bahwa kemampuan Juragan Musa hanya 

sebatas kekayaan yang dimiliki dan banyaknya anak buah serta kawan-

kawannya. Pada dasarnya, Juragan Musa sendiri adalah sosok yang tidak 
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bisa apa-apa. Semua bergantung pada uang dan harta kekayaannya. Dengan 

uang tersebut, ia bebas menelan semua lawan politiknya demi kekuasaan. 

Selain itu, Juragan Musa dulunya adalah bagian dari warga tersebut. Dia 

hanya orang miskin yang sama-sama dari golongan bawah. Oleh beberapa 

sebab, termasuk keinginan untuk menguasai, ia mengangkat pribadinya 

menjadi juragan dan seorang residen. 

4.1.2.1 Tipe Konflik 

Paul Conn (dalam Surbakti 1992: 154) membagi konflik ke dalam 

dua hal yang terpenting. Ia memberikan arahan pembagian konflik pada 

dampak konflik terhadap arah perubahan yang dicapainya. Menurutnya, 

konflik terbagi ke dalam dua kategori yaitu konflik positif dan konflik 

negatif. Konflik positif ialah konflik yang tidak mengancam eksistensi 

sistem politik. Penyelesaian konflik politik positif ini lebih melalui jalur 

konstitusi dengan menggunakan mekanisme penyelesaian konflik yang 

disepakati bersama. Konflik negatif yang dimaksudkan adalah konflik 

yang mengancam eksistensi sistem politik yang ada. Pada konflik ini, 

mekanisme penyelesaian konflik biasanya menggunakan cara-cara yang 

inkonstitusional. Kudeta, revolusi, terorisme, dan bentuk-bentuk gerakan 

sparatisme merupakan cara-cara yang digunakan dalam penyelesaian 

konflik negatif (Surbakti 1992: 71). Pembagian tipe konflik ini dikaitkan 

dengan tipe masyarakat, yakni masyarakat yang mapan dan masyarakat 

yang belum mapan. Kemapanan masyarakat ditentukan oleh dukungan 

masyarakat terhadap sistem serta pendayagunaan struktur sosial yang ada.  
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Tipe konflik yang terdapat dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten 

Selatan merupakan konflik negatif. Sehingga konflik yang terjadi 

cenderung mengganggu sistem politik yang sudah ada. Pertentangan-

pertentangan ideologi disinyalir menjadi pemicu bagi berkembangnya 

konflik. Penyelesaian konflik melalui jalan konstitusipun akan menemui 

kendala yang sangat berat. Hal ini disebabkan adanya kepentingan 

ideologis tertentu dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga cara-cara 

kekerasan menjadi sah adanya mengingat cara-cara ini merupakan metode 

yang paling tepat dalam upaya mempertahankan sistem yang sudah ada. 

Dalam novel tersebut, pihak-pihak yang bertikai menggunakan cara-

cara kekerasan. Sekelompok masyarakat yang terorganisasi dalam sebuah 

gerombolan bernama Darul Islam mempergunakan cara-cara terorisme dan 

kekerasan untuk mewujudkan cita-cintanya. Darul Islam menekankan 

aspek paksaan fisik atau kekerasan sehingga cenderung mengarah pada 

pertentangan dan konflik yang berkepanjangan. Darul Islam yang punya 

disiplin tinggi, terorganisasi secara rapi, punya pola kepemimpinan yang 

ketat dan hirarkis, memang sengaja dibentuk dengan menggunakan cara 

kekerasan untuk mencapai tujuan. Darul Islam yang dipimpin oleh Juragan 

Musa, tidak menginginkan cara-cara damai tetapi menggunakan perang 

dan kekerasan untuk merombak masyarakat.  

“…Tuhan sudah pilih aku jadi hambaNya untuk menegakkan 
hukumNya.”(hal 55) 

 
“Pak Residen sendiri menganjurkan: bakari rumah, perbesar 

perang urat saraf!” (hal 69) 
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Dalam hal ini, Ranta beserta pengikutnya telah menjadi korban 

kekerasan Darul Islam. Ranta yang tidak tahan dengan keadaan tersebut, 

akhirnya juga menggunakan cara kekerasan. Ranta mencoba menghubungi 

Pak Komandan untuk bisa membantu membasmi Darul Islam. Pihak 

militer yang juga bercita-cita menciptakan situasi negara yang kondusif, 

tidak menolak tawaran Ranta tersebut. Sebab, sebelumnya Pak Komandan 

telah memperingatkan beberapa orang-orang terpandang di daerah tersebut 

untuk menjaga keamanan dan tidak membuat ricuh.  Namun keadaan tetap 

saja tidak berubah.  

“Dengar Juragan Musa. Daerah sini daerah paling kacau. Sudah 
kuusahakan bermusyawarah dengan orang-orang terkemuka di sini 
dan Pak Lurah, tapi apa buktinya?” (hal 66) 

 
Teror dan pembunuhan politik yang dilakukan Darul Islam sangat 

kejam dan tanpa kompromi. Darul Islam membunuh orang-orang yang 

bersimpangan ideologi. Sebagian korbannya adalah warga miskin. Pada 

saat yang tepat, Darul Islam melakukan penyerbuan ke desa tersebut, tapi 

mampu digagalkan oleh militer. 

4.1.2.2 Struktur Konflik 

Paul Conn (dalam Surbakti 1992: 154) membedakan struktur konflik 

ke dalam dua struktur, yakni konflik menang-kalah (zero-sum conflict) dan 

konflik menang-menang (non zero- sum conflict). Konflik dengan struktur 

menang-kalah bersifat antagonistik yang tidak memungkinkan tercapainya 

kompromi antara pihak-pihak yang terkait dalam konflik. Sebaliknya, 

konflik menang-menang sangat memungkinkan bagi tercapainya 
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kompromi dan kerja sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai 

sehingga pihak-pihak yang bertikai pun mendapatkan bagiannya masing-

masing dalam konflik.  

Novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan memberikan gambaran 

betapa konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat telah menghapus 

kemungkinan-kemungkinan adanya kompromi politik. Cara-cara 

kekerasan yang digunakan Darul Islam telah menimbulkan keresahan serta 

kebencian terhadap kelompok tersebut. Terlebih dengan terbunuhnya 

beberapa orang yang berseberangan dengan ideologinya. Hal ini tentu saja 

menyulut kemarahan dari orang-orang yang merasa tertindas dan pihak 

militer sebagai kaki tangan pemerintah. Penangkapan Juragan Musa dan 

penumpasan Darul Islam, menggambarkan adanya kekalahan kekuatan 

Darul Islam. Dengan demikian, struktur konflik yang tergambarkan dalam 

novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan adalah menang-kalah. Yang 

artinya kompromi sebagai jalan tengah antara pihak-pihak dalam konflik 

tidak mungkin tercapai, sebab kuatnya ideologi masing-masing pihak.  

Konflik menang-kalah pada dasarnya hanya akan memperpanjang 

umur konflik itu sendiri yang termanifestasikan pada konflik-konflik yang 

terselubung. Sehingga tidak menutup kemungkinan kemunculan konflik 

akan termanifestasikan ke dalam bentuk letupan-letupan sosial. Apalagi 

jika sudah membawa ideologi tertentu. 
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4.1.2.3 Tujuan Konflik 

Secara umum tujuan konflik dapat dirumuskan sebagai mendapatkan 

dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. 

Menurut Surbakti (1992: 163) tujuan konflik dapat dikategorikan sebagai 

berikut. 

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang sama, 

yakni sama-sama berupaya mendapatkan; 

2. Disatu pihak hendak mendapatkan, sedangkan di pihak lain berusaha 

keras mempertahankan apa yang dimiliki. 

Dalam novel ini, terdapat dua pihak yang terlibat dalam konflik. 

Pihak pertama adalah Ranta sebagai kaki tangan pemerintah dan pihak 

kedua adalah gerombolan pengacau atau DI (Darul Islam) yang dipimpin 

oleh Juragan Musa. Kedua pihak tersebut mempunyai ideologi dan 

kepentingan yang berbeda. Masing-masing berusaha mewujudkan 

kepentingannya sehingga terjadi perbenturan. Di antara perbenturan 

kepentingan itu ialah adanya keinginan kedua belah pihak untuk 

mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan. 

Ranta dan pengikutnya mempunyai keinginan untuk 

mempertahankan sistem sosial dan struktur masyarakat yang sudah ada, 

yakni sistem pemerintahan lama dan sistem perekonomian yang 

mengandalkan agraris. Sebagai warga yang berpegang pada hukum yang 

sudah ada, Ranta beserta pengikutnya, mencoba ambil bagian dalam 

menegakkan kemakmuran dan ketentraman daerahnya. Hal ini dibuktikan 
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dengan perlawanannya terhadap Juragan Musa, yang dalam novel tersebut 

selalu menggunakan kekerasan dan menindas rakyat miskin yang berbeda 

pemikiran. 

Pihak kedua adalah gerombolan pengacau atau Darul Islam. 

Gerombolan ini dipimpin oleh Juragan Musa. Sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi dalam gerombolan itu, ia memiliki kewenangan untuk 

menggunakan paksaan fisik dalam mempertahankan kekuasaanya dan 

melebarkan daerah kuasanya. Gerakan gerombolan ini merupakan satu 

kelompok yang bersimpati terhadap pandangan politik atau doktrin 

tertentu, yang mengaktualisasikan diri dalam konflik dengan bentuk 

pemaksaan dan kekacauan. Gerakan ini memiliki ideologi tertentu yang 

berfungsi sebagai alat untuk menyatukan komunitas anggotanya dengan 

cara mendorong setiap anggota untuk menerima kekuasaan yang 

memerintahnya dan dengan mengembangkan rasa kepatuhan terhadap 

yang memerintah. Ideologi ini juga berfungsi sebagai tujuan perjuangan. 

Selain itu, ideologi ini bersifat doktriner yang mampu meningkatkan 

antusiasme dan komitmen untuk mendukung kegiatan politik. Doktrin ini 

menjanjikan bentuk alternatif masyarakat baru yang menjadikan setiap 

warga negara menjadi hamba yang baik untuk menggantikan bentuk 

masyarakat lama. 

Jadi apabila disimpulkan, dalam konflik ini ada pihak yang 

menginginkan perubahan dan ada pihak lain yang mempertahankan sistem 
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dan struktur sosial masyarakat yang sudah ada. Pada akhirnya konflik 

dimenangkan oleh pihak kedua yang berhasil menumpas Darul Islam.  

4.1.2.4 Intensitas Konflik 

Intensitas konflik lebih merujuk pada besarnya energi (ongkos) yang 

dikeluarkan dan tingkat keterlibataan partisipan dalam konflik. Menurut 

Surbakti (1992: 156-158) intensitas konflik ditentukan oleh berbagai 

faktor. 

1. Konflik akan cenderung intens apabila dari stratifikasi sosial ekonomi, 

pertentangan antara pihak-pihak yang berkonflik mencakup pelbagai 

jenis. 

2. Terdapat kelas yang dominan dalam industri. 

3. Apabila pihak yang berkonflik menilai tidak mungkin terjadi 

peningkatan status bagi dirinya. 

4. Besar kecilnya sumber-sumber yang diperebutkan dan tingkat resiko 

yang timbul dari konflik tersebut. Semakin besar sumber-sumber yang 

diperebutkan, maka konflik akan semakin intens. Demikian pula 

dengan resiko. Semakin besar tingkat resiko yang akan ditimbulkan 

maka konflik akan semakin intens. 

Coser (dalam Soekanta 2006: 94) mengajukan proposisi intensitas 

konflik sebagai berikut. 

1. Semakin disadarinya kondisi yang menyebabkan pecahnya konflik, 

maka konflik semakin intens. 
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2. Semakin besar keterlibatan emosional peserta dalam konflik, maka 

konflik semakin intens. 

3. Semakin ketat struktur sosial, tidak tersedianya alat yang melembaga 

untuk menyerap konflik dan ketegangan, konflik semakin intens. 

4. Semakin besar perlawanan kelompok-kelompok dalam konflik 

terhadap kepentingan objektif mereka, maka konflik semakin intens. 

Secara kronologis, konflik politik dalam novel Sekali Peristiwa Di 

Banten Selatan semakin intens. Faktor meningkatnya intensitas konflik 

adalah sumber yang diperebutkan yakni kekuasaan. Kekuasaan merupakan 

sumber yang sangat besar dan langka. Demikian juga dengan resiko yang 

akan ditanggung. Masing-masing pihak yang bertikai akan memiliki resiko 

yang besar apabila kalah dalam konflik. Ranta dan beberapa warga lainnya 

akan semakin parah kehidupannya jika tidak mempertahankan kekuasaan 

yang sudah ada. Demikian juga dengan Darul Islam. Apabila gerombolan 

ini kalah, maka resikonya adalah tidak tercapai cita-citanya dan akibat 

lebih jauh adalah kehancuraan bagi gerombolan itu. 

Keterlibatan emosional peserta konflik sangat besar. Darul Islam 

mempunyai ideologi yang sangat dipatuhi oleh setiap anggotanya. Mereka 

bersedia mati demi kemuliaan tujuan. Apapun dilakukan dengan sikap 

patuh tanpa sedikit pun merasa gentar. Demikian juga dengan tekad Ranta 

dan pengikutnya. Ia bertekad untuk menghancurkan Darul Islam dengan 

kekerasan, sebab gerombolan tersebut tidak menghendaki jalan damai. 

Keterlibatan emosional yang besar dari pihak-pihak yang bertikai ini 
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semakin meningkatkan intensitas konflik. Hal ini berakibat semakin besar 

perlawanan masing-masing kelompok yang terlibat dalam konflik politik. 

Darul Islam terus-menerus meningkatkan perlawanannya dengan 

menghancurkan kubu-kubu pertahanan rakyat. Pihak rakyat juga 

meningkatkan pertahanannya dan perlawanannya terhadap Darul Islam. 

Besarnya tingkat perlawanan ini juga menjadi faktor semakin intensnya 

konflik politik tersebut. 

4.1.2.5 Pengaturan Konflik 

Pengaturan konflik yang dimaksud adalah bagaimana langkah-

langkah yang diambil dalam pengendalian konflik yang mengacu pada 

bentuk-bentuk konflik dengan memperhatikan asumsi yang menyatakan 

bahwa konflik mampu diatasi dan diredam sehingga konflik dapat diatur 

dan perpecahan di dalam masyarakat dapat dihindarkan (Surbakti 1992: 

160). Ralf Dahrendorf (ibid) menyodorkan tiga bentuk pengaturan konflik. 

Pertama, bentuk konsilidasi seperti parlemen atau kuasiparlemen yang 

membuka kemungkinan semua pihak berdiskusi dan berdebat secara 

terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak 

yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak. Kedua, 

bentuk mediasi, yakni kedua pihak yang berkonflik sepakat mencari 

nasihat kepada pihak ketiga (sebagai mediator) tetapi nasihat ini tidak 

mengikat. Ketiga bentuk arbitrasi, yakni kedua pihak sepakat untuk 

mendapatkan keputusan akhir yang bersifat legal sebagai jalan keluar 

konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. 
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Metode pengaturan konflik yang dikemukakan ilmuwan lain lebih 

melihat pengaturan konflik yang cenderung bersifat kekerasan (political 

violence). Metode ini dilandasi oleh asumsi bahwa negara (pemerintah) 

mewakili kewenangan yang sah dalam melakukan pengendalian konflik 

tersebut. Ziegenhagen (dalam Surbakti, 1992: 161) berpendapat bahwa 

pemerintah dapat melakukan salah satu dari tiga kebijaksanaan intervensi 

sebagai upaya mengendalikan konflik politik, yaitu kemampuan 

pemaksaan secara fisik (coercive capacity) dan ancaman penggunaannya, 

penggunaan sanksi negatif atas salah satu atau kedua pihak yang 

berkonflik, dan pengurangan atau penghapusan sanksi negatif. Namun 

perlu diperhatikan bahwa sanksi kekerasan terhadap konflik akan 

melahirkan kekerasan yang berkepanjangan. 

Pengaturan konflik dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan 

menggunakan metode (political violence). Kondisi pemerintahan yang 

terombang-ambing telah mendorong bagi pemerintah untuk tetap 

mempertahankan eksistensi serta sistem yang telah mereka susun. 

Penekanan yang diberikan oleh pemerintah lewat perjuangan militer 

selaku aparat negara dengan menangkap Juragan Musa serta melancarkan 

perlawanan terhadap Darul Islam, merupakan sebuah bentuk pengaturan 

konflik dengan paksaan. Tujuan paksaan ini jelas sebagai upaya 

pemerintah dalam mempertahankan komitmen yaitu bentuk masyarakat 

lama dan yang sudah ada. Pengerahan militer dengan dibantu oleh rakyat 

ini dipandang sebagai satu-satunya jalan yang efektif dalam pengaturan 
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konflik ideologis, mengingat negara tidak memiliki alat-alat politik lain 

yang mampu ia gunakan.  

“Diharap pertahanan rakyat dipercepat. Di luar sudah 
menunggu beberapa orang prajurit dan OKD untuk membantu 
pertahanan rakyat.”(hal 93) 
 

“Kami berterima kasih padamu, Ranta. Atas nama tentara dan 
pemerintah, kami pun mengucapkan terima kasih pada jasamu.” (hal 
72) 
 
Dengan demikian pengaturan konflik lebih bersifat terbuka. 

Penangkapan dan perlawanan terhadap orang-orang yang bergerak 

bersama Darul Islam secara terang-terangan dilakukan sepanjang 

pengamanan daerah tersebut.  

 

4.2  Faktor yang Menyebabkan Konflik Sosial dan Politik dalam 

Novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan 

4.2.1 Faktor yang menyebabkan konflik sosial  

Praktek-praktek penjajahan yang diterapkan oleh negara-negara 

Imperial seperti Belanda telah membawa dampak yang cukup besar bagi 

perkembangan ekonomi masyarakat. Hal terpenting selama masa imperialis 

di negara-negara imperial adalah emansipasi politik kaum borjuis begitu 

besar yang sampai pula pada upaya untuk menjadi kelas-kelas penguasa.  

Dalam hal ini kaum borjuis kemudian memanfaatkan alat-alat 

kekuasaan untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka. Tanpa diragukan 

lagi tujuan kaum borjuis ini menyangkut ambisi mereka dalam 

mengembangkan sayap kepentingan ekonomi mereka. Ekspansi adalah salah 



75 
 

 

satu cara yang paling dianjurkan oleh kaum borjuis.  

Ekspansi dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi 

merupakan sebuah konsep dalam menjawab tantangan yang dikemukakan 

oleh pertumbuhan industri Dengan demikian ekspansi lebih didorong oleh 

kepentingan kaum dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan untuk 

mengembangkan pengaruh ekonomi mereka. 

Bersamaan dengan itu maka ekspansi yang dilakukan oleh negara-

negara imperialis ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia bahkan 

lambat laun telah meruntuhkan kekuasaan-kekuasaan negara-negara yang 

jajahan mereka. Hal ini pada gilirannya membangkitkan semangat 

nasionalisme di kalangan masyarakat negara jajahan yang 

diimplementasikan dalam bentuk-bentuk perlawanan.  

Dalam pengertian ini, ekspansi merupakan tujuan permanen dalam 

politik. Sebab di dalam prakteknya, imperialisme tidak menganjurkan 

adanya asimilasi yang langgeng. Imperialisme secara tidak langsung 

merupakan konsep penjarahan yang panjang. Hal inilah yang kemudian 

membawa petaka bagi kelangsungan hidup, baik dari aspek ekonomi 

maupun sosial bangsa-bangsa terjajah. Kesulitan ekonomi yang ditimbulkan 

dari praktek kekuasaan imperialisme telah menyeret bangsa-bangsa terjajah 

ini ke dalam jurang kehancuran yang pada suatu saat dapat memungkinkan 

penghapusan atas entitas kebangsaan bangsa-bangsa terjajah ini. 

Kemungkinan atas penghapusan entitas ini merupakan suatu praktek 

kekuasaan imperialisme dengan menjalankan prinsip-prinsip rasialisme yang 
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sempit. Pemikiran mengenai ras dalam panggung politik imperialisme lahir 

bersamaan dengan persiapan besar bangsa-bangsa Eropa dalam menciptakan 

lembaga politik baru. Pemikiran ini terutama dipengaruhi oleh kajian-kajian 

ilmiah mengenai asal-usul manusia atau yang lebih dikenal sebagai teori 

evolusi Darwin. 

Kelas penguasa dan kelas budak sering digambarkan dalam dunia 

serangga. Kelas penguasa di dalam dunia serangga merupakan sifat turunan 

yang berasal dari induk mereka. Dalam hal ini kelas penguasa mewarisi hak-

hak istimewa yang secara otomatis diturunkan dari sifat-sifat generasi 

sebelumnya. Dengan demikian kelas penguasa merupakan kelas unggul dan 

tidak terbantahkan. Adapun kelas budak merupakan kelas pekerja yang 

memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup kelas pengu-

asa. Sehingga apa yang dilakukan oleh kelas budak merupakan sebuah 

kewajiban yang tanpa harus diminta oleh kelas penguasa. Kelas penguasa 

merupakan kelas yang superior dalam spesiesnya. Kelas ini lebih 

menggantungkan hidupnya dari kelas budak. Dalam hal lain, Darwin 

menyatakan, kelas budak secara fisiologi memiliki ciri fisik yang berbeda 

dengan kelas penguasa. Dengan demikian, hanya jenis-jenis yang kuatlah 

yang mampu memiliki kekuasan secara penuh dan mampu mengatur 

kehidupan seluruh jenis lain dalam satu spesies. 

Dalam novel tersebut, pengarang memberikan perbandingan yang 

nyata antara kaum terjajah dan kaum penjajah. Novel ini mengisahkan 

bagaimana Ranta dan kawan-kawannya sebagai warga desa menjadi kaum 
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terjajah dan hidup dalam keadaan carut marut ekonomi di daerahnya. Carut 

marut ekonomi tersebut disebabkan oleh adanya kaum penjajah, yang dalam 

novel ini adalah Juragan Musa beserta pengikutnya. Mereka senantiasa 

menghentikan segala akses perekonomian yang dibutuhkan oleh warga desa, 

sehingga warga desa hidup dalam segala kemiskinan dan serba kekurangan. 

Penguasaan ekonomi ini lambat laun disadari oleh warga desa telah 

melahirkan serangkaian kesengsaraan. Ekonomi yang merupakan suatu 

sumber penting yang seharusnya dikelola oleh warga ini telah direbut dan 

dimanfaatkan secara efisien oleh para gerombolan pengacau yang dipimpin 

oleh Juragan Musa. Hal inilah yang telah memicu konflik sosial. 

 “… panen seluruhnya mereka ambil. Kita kelaparan, terpaksa 
jual tanah. Mereka juga yang ambil tanah kita. Berapa harganya? 
Tak cukup buat modal dagang di pasar! Ludas! Tandas! Kuras! (hal 
26) 
 

“Hati mau menyugu kopi. Tapi apa boleh buat, kopi tidak 
gulapun tidak” (hal 27) 
 

“… dulu kita diuber-uber lurah, tuan besar adminstratur, rodi, 
wajib desa. Kita tak sempat cari penghidupan layak. Zaman Jepang 
apa? Romusha sampai kurus kering, sampai mampus. Zaman NICA 
apa? Lagi-lagi diuber-uber kena rodi, ditembaki saban hari. Sekarang 
apa? Diuber-uber DI. Itu belum lagi. Kawan-kawan kita sendiri 
sekarang sudah sama meningkat jadi juragan.” (hal 28) 
 

“…. Kita sendiri mesti belajar mempertahankan keselamatan 
kita sendiri. Bukan saja dari keganasan gerombolan, juga dari 
kemiskinan dan bencana alam.” (hal 85) 
 

“…. Dari dulu sampai sekarang hidup kita kayak begini. Tiap 
panen dua kali memang datang truk beli hasil bumi, tapi harganya, 
Pak? Di Pelabuhan Ratu mereka jual tiga kali lipat! Kalau sampai di 
Jakarta, entah berapa kali lipat” (hal 118) 
 
Beberapa kutipan tersebut menyiratkan bahwa kehidupan ekonomi 
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masyarakat di bawah tekanan gerombolan pengacau semakin mengalami 

keterpurukan. Warga tidak memiliki kesempatan untuk mengelola dan 

mengolah sumber-sumber ekonomi secara maksimal. Hal ini menunjukkan 

adanya penguasan atas sumber-sumber ekonomi masyarakat oleh 

gerombolan pengacau yang dipimpin oleh Juragan Musa.  

Kemiskinan merupakan faktor terbesar terjadinya konflik dan 

melebarkannya. Daerah yang dikisahkan dalam novel tersebut, merupakan 

daerah yang sangat subur dan kaya akan bahan alam tetapi tingkat 

kemiskinan cukup tinggi. Keadaan ini diperparah dengan segala ketakutan 

adanya gerombolan pengacau yang setiap kali menghunuskan taringnya 

pada mereka. Ketakutan-ketakutan ini kemudian memunculkan segala 

persoalan di antaranya pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat 

menjadi tertekan. Dengan demikian, daerah yang digambarkan dalam novel 

tersebut memiliki potensi yang besar bagi kemunculan konflik baik secara 

sosial maupun secara politik. 

Di lain hal, konflik ini dimunculkan pula oleh adanya perlakuan 

istimewa yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang memiliki 

kedekatan dengan gerombolan pengacau. Pemberlakuan istimewa tidak lain 

hanya untuk mencari lebih banyak massa demi kokohnya kelompok mereka. 

 

“...daerah sini daerah paling kacau. Sudah kuusahakan 
bermusyawarah dengan orang-orang terkemuka di sini dan Pak 
Lurah, tapi apa buktinya? Bukti-buktinya: Juragan dan Pak 
Lurah sendiri pengkhianat rakyatnya sendiri. (hal 66) 
 
Perlakuan istimewa terhadap orang tertentu merupakan strategi 
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politik yang digunakan Juragan Musa untuk memanfaatkan kelompok-

kelompok ini sebagai benteng pertahanan kekuasaan mereka dalam 

mengamankan investasi kekuasaan di daerahnya. Apalagi Juragan Musa 

mengerahkan orang-orang terpandang, semisal Pak Lurah, untuk menjadi 

tangan kanannya. Sistem politik yang dibangun oleh Juragan Musa inilah 

yang kemudian akan mengarahkan masyarakat pada suatu situasi konflik. 

Sebab, sistem ini secara tidak langsung telah menciptakan suatu klasifikasi 

masyarakat ke dalam bentuk kelas-kelas sosial. Pembagian kelas-kelas sosial 

di dalam masyarakat ini lebih didasarkan pada status sosial serta 

kemampuan secara ekonomi masyarakat. 

“Ah, si Ranta, apa sih dia? Aku kan lebih pintar? Aku kan lebih 
pandai dari dia? Aku keluaran SKP. Dia? Menulis saja hampir-
hampir tak dapat!” (hal 92) 
 

 “Mau pergi ke mana orang seperti dia? Tidak ada orang 
yang mau percaya. Si pencuri itu! Siapa mau percaya sama 
pencuri? (hal 50) 
 
Ungkapan tersebut secara tidak langsung telah mendiskreditkan 

warga desa sebagai kelompok yang berada paling bawah. Yang satu sebagai 

orang bodoh, yang lain sebagai pencuri. Pembagian-pembagian kelas 

tersebut justru akan berakibat buruk pada ekonomi warga serta tidak lagi 

memiliki kesempatan untuk dapat mengembangkan kondisi ekonomi 

mereka. Sebab orang akan selalu dianggap pencuri manakala ia terlalu 

bodoh untuk memberikan alasan yang sebenarnya. Ia selalu merasa di bawah 

dan perjalanan akses ekonomi tidak akan sampai kepadanya.  

Perekonomian yang carut marut dan mengarah pada pembagian kelas 
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tersebut, juga akan membawa dampak pada kurangnya solidaritas dan 

persatuan antarwarga. Seakan mereka hanya peduli pada dirinya sendiri, 

sebab keselamatan hidupnya lebih penting. Mereka tidak tahu mana saudara 

dan mana musuh. Pikiran mereka selalu dibayangi oleh rasa takut, kematian, 

dan kelaparan yang setiap waktu mendatangi.  

Pada dasarnya, keadaan alamiah manusia selalu diliputi oleh rasa 

takut dan terancam bahaya kematian karena kekerasan. Kehidupan manusia 

selalu dalam keadaan menyendiri, miskin, penuh kekotoran, dan kekerasan, 

serta jangka waktu kehidupan pendek. Apabila manusia dibiarkan 

menanggung nasibnya sendiri, maka manusia akan menjadi korban 

keinginan merebut kekuasaan dan keuntungan. Sehingga, sebetulnya 

manusia dikuasai oleh motif-motif untuk memenuhi kepentingan dirinya.  

“Mereka! Yang datang pada kita hanya untuk menyuruh kita 
jadi maling. Mereka! Yang hidup memisah dari kita, seperti binatang 
buas di rimba. Mereka, yang dalam kepalanya cuma ada pikiran mau 
mangsa sesamanya. Mereka! Mereka! (hal 21) 
 

“Kalau kita semua tidak bersatu, kita semua akan berkelahi 
terus-menerus satu dengan yang lain.” (hal 76) 
 
Kondisi Ranta yang hidup dalam perpecahan solidaritas, sangatlah 

sulit untuk segera mengakhiri masa krisis tersebut. Berkali-kali Ranta 

mencoba memberikan masukan kepada warga desa, seringkali mendapat 

pertentangan juga. Hal ini disebabkan karena kuatnya idealisme yang 

dibawa masing-masing. Diceritakan pula bahwa antara yang satu dengan 

yang lain tidaklah mengenali. Masing-masing disibukkan dengan urusan 



81 
 

 

pribadi. Dalam hal ini, urusan keselamatan hidup menjadi hal yang paling 

utama. 

Kurangnya rasa persatuan tersebut lebih disebabkan rasa trauma 

antarindividu dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Mereka selalu 

diteror dengan segala macam pembunuhan dan penindasan. Kekacauan yang 

muncul di setiap waktu dan tempat, menjadi makanan sehari-hari mereka. 

Secara psikologis, segala teror, ancaman, dan bahkan penindasan yang 

terang-terangan, akan berakibat jatuhnya mental seseorang. Rasa traumatis 

akan menjadi akibat yang paling utama. Orang akan merasa takut dan was-

was jika di sekitarnya sering terjadi berbagai ancaman yang dapat 

mencederai pribadinya. Apalagi jika sudah menyangkut masalah nyawa atau 

keselamatan jiwa. Mereka lebih memilih mengasingkan diri dan 

menghindari serangkaian ancaman-ancaman tersebut. Bahkan tidak jarang 

dari mereka yang saling tuduh sebagai akibat dari pernyelamatan pertama 

pada jiwanya.  

“Pak, Pak! Bukan DI ini, orang baik-baik. Boleh menginap 
sini, Pak?” (hal 21) 
 

“Djali, maafkan kekhilafanku. Dahulu aku curigai kau. 
Ternyata kau pembantu utama. Tanpa kau tak dapat perusuh-perusuh 
itu digulung.” (hal 75) 
 

Para pendatang berunding satu sama lain dengan bisik dan 
kelasak-kelusuk. Melihat gelagat seperti itu Nyonya merasa 
tersinggung.(hal 87) 
 
Dalam kutipan tersebut menjelaskan bahwa antara warga terjadi 

saling curiga satu sama lain. Gejolak politik yang sangat deras, membawa 

dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat selalu 
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berhati-hati bahkan merasa trauma jika ada Darul Islam yang muncul di 

sekitarnya. Oleh karena trauma yang begitu mendalam, menyebabkan satu 

sama lain tidak mengetahui mana yang Darul Islam dan mana yang bukan. 

Hal ini merupakan suatu kewajaran, karena dalam novel tersebut antara 

warga biasa dengan anggota Darul Islam tidak ada bedanya dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam caranya berpenampilan. Hanya Juragan 

Musa saja yang berpenampilan berbeda dengan lainnya.  

Kemiskinan solidaritas tersebut jika tidak segera diperbaiki, tentu 

akan menjadi celah bagi kelompok lain untuk masuk dan merusak segala 

tatanan yang ada di daerah tersebut. Masyarakat yang dikisahkan dalam 

novel tersebut adalah masyarakat yang belum mapan atau belum stabil. 

Masyarakat yang belum stabil pada umumnya belum mempunyai konsensus 

yang disepakati bersama sehingga sering dihadapkan pada konflik untuk 

memperebutkan atau memperjuangkan aspirasi dari kelompok-kelompok 

masyarakat. Tiadanya konsensus yang mampu mengakomodir dan mengatur 

kepentingan-kepentingan berbeda dari berbagai kelompok masyarakat, akan 

semakin memperlebar konflik.  

 

4.2.2 Faktor yang menyebabkan konflik politik  

Ideologi sesungguhnya tidak pernah mati, apalagi ia bersumber pada 

ajaran agama-agama klasik seperti Islam. Dalam suatu kurun sejarah 

tertentu, karena ditindas penguasa politik, bisa saja ideologi itu tenggelam, 

tapi suatu saat ia akan bangkit kembali manakala situasinya kondusif. 
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Pertentangan politik dalam novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan 

merupakan bentuk-bentuk perlawanan sengit antarideologi. Pemerintah 

merupakan lawan politik Darul Islam.  

“...Tuhan sudah pilih aku jadi hambaNya untuk menegakkan 
hukumNya.” (hal 55) 
 
Kutipan tersebut mengisyaratkan betapa kuatnya pengaruh ideologi 

dalam pembentukan pemerintahan yang digawangi oleh Darul Islam. 

Juragan Musa sebagai Residen Darul Islam, telah berjanji akan menegakkan 

hukum-hukum Islam di tanah yang ia injak. Dalam hal ini, perjuangan Darul 

Islam tentu sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Apalagi perjuangan 

yang sudah mencapai taraf kekerasan.  

Sebenarnya kiprah ideologi dalam ranah konflik politik begitu besar. 

Ideologi dalam sejarah manusia telah memobilisasi massa ke dalam sebuah 

ikatan-ikatan yang pada akhirnya akan menjurus pada pergerakan yang 

terorganisir. Sebagaimana yang diungkapkan Meyer (1988: 30) pada tesis 

kesebelasnya: 

Solidaritas memainkan peran amat penting dalam 
perjuangan sosialis untuk pembebasan dan dalam konsepnya 
bagi pembentukan sebuah masyarakat yang adab.... 

 
Hal ini juga ditegaskan oleh Marx dan Engels dalam Manifesto 

Partai Komunis (Ibid: 31) yang menyatakan: 

Kami menyadari... bahwa langkah pertama dalam 
revolusi kelas pekerja adalah mengangkat proletariat menjadi 
kelas yang mendominasi, merupakan perjuangan mencapai 
demokrasi. 

 
Dengan begitu, pergerakan ideologi merupakan upaya untuk 
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menciptakan kelas-kelas atau dalam istilah lain sebagai kelompok-kelompok 

ideologi. Suatu pertanyaan besar yang kemudian muncul dalam kaitannya 

pengharaman ideologi Islam adalah adanya anggapan bahwa ideologi Islam 

bertentangan dengan ideologi negara. Hal ini dipicu oleh adanya deskripsi 

politik yang dinyatakan oleh Lenin dalam Sosialisme dan Agama seperti 

kutipan berikut. 

Tanpa dapat dielakkan, penindasan ekonomi terhadap 
para pekerja membangkitkan dan mendorong setiap bentuk 
penindasan politik dan penistaan terhadap masyarakat, 
menggelapkan, dan mempersuram kehidupan spiritual dan 
moral massa. Para pekerja bisa mengamankan lebih banyak 
atau lebih sedikit kemerdekaan politik untuk memperjuangkan 
emansipasi ekonomi mereka, namun tak secuil pun 
kemerdekaan yang akan bisa membebaskan mereka dari 
kemiskinan, pengangguran, dan penindasan sampai kekuasaan 
dari kapital ditumbangkan. Agama merupakan salah satu 
bentuk penindasan spiritual yang dimanapun ia berada, teramat 
membebani masyarakat, teramat membebani dengan kebiasaan 
mengabdi kepada orang lain, dengan keinginan dan isolasi. 
(http://www.geocities.com/indomarxist/vi050019.htm) 

 
Pada bagian lain Lenin juga mengungkap: 

Agama harus dinyatakan sebagai urusan pribadi. Dalam 
kata-kata inilah kaum sosialis biasa menyatakan sikapnya 
terhadap agama. Tetapi makna dari kata-kata ini harus 
dijelaskan secara akurat untuk mencegah adanya 
kesalahpahaman apapun. Kita minta agar agama dipahami 
sebagai sebuah persoalan pribadi, sepanjang seperti yang 
diperhatikan oleh negara. Namun sama sekali bukan berarti 
kita bisa memikirkan agama sepanjang seperti yang 
diperhatikan oleh Partai. Sudah seharusnya agama tidak 
menjadi perhatian negara, dan masyarakat religius seharusnya 
tidak berhubungan dengan otoritas pemerintahan. Setiap orang 
sudah seharusnya bebas mutlak menentukan agama apa yang 
dianutnya, atau bahkan tanpa agama sekalipun, yaitu, menjadi 
seorang atheis, dimana bagi kaum sosialis, sebagai sebuah 
aturan. Diskriminasi di antara para warga sehubungan dengan 
keyakinan agamanya sama sekali tidak dapat ditolerir. Bahkan 
untuk sekedar penyebut-an agama seseorang di dalam 
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dokumen resmi tanpa ragu lagi mesti dibatasi. Tak ada subsidi 
yang harus diberikan untuk memapankan gereja, negara juga 
tidak diperbolehkan didirikan untuk masyarakat religius dan 
gerejawi. Hal-hal ini harus secara absolut menjadi 
perkumpulan bebas orang-orang yang berpikiran begitu, 
asosiasi yang independen dari negara. Hanya pemenuhan 
seutuhnya dari tuntutan ini yang dapat mengakhiri masa lalu 
yang memalukan dan keparat, saat gereja hidup dalam 
ketergantungan feodal pada negara, dan rakyat Rusia hidup 
dalam ketergantungan feodal pada gereja yang mapan, ketika 
di zaman pertengahan, hukum-hukum inquisisi (yang hingga 
hari ini masih mendekam dalam hukum-hukum pidana dan 
pada kitab undang-undang kita) ada dan diterapkan, menyiksa 
banyak orang untuk keyakinan maupun ketidakyakinannya, 
memperkosa hati nurani orang-orang, dan menggabungkan 
pemerintah yang enak dan pendapatan dari pemerintah, dengan 
dispensasi ini dan itu yang membiuskan, oleh lembaga gereja. 
Pemisahan yang tegas antara lembaga Negara dan Gereja 
adalah apa yang dituntut proletariat sosialis mengenai negara 
modern dan gereja modern. 
(http://www.geocities.com/indomarxist/vi050019.htm) 

 
Pernyataan inilah yang kemudian membuat semacam keresahan di 

kalangan pemegang kekuasaan negara, termasuk pemerintah Indonesia, yang 

saat itu masih dalam keadaan kepincangan politik. Keresahan ini muncul 

sebagai respon terhadap keinginan berbagi ideologi yang bermunculan saat 

itu, termasuk ideologi Islam sekuler. Tujuan Islam sekuler di dunia hampir 

sama satu dengan yang lain, yaitu menggantikan sistem pemerintahan lama 

menjadi bersyariat Islam serta kewajiban menjalankan peraturan-

peraturannya. 

Keresahan pemerintah beserta pengikutnya, termasuk Ranta, 

akhirnya menuai konflik yang lebih tajam dengan Darul Islam. Dalam hal 

ini, kemudian Darul Islam sebagai oposisi pemerintah memainkan strategi 

politiknya dengan berbagai pergerakan dan bermacam bentuknya. 
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“...komandan pergi membawa tiga orang pengawal. Jadi, 
apa kan kita perbuat sekarang? Markas Tentara itu bisa kita 
serbu malam ini. Di markas tinggal sepuluh orang. Tidak lebih. 
Kita bisa geropyok dengan dua puluh orang saja... (hal 63) 
 

“...dengarkan baik-baik: gerombolan akan datang 
menyerang lagi.” (hal 85) 
 

Terdengar bunyi tembak-menembak yang kian lama kian 
mendekat, sehingga akhirnya terdengar dekat betul dengan 
rumah. (hal 97) 
 

Tiba-tiba terdengar pintu depan digedor-gedor dengan 
kasarnya dan suara yang kasar juga. (hal 97) 
 
 
Ideologi agama yang dibawa Darul Islam sangat dihambat 

perkembangannya oleh pemerintah dan pengikutnya, termasuk Ranta. 

Perlakuan kasar dan banyaknya teror yang dilayangkan kepada warga lawan 

ideologinya, yang dalam hal ini pengikut pemerintah saat itu, telah 

mendorong pemerintah untuk memberhentikan segala perlawanan yang ada. 

Apalagi saat itu keadaan negara masih dalam tahap pendirian dan belum 

mempunyai kekuatan politik yang stabil. Dengan begitu, maka mudah sekali 

untuk disusupi oleh ideologi-ideologi yang bertentangan dengan pemerintah 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya konflik antar mereka yang 

berlainan ideologi.  

Dalam novel tersebut, ideologi yang diterapkan Darul Islam ternyata 

belum bisa diterima oleh pemerintah. Ideologi akan diterima oleh 

pemerintah bilamana ia mampu mencitrakan cita-cita warga, bukan 

menindas dengan kesewengan. Dengan demikian, ideologi merupakan 

pandangan-pandangan utopis yang menggunakan perspektif yang lebih 
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realistis dan lebih komprehensif. Sehingga, ideologi dapat pula dikatakan 

sebagai pencitraan masyarakat secara menyeluruh dengan memanfaatkan 

studi keilmiahan yang dipadupadankan dengan penalaran yang sederhana. 

Semakin ia dapat disederhanakan dalam kerangka teoritis maupun 

praktisnya, ideologi dapat diterima secara luas oleh masyarakat. 

“Jadi kau sudah lupa, orang tuaku dihabisi DI? Keluargaku lari 
tungganglanggang karena DI....” (hal 54) 
 

“...Islam tidak mengajarkan dan mewajibkan pengkhianatan 
pada rakyat dan sesamanya....” (hal 66) 
 

“Kalau aku tahu jauh sebelumnya, mungkin aku bisa 
mencegahnya berbuat begitu. Aku kira, tak ada di antara orangbaik-
baik yang mengutuk DI.” (hal 81) 
 
Dalam novel tersebut, penindasan yang dilakukan oleh Darul Islam 

telah menjauhi tujuan negara yang ingin hidup berdamai dengan semua. 

Segala bentuk kekerasan telah dilancarkan oleh Daurl Islam demi 

perjuangannya. Sebagaimana jargon politik Darul Islam yang pernah 

dideklarasikan, yaitu ingin mendirikan Negara Islam di Indonesia. Gerakan 

ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai Negara Teokrasi dengan Agama 

Islam sebagai dasar negara. Seperti yang diucapkan Juragan Musa pada 

istrinya. 

“Kau yang pura-pura alim! Kau yang pura-pura saleh! Kau 
murtad pada takdir Tuhan. Tuhan sudah pilih aku jadi hambaNya 
untuk menegakkan hukumNya.” (hal 55) 
 

“Jadi kau minta direjam seperti yang lain-lain?” (hal 55) 
 
Kutipan tersebut mempertegas bahwa kehadiran Darul Islam adalah 

untuk menegakkan hukum Allah di Indonesia. Hukum yang mereka 
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tegakkan adalah Hukum Islam. Jika ada yang melanggar, maka akan 

direjam, disiksa, dan diberanguskan. Hal ini justru akan memperkeruh 

suasana pemerintahan yang dalam novel tersebut belum ada konsensus yang 

nyata.  

Dalam proklamasi yang dikumandangkan oleh Kartosuwiryo, bahwa 

"Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam." 

Lebih jelas lagi termaktup dalam undang-undangnya yang menyatakan 

bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al 

Quran dan Hadits." Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas 

menyatakan bahwa kewajiban negara untuk memproduk undang-undang 

yang berlandaskan syari'at Islam dan penolakan yang keras terhadap 

ideologi Alqur'an dan Hadits Shahih, mereka sebut dengan "hukum kafir". 

Hal itu menunjukkan bahwa Islam ingin melaksanakan politik 

selaras dengan tuntunan yang telah diberikan agama dan menggunakan 

negara sebagai sarana melayani Allah. Islam menggunakan kekuatan politik 

untuk mereformasi masyarakat dan juga sistem pemerintahan.   

Selain itu, reformasi yang dikehendaki Islam tidak dapat 

dilaksanakan melalui khutbah-khutbah saja. Kekuatan politik juga penting 

untuk mencapainya. Inilah cara pendekatan Islam. Dan konsekuensi logis 

dari cara ini adalah bahwa negara harus dibentuk berdasarkan pola-pola 

Islami. 

Pertentangan ideologi telah membawa kesengsaraan masyarakat di 

beberapa daerah termasuk yang dilukiskan dalam novel tersebut. Novel 



89 
 

 

tersebut menggambarkan bagaimana sifat orang Islam yang mengajarkan 

tata cara islami, kesantunan, budi pekerti, saling membantu, dan saling 

menjaga keamanan, telah dilanggar oleh orang Islam sendiri yang 

menginginkan sebuah kekuasaan. Sebab, kekuasaan pada gilirannya 

merupakan kepanjangan tangan dari ideologi. Sistem politik yang dihasilkan 

oleh kekuasaan merupakan sebuah interpretasi yang sekaligus implementasi 

dari ideologi. 

“Aku tidak percaya Allah bersama kita. Aku baru tahu engkau 
orang Darul Islam.” (hal 54) 
 

“…Sebagai orang beragama, tidak layak memungkiri janji. 
Tidak layak berkhianat! Islam tidak mengajarkan dan mewajibkan 
pengkhianatan pada rakyat dan sesamanya.” (hal 66) 
 
Persaingan politik ideologi akan demokratis dan adil manakala 

masing-masing pihak yang bersaing menanggalkan cara-cara kekerasan 

untuk mencapai kemenangan. Sekali cara kekerasan dipakai, ketika itu 

persaingan yang demokratis pun mati. Kekerasan akan melahirkan 

kekerasan pula. Inilah yang terjadi ketika Juragan Musa dan Darul Islamnya 

memakai jalan kekerasan sebagai cara paling ampuh untuk mendirikan 

Negara Islam. Juragan Musa harus berhadapan dengan Ranta yang pada 

mulanya menolak jalan kekerasan. Namun akhirnya, Ranta pun memakai 

jalan kekerasan. Hal ini disebabkan karena urusan nyawa lebih dianggap 

penting oleh Ranta. Dalam kesabaran yang cukup, mereka selalu menerima 

apa yang ditujukan Juragan Musa padanya. Penindasan, pembunuhan rekan-

rekannya, pembakaran rumah-rumah, dan pemberhentian segala sumber 

daya, telah menguatkan hati Ranta untuk bangkit dan melawan. Melawan 
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pengacau dan melawan kemiskinan. 

Semua nampak kaget dan cemas kecuali Ranta yang malah 
tersenyum dan berkata pelahan: “Aku sudah bosan takut. Biar dia 
datang.” (hal 30) 
 

“Kita sudah bosan putus asa. Kita takkan putus asa lagi. Kita 
akan perbaiki keadaan ini.” (hal 31) 
 

“Tidak, kita bersatu dan juga melawan, bahkan menyerang.” 
(hal 76) 
 

“…Di mana-mana aku selalu dengar: yang benar juga akhirnya 
yang menang. Itu benar. Benar sekali. Tapi kapan? Kebenaran tidak 
datang dari langit, dia mesti diperjuangkan utnuk menjadi benar.” 
(hal 77) 
 
Ketidakberterimaan kelompok-kelompok ideologi lawan Darul Islam 

ini lebih disebabkan adanya kepentingan-kepentingan yang lebih bersifat 

rasional. Kepemilikan atau aset-aset pribadi, seperti tanah, hutan, dan 

makanan, dikhawatirkan akan menjadi lenyap bersamaan dengan berlakunya 

sistem politik ala Darul Islam. Sehingga, dengan segala upaya kelompok-

kelompok tandingan tersebut berusaha menyingkirkan kelompok Darul 

Islam, bahkan memusnahkannya. Dalam upaya tersebut, militer muncul 

sebagai pembantu rakyat yang setia. Dengan kata lain, militer membangun 

kerjasama dengan rakyat untuk menumpas gerombolan pengacau di daerah 

tersebut.  

“Begini, mari kita pergi ke rumah bapak Komandan, lapor.” 
(hal 37) 
 

“Tahu, Juragan Musa, kami datang kemari bukan saja dengan 
serombongan prajurit ini, katanya sambil menunjuk para prajurit, 
tapi juga dengaan serombongan OKD dengan senjata lengkap. 
Tengok saja di luar kalau suka.” (hal 57) 
 

“Dengar, Juragan Musa. Daerah sini paling kacau. Sudah 
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kuusahakan bermusyawarah dengan orang-orang terkemuka di sini 
dan Pak Lurah, tapi apa buktinya?”(hal 66) 
 

“Diharap pertahanan rakyat dipercepat. Di luar sudah 
menunggu beberapa orang prajurit dan OKD untuk membantu 
pertahanan rakyat.”(hal 93) 
 

“Kami berterima kasih padamu, Ranta. Atas nama tentara dan 
pemerintah, kami pun mengucapkan terima kasih pada jasamu.” (hal 
72) 
 
Kutipan tersebut memberikan penggambaran yang sangat jelas 

mengenai keterlibatan militer dalam konflik politik yang terjadi. 

Keterlibatan militer ini, merupakan sebuah kerjasama demi memusnahkan 

Darul Islam. Dalam hal ini, antara rakyat dengan militer mempunyai 

kepentingan yang sama, yaitu hidup tanpa penindasan. Hal ini dapat dilihat 

dari upaya militer dalam menumpas kelompok Darul Islam tersebut. Militer 

mempunyai kewajiban menjaga kesatuan negara dan rakyat mempunyai 

kewajiban untuk menegakkan kebenaran di tanah yang mereka injak. 

Dengan demikian, tanpa disadari juga militer telah menjadi bagian dalam 

konflik tersebut dan secara tidak langsung telah menjadi kekuatan politik di 

luar partai. 

Kekeringan Darul Islam dalam memahami konsep kelompok di luar 

ideologinya telah memicu konflik yang kian parah. Kelompok di luar Islam 

dipahami sebagai paham yang harus dibasmi karena tidak berasaskan Islam. 

Secara sadar, Darul Islam ini mengindikasikan adanya kepentingan untuk 

turut bermain dalam wilayah kekuasaan negara. Tindakan Darul Islam yang 

menindas kelompok lain ini, telah meruncingkan dan mempertajam konflik.  

“Jadi kau sudah lupa, orangtuaku dihabisi DI? Keluargaku lari 
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tungganglanggang karena DI.” (hal 54) 
 

“Pak Residen sendiri menganjurkan: bakari rumah, perbesar 
perang urat-saraf! Kami hanya menjalankan tugas.” (hal 69) 
 

“…Bukti-buktinya: Juragan dan Pak Lurah sendiri pengkhianat 
rakyatnya sendiri. Juragan Musa berjanji mau membantu kami. 
Sebagai orang beragama, tidak layak memungkiri janji. Tidak layak 
berkhianat! Islam tidak mengajarkan dan mewajibkan pengkhianatan 
pada rakyat dan sesamanya.” (hal 66) 
 
Dalam hal ini, perlu dicatat pula bahwa agama mempunyai pengaruh 

yang kuat dalam kekuasaan. Bila agama telah melembaga dan mencapai 

kedudukan yang kuat, agama akan menentang segala bentuk kekuasaan. 

Dengan demikian, kekuatan agama akan menunjukkan suatu perkembangan 

yang signifikan bila agama telah memiliki alat-alat untuk mencapai tujuan-

tujuan mereka. Dalam hal ini adalah organisasi. 

Kepentingan lain yang dimainkan melalui peranan politik Juragan 

Musa menjadi sebuah batu sandungan bagi Ranta dan pengikutnya. 

Sebagaimana disinggung sebelumnya, kepentingan ekonomilah yang telah 

memperdaya Juragan Musa untuk masuk ke dalam ranah politik. Bisnis yang 

dilakukan oleh Juragan Musa dengan pihak luar secara tidak langsung telah 

mempengaruhi kehidupan ideologinya itu. Hal ini dapat dilihat dari 

pertentangan antarideologi warga yang berkecamuk. Pada awalnnya, 

Juragan Musa hanyalah warga miskin biasa. Namun dengan keterlibatannya 

dengan Jepang, dia berhasil mengangkat dirinya sendiri menjadi Juragan 

bahkan pemimpin Darul Islam di daerah itu. 

“Kami kenal juragan Musa. Dulu dia semiskin aku dan kami di 
sini. Zaman Jepang dia jadi werek roomusya. Barang siapa pergi, 
disuruhnya kasih cap jempol. Ternyata cap jempol itu merampas 
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tanahnya. Nah itulah cerita mula-mula dia jadi tuan tanah. Dia 
mengangkat diri sendiri jadi Juragan.” (hal 81) 
 

“... mereka yang dalam kepalanya cuma ada pikiran mau 
memangsa sesama.” (hal 21) 
 

“... kawan-kawan kita sendiri sekarang sudah sama meningkat 
jadi juragan...” (hal 28)                 
 
Gambaran tersebut sedikit menjelaskan bahwa pada awalnya tidak 

ada sekat di antara warga desa. Namun karena ada pihak-pihak tertentu yang 

ingin memanfaatkan situasi politik, maka lenyap sudah hubungan mereka. 

Apalagi harus ditandai dengan kekerasan fisik dan penguasaan sumber daya 

alam.  

“…mereka beri aku upah pukulan rotan, merampas pikulan dan 
golokku.” (hal 25) 
 

“Dicambuki dengan buntut pari. Juga soal maling karet. Empat 
orang menghajar aku habis-habisan…”(hal 26) 
 

“Lewat jalan yang kita buat sendiri kita bayar pajak pada 
onderneming. Dua pintu jalan, dua kali pajak. Kalau kau coba-coba 
beli gerobak, berpa pajak mesti dibayar, tiap kali lalui dua pintu jalan 
onderneming itu?” (hal 13) 
 

“Kekayaan mereka peroleh dari maling. Ireng, kau ingat waktu 
anak kita yang pertama sakit keras, pinjam hutang pada mereka? 
Anak kita meninggal. Panen seluruhnya mereka ambil….” (hal 26) 
 
Kutipan tersebut sangat berhubungan dengan pembagian daerah yang 

dilakukan oleh Darul Islam. Dalam mempertahankan kedaulatan sekaligus 

menyebarluaskan pengaruhnya, Darul Islam membagi wilayahnya dalam 

tiga kategori, yaitu daerah I yang merupakan Ibu daerah Negara Islam di 

mana berlaku kekuasaab dan hkum-hukum Islam. Kemudian daerah II 

merupakan daerah yang terdekat dengan Daerah I, namun belum berlaku 
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hukum Islam. Para pemimpin Darul Islam di daerah ini berkewajiban 

menarik setoran 2% setiap minggunya dari penghasilan penduduk setempat, 

serta berkewajiban untuk melakukan pemberontakan langsung yang 

berhubungan dengan Darul Islam. Dan yang terakhir adalah daerah III, yaitu 

suatu wilayah yang diupayakan oleh para pemimpinnya untuk dijadikan 

sebagai derah II dan seterusnya menjadi daerah I.  

Dalam novel tersebut, daerah yang diceritakan masuk dalam kategori 

daerah II, karena Darul Islam berhasil menguasai dan menarik penghasilan 

rakyat. Bahkan tidak hanya 2% melainkan seluruh kepemilikan rakyat 

diambilnya. Inilah yang menjadikan ketimpangan sosial, yang mana pihak 

satu tercukupi sedang yang lain menjadi kekurangan dan serba miskin. 

Selain itu, daerah tersebut juga belum berjalan hukum Islam yang kuat. 

Dalam hal ini, Juragan Musa dan Darul Islam masih dalam tahap 

pengumpulan massa dan pengumpulan kekayaan. 

Kemudian dalam perkembangannya, langkah politik Darul Islam 

berhasil ditumbangkan. Dengan begitu, maka pembentukan pemerintahan ke 

arah depan, lebih terlihat mapan dan lepas dari rongrongan konflik yang 

besar. Dalam hal ini, peran pemerintah dalam membatasi dan mengasingkan 

paham yang disinyalir akan merusak tatanan sosial, dimungkinkan telah 

berhasil. Membatasi ruang gerak mereka baik dalam peran-peran sosialnya 

terlebih peran politiknya, dimaksudkan agar tercapainya kemakmuran dan 

kesejahateraan masyarakat, serta menghentikan timbulnya konflik yang 

berkepanjangan. 
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Dengan demikian dapat dilihat bahwa konflik politik yang terdapat 

dalam novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan merupakan sebuah akibat 

dari perbedaan ideologi  atau perbedaan kepentingan antara kelompok yang 

berasosiasi dengan pemerintah dengan kelompok yang beroposisi dengan 

pemerintah. Dalam hal ini, Ranta dan pengikutnya merupakan kelompok 

yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah. Sedang Darul Islam 

merupakan kelompok beroposisi dengan pemerintah.  

Perbedaan mendasar yang menjadi pertentangan antara kedua 

kelompok ini lebih disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kepentingan 

ideologi dan juga ekonomi. Konflik menjadi sesuatu yang tidak dapat 

dielakkan lagi. Perlawanan Ranta sangatlah dapat dimengerti sebagai sikap 

politik yang tidak menginginkan kedekatannya dengan Darul Islam. 

Dalam beberapa hal, Ranta beserta pengikutnya mendapati kondisi 

mereka dalam sebuah situasi yang tidak stabil. Keadaan ekonomi yang tidak 

mampu mencukupi kehidupan mereka, keterdesakan mereka atas kebutuhan-

kebutuhan, serta pandangan-pandangan skeptis yang telah menciptakan 

keterasingan, menjadikan arah konflik semakin besar. Intimidasi Darul 

Islam, telah mempersempit gerak Ranta beserta pengikutnya baik secara 

sosial maupun politik. Secara sosial, konflik dibangun atas dasar masalah 

ekonomi. Sedang secara politik, konflik dibangun atas dasar perbedaan 

ideologi yang dikaitkan dengan sebuah realita dengan didasari oleh 

persoalan ekonomi.  

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam perspektif Marxisme 
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merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari masalah-masalah politik 

kekuasaan negara. Dalam hal ini kondisi sosial ekonomi masyarakat 

merupakan fakta yang mengejawantahkan sebuah sistem politik yang 

berlaku di sebuah negara. Dengan sedikit melihat sejarah kemerdekaan 

Indonesia, bahwa di saat gencarnya ideologi yang bermunculan saat itu tidak 

bisa lepas dari keadaan sosial dan ekonomi yang belum stabil. Pemerintahan 

masih dalam tahap pembentukan dan masih mudah digoyang bahkan 

disusupi oleh ideologi-ideologi baru, termasuk kemunculan ideologi Islam 

yang dianggap sekuler saat itu. Keadaan tersebut memaksa pemerintah 

untuk segera menindaklanjuti agar tidak berlangsung konflik yang 

berkepanjangan. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan 

Novel tersebut menggambarkan adanya unsur kekerasan dalam 

menjalankan sebuah tujuan. Kekerasan bisa berupa kekerasan fisik maupun 

non-fisik. Kekerasan fisik bisa diartikan dengan penggunaan alat yang dapat 

melukai salah satu pihak. Sedangkan kekerasan non-fisik hanya tergambar 

lewat praktik-praktik yang tidak langsung, tetapi akibatnya justru lebih 

buruk dari kekerasan fisik. Misalnya, penguasaan sumber daya alam oleh 

pihak-pihak tertentu. Dari situlah kemudian muncul konflik baru yang 

disebabkan tidak meratanya sumber-sumber alam. Sumber-sumber alam 

hanya dikuasai orang-orang kaya, sedang yang miskin hanya diperbudak. 

Ketimpangan sosial tersebut tentu akan membuat kekacauan sebuah struktur 

sosial, apalagi diperkuat dengan melemahnya sistem politik yang ada.  

Konflik yang ditampilkan dalam novel tersebut, merupakan konflik 

yang tidak bisa diselesaikan lewat perundingan. Dengan begitu, cara-cara 

kekerasan yang dilakukan pemerintah merupakan jalan satu-satunya. 

Penangkapan Juragan Musa dan penumpasan Darul Islam, menjadi bukti 

bahwa konflik tersebut tidak mudah diselesaikan lewat jalur yang benar. 

Secara garis besar, konflik sosial dan politik yang dimunculkan dalam novel 

Sekali Peristiwa Di Banten Selatan, lebih dikarenakan perbedaan ideologi. 

Perbedaan ideologi ini, pada gilirannya telah menggiring kekuatan-kekuatan 
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politik yang ada untuk mengerahkan segala potensi yang dimiliki dalam 

rangka mencapai tujuan-tujuan politik mereka. Jika tujuan politik tersebut 

saling bertentangan, maka berakibat pada terputusnya struktur sosial di 

dalam masayarakat. Dengan terputusnya struktur sosial tersebut, disinyalir 

telah menghasilkan konflik sosial. Dalam hal ini, konflik politik yang 

beraspek ideologi, telah memancinng untuk timbulnya konflik sosial. 

Selain itu, pertarungan ideologi selalu menjadi momok tersendiri 

bagi pemerintah. Dengan begitu, konflik antarideologi akan membawa pada 

perseteruan panjang yang mungkin akan timbul tenggelam. Namun 

bagaimanapun juga, konflik tidak selalu berakibat buruk. Sebab, suatu saat 

ia akan menjadi alat untuk integrasi bangsa. 

 

5.2 Saran 

Saran yang peneliti sampaikan berkaitan dengan skripsi ini ada dua.  

1. Hendaknya dengan adanya novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan 

karya Pramoedya Ananta Toer ini, dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang dinamika sosial dan politik yang ada di Indonesia. 

2. Hendaknya penelitian ini bisa dijadikan dasar untuk penelitian mengenai 

masalah sosial dan politik selanjutnya, dan bisa dikembangkan dengan 

cara penelitian lapangan. Selain itu, penelitian ini akan menjadi lebih 

baik jika peneliti yang lain mampu menggabungkannya dengan berbagai 

sudut, terutama sudut sejarah. Sebab, novel merupakan bentuk 

pengalaman pengarangnya dengan melihat situasi keadaan yang terjadi 
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saat karya itu diciptakan. Dengan begitu, maka tidak menutup 

kemungkinan berbagai pandangan muncul dari para pengarang dan 

disisipi dengan olahan ungkapan dari pengarangnya. 
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