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Kata Kunci: Tionghoa, Propaganda, Hegemoni 

Etnis tionghoa di Indonesia adalah bagian dari masyarakat Indonesia 

yang heterogen. Dari permasalahan politik pada masa orde baru banyak 

memunculkan karya yang membahas tentang kehidupan etnis Tionghoa pada 

masa orde baru. Adanya persoalan diskriminasi dari kebijakan yang diberikan 

pemerintah kepada etnis Tionghoa dalam novel Miss Lu memunculkan adanya 

propaganda dan hegemoni dalam propaganda dalam novel tersebut. Novel Miss 

Lu menceritakan gambaran nasionalisme seorang warga negara keturunan etnis 

Tionghoa yang memiliki karakter universal yang menjadi milik manusia dimana 

saja yang menembus batas etnik, budaya, tradisi ataupun politik. 

Permasalahan yang muncul dalam kajian ini adalah bagaimana 

representasi propaganda etnis Tionghoa dalam novel Miss Lu, bagaimana dampak 

propaganda yang terjadi dalam novel Miss Lu dan bagaimana hegemoni dalam 

propaganda yang terjadi dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto. Untuk 

memperoleh jawaban berupa representasi propaganda, dampak, dan hegemoni 

dalam propaganda dilakukan analisis sosiologi sastra dengan menggunakan teori 

hegemoni Antonio Gramsci. Analisis tersebut dilanjutkan dengan 

mendeskripsikan representasi propaganda dalam novel Miss Lu berdasarkan teori 

propaganda, mendeskripsi dampak propaganda dalam novel Miss Lu  dan 

mendeskripsikan hegemoni dalam propaganda yang terjadi dalam novel Miss Lu 

karya Naning pranoto. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif, yaitu dengan memaparkan data dalam teks. Novel ini dikaji 

dengan metode analisis deskripsi di mana unsur yang ditekankan pada analisis 

hegemoni dan propaganda yang terkandung dalam novel Miss Lu. Hasil yang 

diperoleh adalah representasi propaganda etnis Tionghoa dalam novel Miss Lu 

karya Naning Pranoto menggunakan bentuk propaganda Glittering Generalities 

yaitu dengan mengasosiasikan sesuatu dengan suatu “kata bijak”. Dampak 

propaganda dalam novel tersebut memunculkan adanya semangat yang berlebihan 

(chauvinisme) dan menyamakan sudut pandang kebudayaan etnis Tionghoa yang 

ada kepada warga pribumi. dari dampak tersebut memunculkan adanya hegemoni 

(penguasaan kelas sosial) dari pemerintah terhadap etnis Tionghoa pada masa 

orde baru. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberi saran agar hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai etnis Tionghoa 

yang hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana sehingga tercipta satu 

masyarakat majemuk yang selalu hidup berdampingan. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Sastra merupakan sebuah refleksi lingkungan sosial budaya yang 

merupakan satu tes dialektika antara para pengarang dengan situasi sosial yang 

membentuknya atau merupakan penjelasan suatu sejarah dialektik yang 

dikembangkan dalam karya sastra. 

Membahas sebuah karya sastra, tentunya tidak terlepas dari beberapa 

faktor yang berada di luar teks sastra itu sendiri. Situasi sosial yang 

melatarbelakangi penciptaan karya sastra, dalam hal ini isu-isu atau persoalan-

persoalan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu, membuat karya 

sastra tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat tempat sastrawan hidup. 

Sebuah karya sastra merepresentasikan realitas kehidupan. Karya sastra lahir dari 

situasi yang dialami oleh sastrawan, di mana seorang sastrawan hidup dan 

bersitegang pada persoalan-persoalan di dalamnya.  

Pada saat membicarakan karya sastra, maka akan membicarakan buah 

dari pemikiran dan imajinasi seseorang yang diungkapkan dengan kata-kata dan 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitar orang tersebut. Karya sastra adalah sebuah 

cerita yang menawarkan hiburan kepada pembaca di samping adanya tujuan 

estetis atau tujuan lain. 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 



2 

 

 

 

yang menarik, dan tetap mempunyai tujuan yang estetik (Wellek & Warren dalam 

Burhan 2002:3). Karya sastra, selain sebagai sebuah hiburan untuk dinikmati 

isinya, juga merupakan bukti sejarah dari sudut pandang seorang pengarang.  

Seorang kritikus sastra terkemuka, Kleden (2004), menyatakan 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 transdensi secara sadar 

dari jebakan kondisi sosial dan berbagai masalah budaya yang ada di sekitarnya. 

Sebagai bentuk ekspresi sikap hidup atau ideologi sastrawan yang 

menciptakannya, karya sastra berhubungan dengan realitas sosial politik serta 

tema-tema zaman yang mengelilinginya. 

Karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil imajinasi 

pengarang serta refleksinya terhadap gejala-gejala sosial di sekitarnya. Oleh 

karena itu, kehadiran karya sastra merupakan bagian kehidupan dari masyarakat. 

Pengarang sebagai subyek individual mencoba menghasilkan pandangan dunianya 

kepada subyek kolektifnya. Signifikasi yang dielaborasikan sebyek individual 

terhadap realitas sosial di sekitarnya menunjukkan sebuah karya sastra berakar 

pada kultur tertentu dan masyarakat tertentu. Keberadaan sastra yang demikian 

itu, menjadikannya dapat diposisikan sebagai dokumen. 

Pada sastra, sekalipun terdapat keragaman pengucapan, gaya, serta 

landasan estetis, yang tiap masa cenderung mengalami pergeseran dan perubahan, 

tetap saja ada sesuatu yang bertahan sebagai bagian dominan dalam dirinya, yakni 

humanitas. Humanitas sebagai upaya tak putus-putus untuk bersimpati pada 
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manusia dengan segala tragedi dan komedinya menjadi jantung setiap karya 

sastra. Sastra tidak hanya berdiri sebagai institusi kritik sosial semata, meskipun 

selalu merujuk pada tema sosial kemasyarakatan yang sedang hidup dan 

menggejala dimasyarakat. Namun lebih dari itu, menjadi ruang bagi masyarakat 

terdidik dalam menuangkan segala gagasannya. Daya inspiratif yang 

dihasilkannya dapat berfungsi sebagai penggugah kesadaran dan ajakan untuk 

berkontemplasi bagi masyarakat pembacanya (Sarjono 2001: 27). 

Penelitian sastra memiliki peranan penting dalam berbagai aspek 

kehidupan manusia, di samping itu juga berpengaruh positif terhadap pembinaan 

dan pengembangan sastra itu sendiri (Tutoli, 1990:902). Fenomena-fenomena 

sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat khususnya etnis Tionghoa 

memang menarik untuk diteliti. Keterkaitan sastrawan terhadap fenomena- 

fenomena sosial tersebut diungkapkan melalui karya sastra seperti novel, roman, 

ataupun cerpen. 

Dalam ranah sastra Indonesia, khususnya yang muncul pasca reformasi, 

ada kecenderungan dari para sastrawan untuk lebih menonjolkan tema-tema sosial 

dalam karya-karyanya. Kecenderungan ini memang tidak bisa dihindari. Tradisi 

sastra Indonesia yang diwarisi dari generasi sebelumnya, terutama dari para 

sastrawan yang lantang berbicara mengenai isu-isu sosial dan politik, berdampak 

besar pada karya-karya yang mereka ciptakan. Apalagi dengan banyaknya data 

berupa realitas yang tersebar di kalangan masyarakat di mana seorang sastrawan 

hidup. 
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Masalah politik dan sosial adalah salah satu hal yang menarik untuk 

dibahas di dalam sebuah karya sastra, karena dengan meneliti sekaligus 

membahas masalah sosial dan politik maka kita akan mengetahui dan dapat 

memahami kehidupan masyarakat secara nyata. Cara yang paling efektif untuk 

melihat kehidupan suatu  masyarakat adalah sosial dan politiknya. Nisbet (dalam 

Surbakti 1992) mengatakan bahwa cara-cara untuk melihat masyarakat dan 

memahaminya hampir dikatakan tidak ada batasnya. Masyarakat dapat dilihat 

menurut nilai-nilai dominannya, hasil- hasil teknologinya, pranata-pranatanya 

yang utama, atau pun sistem-sistem spiritual dan intelektualnya. Salah satu 

penyebab masalah sosial dalam sebuah negara adalah kekuasaan. Didalam 

kekuasaan sendiri terdapat unsur yang membangunnya yaitu rasa takut, rasa cinta, 

kepercayaan dan pemujaan (Soekanto, 1987:346). Perasaan takut seseorang 

kepada penguasa menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan 

tindakan orang yang diikuti tadi. Rasa takut itu memaksa seseorang itu berbuat 

segala sesuatu demi sebuah kariernya agar tidak mengalami kesukaran-kesukaran 

yang akan menimpa kelak (Soekanto 1987:247). 

Permasalahan politik tentang etnis mulai ada di negara Indonesia pada 

masa peralihan pemerintahan Soekarno menuju ke pemerintahan Soeharto. Pada 

masa pemerintahan Orde Baru penguasa mencoba untuk mengindonesia-kan etnis 

Tionghoa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat semu dan 

tindakan yang timbul dari Etnis Tionghoa sendiri, seperti penghilangan bahasa 

dan huruf Tionghoa, mengganti nama, melakukan perkawinan campuran dan ganti 

nama yang sebetulnya bukanlah penyelesaian dari akar permasalahan. Konflik-
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konflik masih tetap saja terjadi, sebetulnya apabila kita sadari penghilangan 

bahasa dan huruf merupakan tindakan diskriminasi pemerintah, namun kebijakan 

diambil karena dianggap yang terbaik pada saat itu, kecuali tindakan yang muncul 

dari orang Tionghoa itu sendiri karena menyangkut keyakinannya.(Ari 

Muhammad 2004:2)   

Dari permasalan politik yang muncul pada masa orde baru tersebut 

banyak novel mulai bermunculan yang bisa dijadikan objek penelitian. Novel 

yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini adalah novel Miss Lu karya 

Naning Pranoto. Penulis memilih novel Miss Lu sebagai bahan kajian karena 

novel ini mempunyai daya tarik tersendiri karena dalam novel Miss Lu 

menampilkan kehidupan etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Soeharto yang 

mengalami diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga memunculkan 

propaganda dalam kehidupan masyarakat etnis  Tionghoa tersebut. 

Miss Lu tidak hanya sekedar menyajikan masalah etnis yang terjadi di era 

Soeharto yang dialami oleh tokoh Miss Lu. Perkembangan zaman dan teknologi 

telah membawa  perubahan pada pola kehidupan sosial. Hal ini diperkuat dengan 

adanya pergolakan dan masalah-masalah yang muncul kepermukaan setelah 

berakhirnya masa Orde Baru. 

Kisah Miss Lu merupakan gambaran rasa nasionalisme yang dimiliki 

seorang warga negara yang memiliki karakter universal yang menjadi milik 

manusia di mana saja yang menembus batas etnik, budaya, tradisi ataupun politik. 

Miss Lu mengisahkan seorang putri Cina yang terjebak konflik etnik dan politik. 

Karakter universal difokuskan pada pola-pola budaya yang berlaku yang bisa 
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mempengaruhi karakteristik dan kelangsungan hierarki sosial di mana ideologi 

berkaitan dengan bentuk-bentuk ide-ide, dalam pengertian paling universal dan 

inklusif. Istilah ide-ide digunakan merujuk pada segala sesuatu yang ada dalam 

pikiran sebagai objek knowledge atau thought (Piritim A. Sorokin: 1957) 

Miss Lu merepresentasikan kegundahan neneknya sebagai warga 

keturunan Indonesia yang pernah tinggal di Indonesia meski dideportasi ke Macao 

akibat adanya kebijakan politik yang mendiskriminasi warga keturunan agar 

meninggalkan Indonesia. 

Novel Miss Lu ini juga mengingatkan penulis pada zaman pemerintahan 

Soeharto. Pada masa itu, orang-orang Cina dianggap kelompok minoritas yang 

harus dikesampingkan. Pada era pemerintahan Soeharto saat itu, tidak boleh ada 

hal-hal berbau Cina, karena adanya gerakan anti-Cina dilatarbelakangi oleh Cina 

yang dianggap memonopoli perekonomian di Indonesia. Menurut Walker Connor 

yang dikutip oleh Suryadinata (1985:206) Etnis Tionghoa memandang bahwa 

Indonesia adalah tanah airnya karena mereka lahir dan besar di Indonesia. Mereka 

berpandangan pemerintah terlalu over akting dalam mengambil kebijakan 

mengenai masalah Tionghoa. Munculnya jurang ekonomi yang terlalu dalam 

antara Etnis Tionghoa dengan pribumi membuat gesekan-gesekan yang dilandasi 

oleh kecemburuan ekonomi selalu terjadi.  

Beberapa alasan yang melatarbelakangi penelitian terhadap novel Miss 

Lu karya Naning Pranoto ini adalah sebagai berikut. Pertama, Peneliti memilih 

novel Miss Lu sebagai objek penelitian karena dalam novel ini memuat realita 

kehidupan yang ada dalam masyarakat sekitar khususnya pada era orde baru pada 
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saat kepemimpinan Soeharto dimana masyarakat etnis tionghoa pada masa itu 

mengalami diskriminasi tentang politik maupun sosio budaya akibat adanya 

kebijakan-kebijakan politik pada era orde baru. Novel Miss Lu, sejauh ini belum 

mendapat perhatian yang luas dan lebih dari para peneliti sastra. Para peneliti 

sastra kebanyakan memilih karya-karya dari Pramoedya Ananta Toor dalam 

penelitian tentang hegemoni untuk mengungkap aspek-aspek sosiologi sastra yang 

ada dalam novel dari Pramoedya. Kedua, belum ada penelitian ilmiah sastra yang 

menganalisis masalah hegemoni ideologi dan propaganda segi politik dan sosial 

dengan metode penelitian sosiologi sastra terhadap novel Miss Lu karya Naning 

Pranoto. Penelitian sejenis memang sudah banyak dilakukan oleh para peneliti 

sastra Indonesia. Akan tetapi dalam hal ini belum ada yang menerapkan dalan 

novel Miss Lu. 

Berdasarkan beberapa alasan diatas, maka penelitian ini akan 

menganalisis novel Miss Lu karya Naning Pranoto. Penelitian ini menganalisis 

hegemoni ideologi dan propaganda masyarakat etnis Tionghoa yang terdapat 

dalam novel tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan pendekatan yang penulis pergunakan dalam penelitian 

ini, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1) Bagaimana representasi propaganda etnis Tionghoa dalam  novel Miss Lu 

karya Naning Pranoto? 

2) Bagaimanakah dampak propaganda yang terjadi dalam novel Miss Lu pada 

masa pemerintahan Orde baru? 
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3) Bagaimana hegemoni dalam propaganda yang terjadi dalam novel Miss Lu 

karya Naning Pranoto? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan representasi propaganda etnis Tionghoa yang terdapat dalam 

novel Miss Lu karya Naning Pranoto. 

2) Mendeskripsikan dampak propaganda yang terjadi dalam novel Miss Lu pada 

masa pemerintahan Orde baru. 

3) Mendeskripsi hegemoni dalam propaganda yang terjadi dalam novel Miss Lu 

karya Naning Pranoto. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis berharap ada manfaat yang bisa diambil 

semua pihak. Adapun manfaat yang bisa diambil adalah sebagai berikut. 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui gambaran kehidupan 

masyarakat etnis Tionghoa, hegemoni ideologi yang terjadi dalam novel Miss Lu  

dan propaganda yang terjadi dalam novel Miss Lu. Penelitian ini diharapkan 

memberi masukan bagi pembaca mengenai gambaran sebuah realitas dari suatu 

kelompok masyarakat, tentang kehidupan dan permasalahan hidup yang 

dijalaninya, tentang masalah sosial dan politik yang dihadapinya. Penelitian ini 
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diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang mendalam 

tentang tata cara bagaimana hidup bermasyarakat yang baik tanpa membedakan 

golongan minoritas dan mayoritas. Pembaca juga dapat mengetahui bentuk-bentuk 

propaganda sosial dan politik dalam suatu kelompok minoritas masyarakat beserta 

penyebab-penyebabnya yang terjadi dalam suatu masyarakat.  

 Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan baru terhadap peneliti, pembaca ataupun penelitian selanjutnya, 

khususnya bagi pengembangan penelitian yang menggunakan teori sosiologi 

sastra dan peneliti lain yang hendak melakukan penelitian mengenai masalah 

sosial dan politik.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian terhadap etnis Tionghoa telah beberapa kali dilakukan 

khususnya penelitian tentang sosiologi sastra. Penelitian terhadap hegemoni 

terdapat pada judul “Hegemoni Bendoro Jawa terhadap Perempuan dalam Novel 

Gadis Pantai Karya Pramoedya Ananta Toor” (2008) oleh Fitria Kusuma Astuti. 

Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai praktik hegemoni dan faktor 

penyebab terjadinya hegemoni bendoro Jawa terhadap perempuan dalam novel 

Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toor. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sastra karena penelitian ini berupaya 

untuk mengungkap aspek-aspek sosiologi dalam novel Gadis Pantai.  

Dalam penelitian tersebut diterapkan teori hegemoni Gramsci yang 

menyatakan bahwa dominasi suatu golongan sosial dilakukan dengan cara 

kepemimpinan intelektual dan moral, bukan dengan kekerasan dan paksaan. 

Dominasi dengan cara tersebut didapat melalui konsensus atau „komitmen aktif‟ 

yang didasarkan pada adanya pandangan bahwa posisi tinggi adalah yang sah 

(legitimate). Hal ini senada dengan sistem kepemimpinan feodalistik masyarakat 

Jawa dalam novel Gadis Pantai di mana di dalamnya masyarakat golongan wong 

cilik tidak merasa terpaksa dalam menjalankan statusnya, tetapi menunjukkan 

perasaan senang dan bangga. 

 

 

10 
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Penelitian lain yang menggunakan teori Sosiologi sastra ini salah satunya 

adalah Citra diri wanita Cina dalam novel Putri Cina karya Sindhunata (2009) 

oleh Nor Hidayah. 

Penelitian Citra Diri wanita Cina dalam novel Putri Cina karya 

Sindhunata (2009) yang pernah dilakukan oleh Nor Hidayah, membahas citra 

wanita Cina dalam novel Putri Cina karya Sindhunata dan peranan Putri Cina 

dalam pembauran etnis yang terdapat dalam novel Putri Cina karya Sindhunata. 

Dalam penelitiannya Nor Hidayah menggunakan teori strukturalis dengan 

pendekatan objektif untuk mendeskripsikan citra diri wanita Cina dan peranannya 

dalam pembauran etnis. 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini berjudul Kesukubangsaan 

dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia oleh Suparlan. 

Artikel ini membahas diskriminasi hukum dan sosial terhadap kelompok etnis 

Cina di Indonesia dan akan menunjukkan bahwa etnis Tionghoa telah 

dikategorikan sebagai The lain sejak Orang Cina diyakini telah datang dari negara 

asing (Cina) dan memelihara mereka sehinga membentuk identitas berbeda dari 

kelompok-kelompok etnis Indonesia. Pembahasan difokuskan pada esensi 

Indonesia sebagai masyarakat multikultural berdasarkan etnis sebagai kekuatan 

sosial untuk mengembangkan sosial interaksi dalam sosial, ekonomi dan struktur 

politik pada pribadi, sosial dan tingkat negara. Artikel lain yang digunakan 

sebagai acuan dalam penelitian ini berjudul Film Propaganda: Ikonografi 

Kekuasaan oleh Budi irawanto. Artikel ini membahas tentang penemuan 

teknologi modern memiliki banyak potensi seperti kekuatan ekonomi, sosial dan 
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politik. Fasis rezim serta perusahaan-perusahaan film telah mempekerjakan 

bioskop sebagai alat propaganda untuk mengontrol dan memobilisasi massa demi 

kekuasaan mereka umur panjang. Selain itu, karakter film itu sendiri adalah media 

fasis sempurna yang datang dari jaringan proto-fasisme dari peradaban abad 

kedua puluh. Dengan menggunakan berbagai genre perfilman Indonesia dari era 

yang berbeda sebagai studi kasus, artikel ini berpendapat bahwa film propaganda 

Indonesia memiliki perwakilan monolitik yang dapat digambarkan sebagai kultus 

dari “bapakisme” (patronism), “kultur Komando” (budaya perintah), marjinalisasi 

peran perempuan dalam gerakan revolusioner Indonesia dan demonization 

organisasi perempuan progresif, dan pemuliaan dari peran Soeharto dalam 

gerakan revolusioner Indonesia. 

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terlihat 

bahwa penggunaan teori sosiologi sastra menggunakan teori hegemoni untuk 

membahas permasalahan politik. Penelitian ini akan menerapkan penelitian 

tentang hegemoni dan propaganda. Dalam penelitian ini peneliti sengaja 

menggunakan novel bertema Tionghoa yang memuat tentang masalah sosial dan 

politik sebagai media penelitian. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian 

ini memanfaatkan kajian sosiologi sastra untuk mengungkap pandangan 

masyarakat terhadap kehidupan Etnis Tionghoa dalam novel. Selain itu, 

memanfaatkan teori propaganda yang dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi 

dalam novel. Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini tetap menggunakan 

novel kontemporer sebagai media lain lebih banyak diminati daripada novel 

klasik.  
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2.2 Sosiologi Sastra 

Objek karya sastra adalah realitas. Hal ini berarti bahwa sastra tidak 

dapat dilepaskan dari pengalaman hidup pengarangnya atau sastrawannya. 

Kepribadian, ide-ide, pengalaman, serta sistem berpikir sastrawan yang 

dipengaruhi oleh ideologi, nilai, dan orientasi yang dibentuk oleh kebudayaan 

yang dijumpainya adalam realitas hidupanya, secara tidak langsung akan 

termanifiestasikan dalam karya-karyanya. Oleh karena itu, teks sastra hadir 

merefleksikan sekaligus merespon berbagai sistem budaya yang ada dalam 

masyarakat. Jadilah teks sastra sebagai sebuah proyeksi dari kehidupan manusia 

dengan segala macam persoalan kultural, sosial, sekaligus kejiwaan. 

Sosiolog Karl Manheim mengajukan teori bahwa setiap karya seni 

(termasuk sastra) mau tidak mau akan menyampaikan makna pada tiga tingkat 

yang berbeda. Pertama, tingkat objective meaning, yaitu hubungan suatu karya 

sastra dengan dirinya sendiri; apakah karya sastra gagal atau berhasil dalam 

menjelmakan keindahan pesan yang hendak disampaikannya. Kedua, tingkat 

expressive meaning, yaitu hubungan antara karya itu dengan latar belakang 

psikologi penciptanya. Suatu karya sastra merupakan dokumen sosial tentang 

keadaan masyarakat dan alam pikiran, dimana suatu karya diciptakan dan 

dilahirkan (http://www.sastra-indonesia.com/2011/03). 

Pada tingkat yang ketiga ini karya sastra mempunyai maknanya setelah 

diletakkan dalam konteks realitas sosialnya. Struktur karya sastra dibentuk dari 

proses strukturasi nilai-nilai yang terjadi pada realitas masyarakat. Oleh karena 

hubungan inilah, maka sosiologi sastra hadir sebagai disiplin ilmu yang berusaha 

http://www.sastra-indonesia.com/2011/03
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memahami dan menjelaskan fenomena tersebut. Menurut pandangan teori ini, 

karya sastra dilihat hubungannya dengan kenyataan, sampai sajauh mana karya 

sastra itu mencerminkan realitas sosial. 

Auguste Comte (dalam Soekanto 2006:4), Sosiologi sastra jelas 

merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan 

ilmu pengetahuan yang objeknya adalah mayarakat. Sosiologi merupakan ilmu 

pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur- unsur 

ilmu pengetahuan, yang ciri-ciri utamanya adalah: 

a. Sosiologi bersifat empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut 

didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya 

tidak bersifat  spekulatif. 

b. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha 

untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut 

merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan 

untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab-akibat, sehingga menjadi teori. 

c. Sosiologi bersifat kumulatif yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk 

atas dasar terori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas 

serta memperhalus teori-teori yang lama. 

d. Bersifat non-etis, yakni yang dipersoalkan bukanlah buruk-baiknya fakta 

tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk memjelaskan fakta tersebut secara 

analitis. 

Sikana (1986:107) menyatakan bahwa pendekatan sosiologis melihat 

konfontrasi dan konflik yang terjadi pada masyarakat sebagai sumber inspirasi 
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penulis. Penulis dalam hal ini bertugas mencerminkan atau menggambarkan 

peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, karya sastra 

dalam pendekatan ini dipandang sebagai medium penggambaran kondisi sosial 

yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi sastra 

sebagai landasan teori dalam menganalisis novel Miss Lu. Menurut pandangan 

teori ini, karya sastra dilihat hubungannya dengan kenyataan, sejauh mana karya 

sastra itu mencerminkan kenyataan. Kenyataan di sini mengandung arti yang 

cukup luas, yakni segala sesuatu yang berada di luar karya sastra dan diacu oleh 

karya sastra. 

Sosiologi sastra merupakan interdisipliner sosiologi dan studi sastra. 

Objek telaahnya yang pokok bertumpu pada unsur intrinsik yang berfungsi 

pelangkap. Sosiologi sebagai ilmu sosial semula ajaran filosofi yang berorientasi 

Helenisme/ Yunani kemudian dirintis Auguste Comte (1798-1857) menjadi ilmu 

sosiologi  sociologie, sociologi merupakan ilmu pengetahuan yang tugasnya 

mempelajari berbagai persekutuan hidup, pranata/institusi sosial, hubungan antar 

anggota dan antar kelompok masyarakat, beserta tenaga/ kekuatan yang 

menimbulkan perubahan masyarakat. Pada intinya mengkaji makhluk sosial 

dalam kehidupannya. 

Ritzer (dalam Soekanto 1987) menganggap sosiologi sebagai suatu ilmu 

pengetahuan yang multiparadigma. Maksudnya, di dalam ilmu tersebut dijumpai 

beberapa paradigma yang saling bersaing satu sama lain dalam usaha merebut 

hegemoni dalam lapangan sosiologi secara keseluruhan. Paradigma itu sendiri 
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diartikannya sebagai satu citra fundamental mengenai pokok persoalan dalam 

suatu ilmu pengetahuan. Paradigma itu berfungsi untuk menentukan apa yang 

harus dipelajari, pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan, bagaimana cara 

mengajukannya, dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam interpretasi 

jawaban-jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah unit konsensus terluas dalam 

suatu ilmu pengetahuan dan berfungsi untuk membedakan satu komunitas dan 

komunitas lainnya. Ia menggolongkan, mendefinisikan, menginterelasikan 

teladan-teladan, teori-teori, metode-metode, instrument-instrumen yang terdapat 

di dalamnya. Sebagai implikasi yang terjadi dalam strata sosial tersebut, maka 

terdapat karya-karya sastra mencuat, menjadi sebuah sastra sosial (sosiologi 

sastra). 

Wilayah sosiologi sastra cukup luas. Wellek dan Warren (dalam 

Darmono 1978)  membagi telaah sosiologis menjadi tiga klasifikasi yaitu: 

a. Sosiologi pengarang, yakni yang mempermasalahkan tentang status sosial, 

ideologi politik, dan lain-lain yang menyangkut diri pengarang. 

b. Sosiologi karya sastra: yakni mempermasalahkan tentang suatu karya sastra: 

yang menjadi pokok telaah adalah tentang apa yang tersirat dalam karya sastra 

tersebut dan apa tujuan atau amanat yang hendak disampaikannya. 

c. Sosiologi sastra: yang mempermasalahkan tentang pembaca dan pengaruh 

sosialnya terhadap masyarakat. 

Klasifikasi tersebut tidak jauh berbeda dengan bagan yang dibuat oleh 

Ian Watt (dalam Darmono 1979:3) dengan melihat hubungan timbal balik antara 

sastrawan, sastra, dan masyarakat. Telaah suatu karya sastra menurut Ian Watt 

akan mencakup tiga hal, yakni: 
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a. Konteks sosial pengarang, yakni yang menyangkut posisi sosial masyarakat 

dan kaitannya dengan masyarakat pembaca, termasuk di dalamnya faktor-

faktor sosial yang bisa mempengaruhi diri pengarang sebagai perseorangan 

disamping mempengaruhi diri pengarang sebagai perseorangan disamping 

mempengaruhi ini karya sastranya. 

b. Sastra sebagai cermin masyarakat, yang ditelaah adalah sampai sejauh mana 

sastra dianggap sebagai pencerminan keadaan masyarakat. 

c. Fungsi sosial sastra, dalam hal ini ditelaah sampai berapa jauh nilai sastra 

berkaitan dengan nilai sosial, dan sampai seberapa jauh pula sastra dapat 

berfungsi sebagai alat penghibur dan sekaligus sebagai pendidikan masyarakat 

bagi pembaca. 

Umar junus (1986:3) mengemukakan bahwa terdapat enam pendekatan 

sosiologi sastra, yaitu: 

a. Karya sastra dilihat sebagai dokumen sosio-budaya 

b. Penelitian mengenai penghasilan dan pemasaran karya sastra 

c. Penelitian tentang penerimaan masyarakat terhadap penciptaan karya sastra, 

seorang penulis tertentu dan apa sebabnya. 

d. Pengaruh sosio-budaya terhadap penciptaan karya sastra, misalnya pendekatan 

Taine yang berhubungan dengan bangsa, dan pendekatan Marxis yang 

berhubungan dengan pertentangan kelas. 

e. Pendekatan strukturalisme genetic dari Goldman. 

f. Pendekatan Devignaud yang melihat mekanisme universal dari seni, termasuk 

sastra. 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang pertama 

yakni karya sastra dilihat sebagai dokumen sosio-budaya yang mencatat 

kenyataan sosio-budaya suatu masyarakat pada suatu masa tertentu. Pendekatan 

ini digunakan karena karya sastra tidaklah lahir dari sebuah kekosongan budaya. 

Bagaimanapun karya sastra itu mencerminkan masyarakatnya dan secara tidak 

terhindarkan dipersiapkan oleh keadaan masyarakat dan kekuatan-kekuatan pada 

zamannya (Abrams 1981:178). 

Demikian pula objek karya sastra adalah realitas kehidupan, meskipun 

dalam menangkap realitas tersebut sastrawan tidak mengambilnya secara acak. 

Sastrawan memilih dan menyusun bahan- bahan itu dengan berpedoman pada asas 

dan tujuan tertentu, Michel Zerraffa (dalam Elizabeth and Burns 1973:36) 

mengatakan bahwa sastrawan menganalisis “data” kehidupan sosial, 

memahaminya dan mencoba menentukan tanda yang esensial untuk dipindahkan 

ke dalam karya sastra.  

 

2.3 Hegemoni 

Teori sosiologi sastra tidak hanya mengakui eksistensi sastra sebagai 

lembaga sosial yang relatif otonom, melainkan bersifat formatif terhadap 

masyarakat. Teori tersebut pada akhirnya melahirkan dimensi baru dalam studi 

sosiologi sastra berupa teori kultural/ ideologis general Gramsci yang di dalamnya 

terdapat teori hegemoni.  

Hegemoni nerupakan salah satu teori yang terdapat dalam ilmu sosiologi 

sastra. Hegemoni, dari akar kata hegeisthai (Yunani), berarti memimpin, 
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kepemimpinan, kekuasaan yang melebihi kekuasaan yang lain. Secara literal 

hegemoni berarti “kepemimpinan”. Lebih sering kata itu digunakan oleh para 

komentator politik untuk menunjuk kepada pengertian dominasi (Faruk, 1999:62). 

Teori ini ditemukan dalam teori kultural atau ideologis general dari Gramsci yang 

kemudian diterapkan dalam sastra. Dapat dikatakan pula bahwa hegemoni berarti 

“kepemimpinan moral dan filosofis”, kepemimpinan yang dicapai lewat 

persetujuan yang aktif kelompok-kelompok  utama dalam suatu masyarakat 

(Robbert Bucock: 2007). 

Menurut Robbert Buccock (2007:17), konsep hegemoni yang 

dikembangkan Gramsci berarti, untuk sebagian, bahwa orang-orang dari kelas-

kelas yang tidak mengeksploitasi hendaknya memberikan persetujuan masyarakat 

pada filsafat praksis (istilah Gramsci untuk marxisme). Konsep persetujuan inilah 

tolak ukur utama dalam hegemoni, sehingga diperlukan gagasan atau ide yang 

menjadikan salah satu lapisan sosial yang akhirnya berpuncak pada persetujuan. 

Konsep persetujuan untuk memperoleh posisi dominasi berkaitan dengan 

segala hal yang berkaitan dengan manusia sebagai bagian dari masyarakat itu 

sendiri, karenanya dalam hegemoni sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek 

sosial masyarakat. Aspek ini yaitu, budaya, politik, dan sosial. Sedangkan dalam 

kehidupan bernegara, ideologi politik menjadi material yang paling diunggulkan. 

Usaha-usaha inilah yang dilakukan oleh sekelompok kelas sosial tertentu untuk 

mendapatkan posisi hegemoni. 

Gramsci dalam Faruk (2005) mengatakan bahwa suatu kelompok sosial 

dapat dan sungguh harus sudah melaksanakan kepemimpinan sebelum 
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memenangkan kekuasaan pemerintah. Ia menjadi dominan apabila menjalankan 

kekuasaan, tetapi bahkan jika ia sudah memegang dominasi itu, ia harus 

meneruskannya memimpinnya juga. 

Bagi Gramsci, hegemoni berarti situasi di mana „blok historis‟ faksi kelas 

berkuasa menjalankan otoritas sosial dan kepemimpinan atas kelas-kelas 

subordinat melalui kombinasi antara kekuasaan, dan terlebih lagi dengan 

konsensus. 

Problematika hegemoni tidak hanya merupakan suatu hubungan antara 

filsafat dan sosiologi; hal tersebut juga mencakup suatu teori sosial tentang bagian 

yang dimainkan oleh pelbagai konsepsi tentang dunia dan nilai-nilai konsepsi- 

konsepsi tersebut yang beerkaitan dengan perubahan sosial. 

Dalam memahami pengertian hegemoni, Gramsci bertolak dari dikotomi 

tradisional tentang karakter pemikiran politik Italia dari Marchivelli sampai 

Pareto, yakni „kekuatan‟ dan „konsensus‟ (force and consent). Dari titik tolak 

tersebut Gramsci berpendapat bahwa supremasi kelompok atau kelas sosial tampil 

dalam dua cara yaitu, pertama „dominasi‟ atau „kekerasan‟ (coercion) dan kedua 

kepemimpinan intelektual dan moral. Tipe kepemimpinan yang kedua inilah yang 

menurut Gramsci merupakan hegemoni (Hendarto 1993:74). Kontrol sosial 

terhadap dua cara kepemimpinan tersebut menggunakan dua bentuk yang berbeda. 

Menurut Louis Althusser (dalam Maliki 2004:25), dominasi atau kekuasaan 

menggunakan instrument yang disebut Repsesive State Apparatus (RSA), 

sedangkan kepemimpinan intelektual dan moral menggunakan ideologi dengan 

membentuk Ideological State Apparatus (ISA). 
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Oleh karena itu, hegemoni lebih merupakan suatu kemenangan yang 

diperoleh melalui konsensus daripada penindasan suatu kelas sosial terhadap 

orang lain. Dalam hal ini masyarakat diarahkan untuk menilai dan memandang 

suatu problematika sosial dalam kerangka yang telah ditentukan (Patria dan Arief 

2003:120) 

Lapisan masyarakat yang berada dalam posisi puncak berkedudukan 

sebagai penguasa, namun harus tetap melakukan hegemoni untuk 

mempertahankan kekuasaannya. Paparan tersebut sesuai dengan penjelasan 

Gramsci, bahwa setelah memenangkan kekuasaan pemerintahan ia harus tetap 

meneruskan dominasi. Teknik politik untuk mempertahankan dominasi inilah 

yang akan dibahas dalam skripsi ini. 

Teori hegemoni yang diterapkan dalam sastra adalah salah satu teori 

yang tidak hanya mengakui eksistensi sastra sebagai lembaga sosial yang relatif 

otonom, melainkan mempunyai kemungkinan bersifat formatif terhadap 

masyarakat. Dalam hegemoni terkandung ideologi, tetapi belum tentu sebaliknya. 

Unsur represif, misalnya, lebih jelas dalam hegemoni.  

Menurut Simon (2000:19), dalam teori hegemoni kelas dominan 

menguasai kelas tertindas dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni 

bukanlah dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan 

persetujuan menggunakan pendekatan kepemimpinan dan ideologi. Atas dasar 

paradigma Machiavellian, kekuasaan melalui paksaan dan tipuan, maka menurut 

Gramsci (Loomba,2003:38) hegemoni dapat dicapai melalui kombinasi antara 

paksaan dan kerelaan. Oleh karena itulah, penggunaan istilah hegemoni menurut 
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Gramsci harus dibedakan makna leksikalnya, yaitu penguasaan suatu bangsa 

terhadap bangsa lain. Gramsci menggunakan istilah hegemoni (egemonia), secara 

bergantian dengan kepemimpinan atau pengarahan (direzione) yang dilawankan 

dengan dominasi (dominizione). 

Menurut Gramsci (Bennet, 1983:200), ada tiga cara untuk membentuk 

gagasan, yaitu: bahasa, pendapat umum (common sense), dan folklore. Dalam 

studi sastra teori hegemoni merupakan penelitian dalam kaitannya dengan relasi-

relasi sastra dengan masyarakat,hubungan pengarang dengan masyarakat. Secara 

ringkas bagaimana kekuatan-kekuatan sosial dibangun dalam teks sastra.  

Dengan demikian, dua kepemimpinan, dominasi, dan hegemoni menjadi 

hal penting dalam hegemoni Gramsci. Konsep hegemoni yang dikembangkan 

Gramsci berpijak pada kepemimpinan yang sifatnya intelektual dan moral. 

Kepemimpinan ini terjadi karena adanya kesetujuan yang bersifat sukarela dari 

kelas bawah atau masyarakat terhadap kelas atas yang memimpin. Kesetujuan 

kelas terjadi karena berhasilnya kelas atas dalam menanamkan ideologi 

kelompoknya. Internalisasi ideologis kelompoknya. Internalisasi ideologis ini 

dilakukan dengan membangun sistem dan lembaga yang dapat memperkokoh 

hegemoni tersebut. Di sisi lain, hegemoni terhadap kelas bawah tidak selamanya 

berjalan mulus, hambatan dan rintangan bisa saja datang, terutama dari kelas-

kelas yang tidak menerima hegemoni tersebut. Untuk menangani 

keingintidaksetujuan itu dilakukan dengan tindakan dominasi yang represif 

melalui aparatus negara. 
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2.3.1 Tingkatan Hegemoni 

Menurut Gramsci, hegemoni memiliki tida tingkatan, yaitu hegemoni 

total (integral), hegemoni merosot (decadent hegemony) dan hegemoni minimum 

(minimal hegemony). Tingkatan hegemoni menurut Gramsci tersebut diuraikan 

lebih lanjut oleh Femia (dalam Hendarto 1993:82-83) sebagai berikut. 

Hegemoni integral. Hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa 

yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan 

intelektual yang kokoh. Hal ini tampak dalam hubungan organis antara 

pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan 

kontradiksi dan antagonism baik secara sosial maupun etis. Gramsci memberikan 

contoh hegemoni yang terjadi di Prancis sesudah revolusi. 

Hegemoni merosot. Hegemoni merosot ditandai adanya potensi 

disintegrasi. Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomis borjuis 

menghadapi tantangan berat, dia menunjukkan adanya potensi disintegrasi di sana. 

Dengan sifat potensial ini dimaksudkan bahwa disintegrasi itu tampak dalam 

konflik yang tersembunyi dibawah permukaan kenyataan sosial. Artinya sekalipun 

system yang ada telah mencapai kebutuhan atau sasarannya, namun mentalitas 

massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari 

subjek hegemoni. Karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh, 

situasi demikian disebut decadent hegemony.   

Hegemoni minimum. Hegemoni minimum bersandar pada kesatuan 

ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung 

bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan masa dalam hidup 
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bernegara. Dengan demikian, kelompok-kelompok hegemonis tidak mau 

menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain dalam 

masyarakat. Mereka malah mempertahankan peraturan melalui transformasi 

penyatuan para pemimpin, budaya, politik, sosial maupun ekonomi yang secara 

potensial bertentangan dengan “Negara baru” yang dicita-citakan oleh kelompok 

hegemonis tersebut. Situasi sepeerti inilah yang terjadi di Italia dari periode 

unitifikasi sampai pertengahan abad ini. Bentuk hegemoni seperti ini merupakan 

yang paling rendah disbanding dua bentuk hegemoni di atas. 

Pandangan Gramsci yang menganggap bahwa dunia gagasan, 

kebudayaan, superstruktur, bukan hanya refleksi dan ekspresi dari struktur kelas 

ekonomi infrastruktur yang bersifat material, melainkan sebagai salah satu 

kekuatan material itu sendiri. Sebagai kekuatan material itu, dunia gagasan atau 

ideologi berfungsi mengorganisasi massa manusia (Faruk 2005:62). Menurutnya, 

ada tiga cara penyebaran gagasan atau ideologi, yaitu melalui bahasa, common 

sense dan folkor. Folkor meliputi sistem-sistem kepercayaan menyeluruh, opini-

opini, tahyul-tahyul, cara melihat tindakan dan segala sesuatu (Faruk 2005:70). 

Berdasarkan pemikiran Gramsci tersebut, pada akhirnya berkembanglah 

konsep hegemoni dalam kesusastraan.  

2.3.2 Hegemoni sastra 

Teori hegemoni Gramsci di atas membuka dimensi baru dalam studi 

sosiologis mengenai kesusastraan. Kesusastraan tidak lagi dipandang semata-mata 

sebagai gejala kedua yang tergantung dan ditentukan oleh masyarakat kelas 

sebagai infrastrukturnya, melainkan dipahami sebagai kekuatan sosial, politik, dan 
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kultural yang berdiri sendiri dan memiliki sistem, meskipun tidak terlepas dari 

infrastrukuturnya (Faruk 2005:78). 

Sosiologi sastra dalam persfektif Gramsci mengakui kompleksitas 

hubungan antara sastra sebagai superstruktur dengan struktur kelas ekonomi 

sebagai infrastrukturnya. Di dalam teori ini, hubungan antara sastra dan 

masyarakat dipahami tidak secara langsung, melainkan oleh berbagai mediasi. 

Meskipun demikian, pengakuan atas kompleksitas hubungan tersebut tidak 

dengan sendirinya meniadakan sastra sebagai variable tergantung, gejala kedua 

yang eksistensinya ditentukan masyarakat. Sastra tetap diperlakukan sebagai 

lembaga sosial yang tidak mempunyai otonomi dan mempunyai kemungkinan 

untuk mengandung sifat formatif terhadap masyarakat (Faruk 2005:61). 

Teori yang demikian ditemukan terutama dalam teori kultural/ideologis 

general dari Gramsci yang kemudian diterapkan di dalam sastra. Menurutnya, 

dunia gagasan, kebudayaan, superstruktur, bukan hanya sebagai refleksi atau 

ekspresi dari struktur ekonomi atau infrastruktur yang bersifat material tidak 

berlangsung searah, melainkan bersifat saling tergantung dan interaktif. Kekuatan 

material merupakan isi, sedangkan ideologi-ideologi merupakan bentuknya. 

Kekuatan material tidak akan dapat dipahami  secara historis tanpa bentuk 

ideologi-ideologi akan menjadi khayalan individu belaka tanpa kekuatan material 

(Faruk 2005:61-62). 

Bagi Gramsci, ada suatu pertalian yang penting antara kebudayaan 

dengan politik, tetapi pertalian itu jauh daripada pertalian yang sederhana dan 

mekanik. Kebudayaan harus dipecah-pecah menjadi berbagai macam bentuk, baik 
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kebudayaan tinggi atau rendah, kebudayaan elit atau popular, filsafat atau 

common sense, dan kemudian dianalisis dalam batas-batas ektivitasnya dalam 

„penyemenan‟ bentuk-bentuk kepemimpinan yang kompleks. Gramsci menolak 

konsepsi marxis ortodoks mengenai dominasi kelas dan menyukai satu pasangan 

konsep „kekerasan‟ dan „kesetujuan‟. Gramsci membuat hubungan-hubungan 

yang mungkin tidak pernah diperhatikan sebelumnya, ia mempersoalkan wilayah-

wilayah seperti common sense, bentuk-bentuk kultural dari yang tampak 

„tertinggi‟ sampai yang „terendah‟ (Faruk 2005:64). 

Dengan menerapkan teori hegemoni Gramsci beserta relasi-relasinya, 

penelitian ini mengungkap praktik hegemoni, dampak hegemoni npropaganda 

yang terjadi dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto. 

 

2.4 Propaganda 

Propaganda berasal dari bahasa Latin propagare. Dalam Encyclopedia 

International dikatakan propaganda adalah, “suatu jenis komunikasi yang 

berusaha mempengaruhi pandangan dan reaksi, tanpa mengindahkan tentang nilai 

benar atau tidak benarnya pesan yang disampaikan”. Harlord D. Laswell dalam 

tulisannya Propaganda  (1937) mengatakan propaganda adalah teknik untuk 

mempengaruhi kegiatan manusia dengan memanipulasikan representasinya 

(Propaganda is broadest sense is the technique of influencing human action by 

the manipulation of representations)”. Definisi lainnya dari Laswell dalam 

bukunya Propaganda Technique in the world war (1927) menyebutkan 

propaganda adalah semata- mata kontrol opini yang dilakukan melalui simbol- 
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simbol yang mempunyai arti, atau menyampaikan pendapat yang konkrit dan 

akurat (teliti), melalui sebuah cerita, rumor laporan gambar- gambar dan bentuk- 

bentuk lain yang bisa digunakan dalam komunikasi sosial (It referes 

[propaganda,pen] solely to the control of public opinion by significant symbols, 

or to speak more concretely and less accurately, by the stories, rumours, report, 

pictures and other form of social communication). 

Barnays (dalam Nurudin 2001) mengatakan, propaganda modern adalah 

suatu usaha yang bersifat konsisten dan terus menerus untuk menciptakan atau 

membentuk peristiwa-peristiwa guna memenuhi hubungan publik terhadap suatu 

usaha atau kelompok. Intinya, propaganda adalah kegiatan yang dilakukan 

individu atau kelompok tertentu untuk proses mempengaruhi pihak lain dengan 

tidak mengindahkan etika, moral, nilai, norma, dan lain-lain. 

Melihat beberapa definisi yang dikemukakan tersebut ada beberapa 

komponen dalam propaganda yang perlu dicermati sebagai berikut. 

1. Dalam propaganda selalu ada pihak dengan sengaja melakukan proses 

penyebaran pesan untuk mengubah sikap dan perilaku sasaran propaganda. 

Dalam propaganda yang melakukan kegiatan ini sering disebut sebagai 

propagandis. Propagandis bisa berupa individu, individu yang dilembagakan 

(the institutionalized person) atau lembaga itu sendiri. Orang yang 

dilembagakan yang dimaksud adalah setiap kegiatannya selalu dikaitkan atau 

atas nama lembaga. 

2. Propaganda dilakukan secara terus menerus (kontinyu). Ini perlu 

digarisbawahi karena untuk membedakannya dengan kampanye. Jika 
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propaganda dilakukan secara terus menerus sejauh kepentingan dari 

propagandis, tetapi kampanye dilakukan secara temporer, meskipun dalam 

kampanye bisa jadi digunakan teknik atau cara propaganda pula. 

3. Ada proses penyampaian ide, gagasan, kepercayaan, atau bahkan doktrin. 

Proses penyampaian pesan ini melibatkan cara tertentu, misalnya dengan 

sugesti, agitasi atau rumor. Oleh karena itu, propaganda bagi pemahaman 

orang tertentu harus tertanam sifat objektivitas dan kejujuran, namun bagi 

yang lain kebohingan, manipulasi juga dibenarkan. 

4. Mempunyai tujuan mengubah pendapat, sikap dan perilaku individu atau 

kelompok lain. Tujuan ini sedemikian pentingnya, sehingga ada sindiran 

bahwa apa pun akan dilakukan propagandis untuk mewujudkan tujuannya 

tersebut. Ini pula yang sering dituduhkan orang secara sinis pada propaganda 

yang melibatkan “menghalalkan segala cara”(tanpa mengindahkan nilai benar 

tidaknya) untuk mencapat tujuan. 

5. Propaganda adalah usaha sadar. Dengan demikian, propaganda adalah sebuah 

cara sistematis, procedural dan perencanaan matang. Perencanaan matang ini 

juga meliputi siapa yang menjadi sasaran, caranya bagaimana, lewat media 

apa. Hal ini mengingatkan kita pada pendapat Lasswell Who, says what, in 

which channel, to whom and with what effect. 

6. Sebagai sebuah program yang mempunyai tujuan konkrit, maka propaganda 

akan mencapai sasarannya secara efektif jika menggunakan media yang tepat. 

Media yang biasanya sangat efektif digunakan adalah media massa, meskipun 

ada media lain seperti komunikasi lisan, buku, dan juga film. 
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Untuk mencapai sasaran dan tujuannya, propaganda seperti halnya 

komunikasi, sangat membutuhkan teknik. Sebab dengan teknik yang tepat akan 

menghasilkan capaian yang optimal seperti yang diharapkan oleh propagandis. Ini 

juga sangat berkaitan erat dengan objek sasaran yang dituju.  

Fakta inilah yang mendasari pula bahwa propaganda membutuhkan 

sebuah teknik yang tepat. Efektif tidaknya dan pilihan mana yang yang digunakan 

sangat bergantung pada kondisi komunikan, kemampuan komunikator 

(propagandis) dan lingkungan sosial politik dan budaya masyarakatnya. Berikut 

beberapa teknik propaganda: 

1. Name Calling 

Name calling adalah teknik propaganda dengan memberikan sebuah 

idea atau label yang buruk. Tujuannya adalah agar orang menolak dan 

menyangsikan ide tertentu tanpa mengoreksinya/memeriksanya terlebih 

dahulu. 

Salah satu ciri yang melekat pada teknik ini adalah propaganda 

menggunakan sebutan-sebutan yang buruk pada lawan yang dituju. Ini 

dimaksudkan untuk menjatuhkan atau menurunkan derajat seseorang atau 

sekelompok tertentu. 

2. Gliterring Generalities 

Gliterring Generalities adalah mengasosiasikan sesuatu dengan suatu 

“kata bijak” yang digunakan untuk membuat kita menerima dan meyetujui hal 

itu tanpa memeriksa terlebih dahulu. 
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Teknik propaganda ini digunakan untuk menonjolkan propagandis 

dengan mengidentifikasi dirinya dengan segala apa yang serba luhur dan 

agung. Dengan kata lain propagandis berusaha menyanjung dirinya mewakili 

sesuatu yang luhur dan agung. Teknik ini dimunculkan untuk mempengaruhi 

persepsi masyarakat agar mereka ikut serta mendukung gagasan propagandis. 

Hanya kelemahannya, kadang sang propagandis sangat menonjolkan dirinya 

dengan sebutan agung dan luhur serta menganggap dirinyalah yang paling 

benar sedangkan orang lain salah. 

3. Transfer 

Transfer meliputi kekuasaan, sanksi, dan pengaruh sesuatu yang lebih 

dihormati serta dipuja dari hal lain agar membuat “sesuatu” lebih bisa 

diterima. 

Teknik propaganda transfer bisa digunakan dengan memakai 

pengaruh seseorang atau tokoh yang paling dikagumi dan berwibawa dalam 

lingkungan tertentu. 

4. Testimonials 

Testimonials berisi perkataan manusia yang dihormati atau dibenci 

bahwa idea tau program/produk  adalah baik atau buruk. Propaganda ini sering 

digunakan dalam kegiatan komersial, meskipun juga bisa digunakan dalam 

kegiatan komersial, meskipun juga bisa digunakan untuk kegiatan politik. 

Dalam teknik ini digunakan nama seseorang terkemuka yang 

mempunyai otoritas dan prestise sosial tinggi didalam menyodorkan dan 

meyakinkan sesuatu hal dengan jalan menyatakan bahwa hal tersebut 

didukung oleh orang- orang terkemuka tadi. 
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5. Plain folk 

Adalah propaganda dengan menggunakan cara memberi identifikasi 

terhadap suatu ide. Teknik ini mengidentikkan yang dipropagandakan milik 

atau mengabdi pada komunikan. 

6. Card Stacking 

Card Stacking meliputi seleksi dan kegunaan fakta atau kepalsuan, 

ilustrasi atau kebingungan dan masuk akal atau tidak masuk akalsuatu 

pernyataan agar memberikan kemungkinan terburuk atau terbaik untuk suatu 

gagasan, program, manusia dan barang. 

7. Bandwagon Technique 

Teknik ini digunakan dengan menggembar gemborkan sukses yang 

dicapai oleh seseorang, suatu lembaga atau suatu organisasi. 

8. Repurtable Mounthpiece 

Teknik yang dilakukan dengan mengemukakan sesuatu yang tidak 

sesuai kenyataan. Teknik ini biasanya digunakan oleh seseorang yang 

menyanjung pemimpin, akan tetapi tidak tulus. Teknik ini dilakukan karena 

ada ambisi seseorang atau sekelompok orang yang ingin aman di lingkungan 

kekuasaan. 

9. Using All Forms of Persuations 

Teknik yang digunakan untuk membujuk orang lain dengan rayuan, 

himbauan dan “iming-iming”. Teknik propaganda ini sering digunakan dalam 

kampanye pemilu. 
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2.4.1 Jenis Propaganda 

Dobb (dalam Nurudin 2001) menjelaskan ada beberapa jenis propaganda 

yang dikemukakan beberapa pengamat. Sehubungan dengan cara yang 

dilakukannya atas isi pesan, ada propaganda tersembunyi dan terbuka. 

Dalam propaganda tersembunyi, propagandis menyembunyikan tujuan 

utamanya dalam kemasan satu pesan lain. Propaganda terbuka adalah setiap 

kemasan pesan, cara dan perilakunya dikemukakan secara transparan tanpa 

dikemas dengan pesan lain. 

Ellul (dalam Nurudin 2001) membagi jenis propaganda menjadi 

propaganda vertikal dan horizontal. Propaganda vertikal adalah yang dilakukan 

oleh suatu pihak kepada orang banyak dan biasanya mengandalkan media masa 

untuk menyebarkan pesan-pesannya. Propaganda horizontal adalah propaganda 

yang dilakukan seorang pemimpin suatu organisasi organisasi atau kelompok 

pada anggota organisasi atau kelompok itu melalui tatap muka/komunikasi antar 

pesona dan biasanya tidak mengandalkan media masa. 

2.4.2  Kiat-Kiat Propaganda 

Agar idea tau gagasan komunikator (dalam propaganda sering disebut 

propagandis) mengena pada komunikan, maka diperlukan sebuah kiat tertentu 

untuk mempengaruhi massa. Proses ini pengembangan dari teknik propaganda. 

Misalnya dengan memakai teknik Gliterring Generalities proses apa yang harus 

dilakukan. Sebab, teknik itu di samping membutuhkan media sebagai penyalur 

juga dibutuhkan kiat tertentu agar mengena ke benak komunikan. Beberapa aspek 

berikut ini menjadi salah satu sarana dalam mempengaruhi massa. 
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1. Agitasi untuk sugesti 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), agitasi adalah 

hasutan kepada orang banyak (untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan), 

biasanya dilakukan oleh aktivis partai politik (parpol);pidato yang berapi-api 

untuk mempengaruhi massa. 

Agitasi berasal dari bahasa Latin Agito dan agitum yang berarti 

menggerakkan atau mendorong dengan kuat secara luar biasa, 

menggoncangkan atau menggerakkan secara cepat, mengganggu, 

mengacaukan, berdiskusi, berdebat, menimbulkan/menumbuhkan perhatian 

pihak lain denfan melalui pamflet, dan sebagainya. 

Salah satu tujuan agitasi adalah usaha mengacaukan pikiran 

seseorang atau kelompok agar seide dan bergerak sesuai yang diinginkan oleh 

propagandis. Karena tujuannya mengacaukan, kadang agitasi tidak disertai 

bukti nyata tentang apa yang dinyatakan. Maka ia berorientasi pada tujuan dan 

bukan pada substansi kebenaran isi. Agitasi menemukan bentuknya yang 

efektif pada komunikan yang pikirannya sedang kacau atau membenci sesuatu 

yang sudah dirasakan lama. Dalam komunikasi pikiran kacau menjadi sarana 

mudah untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Sebab, audience tidak 

akan banyak berpikir dan mempertimbangkan apa yang diterimanya. 

Kelemahan yang terasa dari agitasi adalah cara mempengaruhi massa 

yang membunuh kreativitas dan daya kritis masyarakat. Masyarakat tidak 

diberi kesempatan untuk memilih, mempertimbangkan dan memberikan 

masukan pada kebijakan yang dikeluarkan sebagai manifestasi manusia yang 

bisa berpikir merdeka atas hak asasinya. 
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Agitasi yang berlebihan kemudian akan memunculkan segesti 

terhadap sebuah idea tau gagasan. Bahkan dalam beberapa literatur 

propaganda disebutkan bahwa propaganda adalah sugesti yang direncanakan 

(planned suggestion). Sebab sugesti adalah suatu proses komunikasi sebagai 

akibat dari diterimanya suatu keyakinan tentang sesuatu yang telah 

dikomunikasikan tanpa adanya pertimbangan logis untuk penerimaan tersebut. 

2. Rumor 

Rumor berpijak pada motivasi tertentu yang dalam kegiatannya 

mencari kepuasan dan pelampiasan emosional. Motivasi yang menjadi 

landasan rumor bermacam-macam antara lain motif rasa ingin tahu, rasa takut, 

rasa benci dan rasa bermusuhan. 

Allport dan Postman (dalam Nurudin, 2001) juga menggarisbawahi 

bahwa rumor berkembang karena dua sifat/ciriyaitu, karena mengandung sifat 

penting (importance) dan sifat keraguan (ambiguity). 

Oleh karena itu, bisa diajukan rumus adalah sebagai berikut; R= i x a. 

Artinya, bahwa berkembangnya rumor merupakan produk ( R = hasil) dari 

meningkatnya sifat penting ( i = importance) terhadap keraguan ( a = 

ambiguity). Atau dengan perkataan lain, semakin besar keraguan terhadap 

pemberitaan/informasi mengenai hal yang dianggap penting, semakin besar 

pula kemungkinan berkembangnya rumor 

2.4.3 Dampak Propaganda 

Propaganda adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok 

tertentu untuk proses mempengaruhi pihak lain dengan tidak mengindahkan etika, 
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moral, aturan, nilai, norma, dan memiliki tujuan memenangkan apa yang akan 

disampaikan. Propaganda memiliki dampak untuk mengubah opini, sikap, dan 

perilaku individu/kelompok dengan teknik-teknik mempengaruhi.  

Dari berbagai cara yang disampaikan oleh propagandis pada dasarnya 

memberikan dampak untuk mempengaruhi persepsi masyarakat agar mereka ikut 

serta mendukung gagasan propagandis. Selain itu propaganda memberikan klaim 

kebenaran sepihak serta terpengaruh secara psikologis terhadap apa yang sedang 

dipropagandakan.   

 

2.5 Ideologi 

Ideologi adalah sistem gagasan dan pelbagai representasi yang 

mendominasi benak manusia atau kelompok sosial. Menurut Althusser, ideologi 

memiliki sisi baik. Ideologi merupakan reaksi terhadap satu dominasi. Ideologi 

lahir dari sebuah hubungan kekuasaan sebagai salah satu reaksi dari pihak-pihak 

tertindas untuk membebaskan diri (2004:35). 

Bagi Althusser, ideologi adalah salah satu dari tiga unsur atau level 

primer bangunan sosial. Jadi, ideologi relatif  otonom dari level lain, (misalnya, 

ekonomi), meskipun ditempatkan ‟pada urutan terakhir‟. Di sini, ideologi, sistem 

(dengan logika dan kaidahnya sendiri) representasi (citra, mitos, gagasan atau 

konsep (Althusser 1969:231), dikonsepsikan sebagai praktik yang dijalani dan 

mentransformasikan dunia materi. Ada empat aspek dalam karya Althusser yang 

menjadi inti dari pandangannya tentang ideologi : 
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a. Ideologi memiliki fungsi umum untuk membangun subjek 

b. Ideologi sebagai pengalaman yang dijalani tidaklah palsu 

c. Ideologi sebagai kesalahan dalam memahami kondisi nyata eksistensi adalah 

sesuatu yang palsu 

d. Ideologi terlibat dalam mereproduksi bangunan sosial dan relasi mereka 

terhadap kekuasaan  

Ideologi tidak memiliki aspek historis. Posisi-posisi kelas selalu menjadi 

hal yang terungkap pertama kali, tatkala mengupayakan penguraian dasar 

pemikiran. Di dalam German Ideology, ideologi dipahami sebagai ilusi murni, 

impian belaka, sebagai ketiadaan. Semua realitasnya beersifat eksternal. 

Ideologi bagi Marx adalah sebuah kumpulan (bricole) imajiner, sepenuh 

impian, kosong, dan sia-sia, dibangun dari „residu keseharian‟ dari satu-satunya 

realitas positif dan nyata, yakni sejarah konkret dari individu material 

memproduksi keberadaannya. Atas dasar inilah German ideologi, ideologi tidak 

memiliki sejarah, karena sejarahnya berada di luar dirinya, tempat satu-satunya 

sejarah yang ada, yakni sejarah yang ada, yakni sejarah individu-individu yang 

konkret, dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam German ideology, tesis bahwa 

ideologi tidak memiliki sejarah merupakan tesis yang sepenuhnya negatif, karena 

ia berarti: 

1. Ideologi sama sekali bukan apa-apa, sepanjang merupakan impian belaka 

(dihasilkan oleh kuasa yang memiliki pengetahuan untuk memproduksinya, 

jika bukan dengan jalan elinasi dalam pembagian tenaga kerja, sekalipun ini 

merupakan determinasi negative pula); 
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2. Frase ideologi tidak memiliki sejarah, sama sekali tidak menyiratkan arti 

bahwa tidak ada sejarah di dalamnya (sebaliknya, karena ia hanyalah refleksi 

terbalik, kosong, dan tidak berarti dari sejarah real). Arti sebenarnya, ideologi 

tidak memiliki sejarahnya sendiri. 

Dalam analisis Gramscian, ideologi dipahami sebagai ide, makna dan 

praktik yang, kendati mereka mengklaim sebagai kebenaran universal, merupakan 

peta makna yang mendukung kekuasaan kelompok sosial tertentu.  
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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 etnis Tionghoa yang ada dalam novel Miss Lu karya Naning 

Pranoto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi sastra 

yang digunakan untuk melihat sejauh mana karya sastra menjadi cermin dari 

realitas sosial dalam suatu masyarakat. Teori pendukung ini lebih dikaitkan pada 

teori- teori hegemoni Antonio Gramsci dan teori propaganda dalam ranah ilmu 

sosial dan ilmu politik. 

Pendekatan sosiologi sastra yang digunakan dalam penelitian ini 

digunakan untuk menganalisis data kehidupan sosial, memahaminya, dan 

mencoba menentukan fungsi sosial sastra yang ditelaah sejauh mana sebuah karya 

sastra berkaitan dengan nilai sosial dari suatu kelompok masyarakat. Konsep 

sosiologi sastra yang digunakan yaitu teori hegemoni Antonio Gramsci yang 

membahas tentang posisi dominasi yang berkaitan dengan manusia yang menjadi 

bagian dari suatu masyarakat. Selain pendekatan sosiologi sastra yang membahas 

tentang hegemoni, dalam penelitian ini juga didukung dengan konsep teori 

propaganda yang akan membahas tentang proses penyampaian ide maupun 

gagasan untuk menyampaikan suatu pesan demi mencapai suatu tujuan untuk 

mengubah ideologi seseorang atau kelompok untuk mencapai adanya suatu 
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dominasi kekuasaan. Berangkat dari pernyataan tersebut, penulis mengkaji 

propaganda dan hegemoni yang terjadi dalam novel Miss Lu karya Naning 

Pranoto ini, menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan teori hegemoni 

Gramsci, yang didukung dengan teori propaganda. Dalam hal ini penulis 

menggunakan teori-teori hegemoni Gramsci dan Komunikasi Propaganda dengan 

teori propaganda oleh Nurudin, dan beberapa data yang diunduh dari internet 

untuk melengkapi teori penelitian hegemoni. 

 

3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini adalah hegemoni dan propaganda yang 

terkandung dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto. Sumber data berupa 

novel Miss Lu karya Naning Pranoto, penerbit Grasindo, tahun 2003, cetakan 

pertama, dan tebal 260 halaman. Data penelitian ini diperoleh dari keseluruhan 

teks yang berupa kalimat- kalimat yang terdapat pada novel Miss Lu karya Naning 

Pranoto. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Cara kerja analisis dimulai dengan membaca keseluruhan novel Miss Lu 

secara berulang-ulang. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menemukan 

data mengenai propaganda dan hegemoni dalam propaganda  yang terkandung 

dalam novel tersebut. 

Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, 

yaitu dengan cara memaparkan data dalam teks. Metode ini bertujuan untuk 
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mendeskripsikan hegemoni ideologi dan propaganda yang ada dalam novel Miss 

Lu karya Naning Pranoto. Sesuai dengan metode analisis deskripsi, unsur yang 

dianalisis ditekankan pada analisis hegemoni dan propaganda yang terkandung 

dalam novel tersebut. 

Setelah mengetahui propaganda yang terkandung dalam novel Miss Lu 

dan mendeskripsikannya, cara kerja berikutnya yaitu menganalisis dampak 

propaganda yang terjadi dalam novel tersebut. Setelah menganalisis dampak 

propaganda dalam novel Miss Lu, selanjutnya menganalisis hegemoni dalam 

propaganda yang terjadi dalam novel Miss Lu dengan teori hegemoni dan 

propaganda.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Representasi Propaganda Etnis Tionghoa dalam Novel Miss Lu karya 

Naning Pranoto 

Sebagai bagian dari proses komunikasi, propaganda hanya sekadar alat 

untuk menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain. Untuk mencapai 

sasaran dan tujuannya propaganda seperti halnya komunikasi, sangat 

membutuhkan teknik. Dalam propaganda terdapat teknik, media atupun jenis atau 

bentuk dari suatu propaganda. Istilah propaganda dilakukan seorang individu atau 

kelompok tertentu untuk proses mempengaruhi pihak lain dengan tidak 

mengindahkan etika, moral, aturan, nilai, norma, dan lain-lain. 

Representasi propaganda yang terdapat dalam Novel Miss Lu 

mencerminkan kehidupan etnis Tionghoa pada era pemerintahan Orde Baru. Etnis 

Tionghoa bukan merupakan suatu kelompok yang homogen. Novel Miss Lu karya 

Naning Pranoto, sebagai karya sastra dibuat saat pemerintahan Orde baru, 

merupakan salah satu potret kehidupan Etnis Tionghoa yang mengalami 

peristiwa-peristiwa pada masa itu. 

Sistem kekuasaan dari orde baru yang militeristik, sentralistik, dominatif, 

dan hegemonik telah membatasi kemerdekaan masyarakat khususnya etnis 

Tionghoa untuk mengaktualisasikan dirinya dalam wilayah sosial, ekonomi, 

politik, maupun kultural. Dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto, etnis 

Tionghoa memiliki peranan penting dalam propaganda di bidang sosial, budaya 
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maupun politik. Etnisitas yang ada dalam novel merupakan konsep Nilai, norma, 

kepercayaan, simbol budaya dan praktik yang menandai proses pembentukan 

batas kultural yang dilakukan etnis Tionghoa dalam novel tersebut.  

4.1.1 Representasi Propaganda Etnis Tionghoa dalam Novel Miss Lu Karya 

Naning Pranoto Bidang Sosial Budaya. 

Sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi untuk 

berhubungan satu sama lain, salah satunya dengan cara berkomunikasi. Ini 

menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri atau dapat dikatakan 

bahwa setiap individu memiliki naluri dan keinginan untuk berinteraksi dengan 

individu lain. Pada dasarnya komunikasi dengan propaganda sama-sama bertujuan 

untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain, jika digunakan oleh orang 

yang berbeda tentu akan berdampak berlainan pula.  

Di dalam novel Miss Lu terdapat beberapa bentuk  propaganda yang 

dilakukan tokoh “Miss Lu Muda” dalam menjalankan suatu keinginannya di 

bidang budaya dan politik  menyangkut kehidupan omanya “Miss Lu Tua atau 

Nyah Lu”.  Di bidang budaya dalam novel  Miss Lu tokoh Miss Lu Muda 

berperan sebagai propagandis untuk menyampaikan misi untuk Miss Lu tua, 

dimana ia menggunakan bentuk propaganda yaitu Gliterring Generalities. 

Gliterring Generalities dengan mengasosiasikan sesuatu dengan suatu “ kata bijak 

“ yang digunakan untuk membuat seseorang menerima dan menyetujui hal itu 

tanpa memeriksanya terlebih dahulu. 

Saya ingin mengatakan tolonglah Oma saya. Bila anda menolongnya, itu 

berarti Anda telah melakukan Jen terhadap oma saya. Juga, terhadap 

keluarga besar Lu. Menurut ajaran Sang Guru-Kong Hu Chu, siapa saja 

yang mau melakukan tugas kemanusiaan yang tinggi. Anda benar-benar 

manusia yang berperikemanusiaan, berjiwa luhur.” (Miss Lu, 27) 



43 

 

 

 

Dalam kutipan di atas tokoh Miss Lu Muda mengidentifikasi dirinya 

dengan segala apa yang serba luhur dan agung. Tokoh Miss Lu Muda berusaha 

menyanjung tokoh Bismo agar mau mewakili sesuatu yang luhur dan agung 

dalam kehidupan Etnis Tionghoa. Propaganda yang dilakukan Miss Lu Muda 

digunakan untuk mempengaruhi persepsi Bismo agar ikut mendukung gagasan 

untuk menolong Miss Lu Tua yang mengalami masalah sosial dan politik sebagai 

Etnis Tionghoa yang pernah tinggal di Indonesia. Sikap yang dilakukan Miss Lu 

Muda selalu memiliki orientasi sangat kuat ke negeri leluhurnya. Hal ini ditandai 

dengan masih digunakan ajaran Sang Guru- Kong Hu Chu yang ditawarkan tokoh 

Miss Lu Muda  kepada Bismo sebagai masyarakat pribumi khusunya orang Jawa. 

Dalam ajaran Etnis Tionghoa sebagai kaum minoritas, etnis Tionghoa sangat 

mempertahankan nilai- nilai dan pranata sosial budaya yang bersifat khusus. Etnis 

Tionghoa pada dasarnya menyadari bahwa kehidupan mereka membutuhkan 

keunggulan-keunggulan tertentu dibandingkan etnis Jawa sebagai mayoritas yang 

bersifat material untuk mempertahankan kehidupan keluarga mereka. Etnis 

Tionghoa mengibaratkan dirinya sebagai bunga teratai, yang dapat hidup dan 

selalu berada di atas permukaan air.  

Propaganda yang dilakukan Miss Lu Muda di bidang budaya yang lain 

yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia untuk menjalankan misi yang akan 

dilakukan Miss Lu Muda kepada Nyah Lu atau Miss Lu Tua. Pemakaian bahasa 

sebagai alat komunikasi yang dilakukan Miss Lu Muda kepada Bismo seorang 

laki-laki suku Jawa dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur derajat 

akulturasi seorang Miss Lu Muda yang notabene Etnis Tionghoa yang cinta akan 
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Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Miss Lu Muda 

sebagai warga keturunan Tionghoa dapat berfungsi memperkuat kolektiva sebagai 

manusia akan keterkaitan mereka terhadap suatu budaya tertentu.  

“..yes, I speak Indonesian, but only se-dikit-sed-ikit..!” Miss Lu tertawa, 

“saya sekarang sedang tahap belajar bahasa Indonesia standar. Saya 

belajar bahasa Indonesia demi melancarkan urusan oma saya. Sekarang 

ini, dalam hidup saya, memprioritaskan urusan oma saya…,” tegas Miss 

Lu..” (Miss Lu, 46) 

 

Dalam kutipan tersebut dapat dijelaskan bahwa identifikasi etnis 

Tionghoa akan semakin menonjol apabila mereka dihadapkan pada tantangan di 

mana Miss Lu Muda untuk menjalankan misinya ia berusaha memasyarakatkan 

penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari selama ia tinggal di 

Indonesia untuk menjalankan misi propagandanya. Penggunaan bahasa Indonesia 

adalah suatu proses, karena itu proses tersebut harus ditempuh tokoh Miss Lu 

Muda untuk menciptakan suatu identitas nasional dirinya walaupun hanya sebagai 

etnis Tionghoa keturunan. 

Dalam novel Miss Lu, propaganda di bidang budaya juga tampak pada 

proses akulturasi kebudayaan Cina-Jawa. Seperti yang kita ketahui akulturasi 

merupakan adopsi kebudayaan dari kelompok sosial lain oleh individu atau 

kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, sesuatu yang bernafaskan kebudayaan 

Cina, kadang kala menimbulkan rasa kagum atau bangga. Berbagai jenis barang 

milik seseorang dapat pula dipakai sebagai indikator yang berkaitan dengan 

akulturasi. Salah satu indikator untuk menunjukkan derajat akulturasi akibat dari 

propaganda yang ada dalam novel Miss Lu karya Naning pranoto adalah sebagai 

berikut: 
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Setahuku, batik pesisiran ya..batik Cirebon, ya batik Pekalongan dan batil 

Lasem memang terpengaruh kebudayaan Cina. Coraknya warna-warni. 

Batik kita, batik Jawa kan warnanya cokelat-sogan-cokelat tua, cokelat 

muda, atau hitam-klenengan,” ibuku yang ahli batik menambahi” (Miss 

Lu, 67) 

 

Ooo,”Miss Lu tersenyum, ia lalu berkata,”Kalau Anda-Anda mau belajar 

minum teh ya..tea, akan tahu betapa nikmatnya tea itu. Selain membuat 

syaraf kita relaks, ada sesuatu yang menggetarkan sanubari dan membuat 

daya pikir jernih. Kata oma saya, ini karena adanya unsur cha-shu-

kekuatan gaib dalam tea yang diramu dengan tangan lalu direndam dengan 

poci. Nah sekarang mari kita coba tea yang dihidangkan ini. Jasmine tea-

the melati.” Miss Lu mulai membagi-bagikan air the yang disajikan ke 

dalam cangkir kecil-kecil yang mirip sloki..” (Miss Lu, 99) 

 

Dalam kutipan di atas jelas sekali bahwa propaganda dari suatu 

kebudayaan Cina sangat berpengaruh dalam proses akultuasi. Salah satu indikator 

yang sangat menunjukkan derajat akulturasi dengan adanya kebiasaan sehari-hari 

etnis Tionghoa yang ingin dipelajari oleh warga pribumi seperti tokoh Bismo dan 

keluarganya yaitu kebiasaan minum teh. Dalam ajaran etnis Tionghoa kebiasaan 

tersebut lazim dilakukan ketika berkumpul bersama dengan keluarga mereka. 

Sebaliknya, di kalangan warga pribumi terutama orang Jawa hal tersebut tidak 

biasa dilakukan. Dalam kutipan di atas jelas sekali bahwa tokoh Miss Lu Muda 

mempropagandakaan kebiasaan etnis mereka kepada warga pribumi sebagai salah 

satu upaya pendekatan misinya agar lebih mengakrabkan diri dengan Bismo dan 

keluarganya sebagai warga pribumi khususnya etnis Jawa. 

Dalam propaganda budaya yang berupa pendidikan, propaganda etnis 

Tionghoa dalam novel Miss Lu karya Naning pranoto dilakukan lewat pendidikan 

formal di sekolah dan informal di lingkungan keluarga. Pendidikan mempunyai 

arti penting untuk meningkatkan dan membentuk watak seseorang. Sering 
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dikatakan bahwa lingkungan keluarga berperan penting dalam proses mempelajari 

norma-norma dalam suatu kebudayaan. Sejak awal kehidupan seseorang, yakni 

sejak dilahirkan, ia mulai belajar dari berbagai pengalaman di lingkungannya dan 

berusaha menirunya. Kemudian ia juga berusaha mempelajari, memahami dan 

menyesuaikan alam pikirannya dengan kebudayaannya yang berlaku. Melalui 

proses ini akhirnya tertanam kepribadian dalam dirinya. Pengalamannya yang 

sejak awal proses sosialisasi berkait dengan atau berpengaruh terhadap pandangan 

yang kelak dimilikinya. Dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto salah satu 

bentuk pengalaman dan propaganda yang diperoleh sejak kecil adalah melalui 

kesenian jawa dan sekolah untuk warga pribumi tempat Miss Lu Tua bersekolah 

ketika tinggal di Indonesia. 

Hal ini ditandai dengan kesenian Jawa yang berbentuk dongeng 

Mahabarata. Dongeng Mahabarata yang dipelajari ketika Miss Lu tua masih 

remaja dan tinggal di Indonesia khususnya di kembang Jepun. Cerita dongeng 

Mahabarata yang ada di Jawa hampir sama dengan ajaran etnis Tionghoa dimana 

dongeng tersebut berlatar belakang kejadian di negeri leluhur, misalnya 

kepahlawanan orang Cina, sejarah raja-raja, kehidupan Kong Fu Tse. 

Benar, ibu. Saya sudah membaca Mahabarata ketika saya masih remaja. 

Oma saya yang memperkenalkannya. Bagus sekali. Sarat akan ajaran nilai-

nilai moral. Saya suka kepada Kresna yang arif dan bijaksana. Tetapi saya 

juga mengagumi Werkudara alias Bimo, yang gagah berani. Walau 

penampilannya amat kasar tetapi hatinya lembut, selembut salju. Saya 

suka laki-laki yang lembutttt…,” suara Miss Lu melankolis, “oma saya 

bilang, laki-laki Jawa umumnya lemah lembut. Begitu?” (Miss Lu, 133) 

 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa cerita yang berakar pada 

kebudayaan Indonesia yang populer di kalangan masyarakat Jawa digemari 



47 

 

 

 

sebagai bentuk pengaruh dari Miss Lu Tua kepada cucunya Miss Lu Muda. Rasa 

tertarik pada sejarah di Indonesia khususnya cerita dari tanah Jawa tersebut 

berlangsung secara alamiah tidak terpaksa. Proses penceritaan tersebut melalui 

proses propaganda yang akhirnya mempengaruhi pola pikir Miss Lu Muda agar 

mencintai Negara Indonesia khususnya kebudayaan Jawa. 

Selain dengan kebudayaan berupa kesenian, propaganda dilakukan dalam 

bentuk latar belakang pendidikan formal etnis Tionghoa dalam novel Miss Lu. 

Dalam kebudayaan Cina, seorang terpelajar memperoleh kedudukan terhormat di 

mata masyarakatnya. Tokoh Miss Lu Tua bersekolah di sekolah anak-anak yang 

mayoritas adalah etnis Jawa sehingga ia mulai mencintai kebudayaan Jawa 

sehingga Ia tidak khawatir akan dampak yang ditimbulkan terutama yang 

berkaitan dengan proses pembentukan perilaku yang dinilai bertentangan dengan 

warisan leluhurnya. 

Kemudian, orang tua oma saya membeli rumah di Sidoarjo. Teman-

temannya itu bukan kalangan orang Cina. Anak-anak Jawa. Dari mereka 

ini oma saya banyak mengenal kebudayaan Jawa. Oma saya ikut nonton 

wayang, ludruk, srandul, gandrung Banyuwangi dan masih banyak lagi. 

Maaf, saya sampai tidak ingat. Singkat kata, oma saya merasa bukan anak 

Cina, tapi anak Jawa. Bahkan ia juga sekolah dengan anak Jawa di 

sekolahan Ongko Loro.” (Miss Lu, 136) 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa etnis Tionghoa melakukan 

trasnformasi sekolah yang merupakan „point of fokus’ untuk mengerti dan 

menghargai identitas etnik yang melekat pada dirinya. Dalam cerita novel Miss Lu 

pendidikan yang diperoleh tokoh Miss Lu Tua dapat menanamkan simpati, 

apresiasi, dan empati terhadap lingkungan sekitarnya yang mayoritas merupakan 

etnis Jawa. Kesempatan yang diberikan kepada tokoh Miss Lu tua ini mendorong 
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Miss Lu Tua untuk menuntut kesamaan hak sebagai warga keturunan yang tinggal 

di Indonesia karena ia tidak mau masuk ke lembaga pendidikan yang sama dengan 

etnik Cina. Hal ini dilakukan oleh Miss Lu Tua untuk berintegrasi dengan budaya 

nasional Indonesia. 

4.1.2 Representasi Propaganda Etnis Tionghoa dalam Novel Miss Lu karya 

Naning Pranoto Bidang Politik. 

Propaganda sangat berkaitan erat dengan situasi dan kondisi 

masyarakatnya. Permasalahan propaganda juga identik dengan permasalahan 

politik. Pola partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa berbeda tergantung 

pada sifat negara dan tergantung dari jumlah banyaknya masyarakat etnis 

Tionghoa di negara tersebut. Dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto, bentuk 

propaganda bidang politik berhubungan dengan ideologi etnis Tionghoa dengan 

etnis Jawa. Dalam novel Miss Lu bentuk propaganda dilakukan dengan cara 

memenuhi keinginan Miss Lu Tua untuk kembali ke Indonesia tanpa memberi 

label bahwa ia adalah etnis Tionghoa yang mengalami diskriminasi pada era orde 

baru. Bentuk propaganda yang dilakukan yaitu dengan mempengaruhi Bismo 

yang merupakan etnis Jawa agar mau membantu untuk mengurus kedatangan 

Miss Lu Tua ke Indonesia. 

“ya, benar. Datanglah ke Hong Kong. Saya sediakan semua keperluan anda, 

dari tiket sampai akomodasi dan uang kerugian karena anda meninggalkan 

pekerjaan anda. Bismo, mungkinkah anda berangkat besok pagi, 

penerbangan pertama? Setelah kita berbicara, saya akan mengajak anda ke 

Macao-menjumpai oma saya.” (Miss Lu, 27) 

 

Ah, itu rasanya tidak akan terjadi Nyah Lu,” seruku, “Nyah Lu akan aman-

aman saja di Indonesia. Karena Nyah Lu datang ke Indonesia bukan untuk 

membawa suatu misi ideologi untuk kepentingan berpolitik,” tegasku.” 

(Miss Lu, 215) 
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Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa tokoh Miss Lu Muda 

melakukan propaganda dengan cara mempengaruhi Bismo dengan memberikan 

fasilitas untuk bertemu dengan Miss Lu muda di Hong Kong untuk 

mempermudah Miss Lu Muda menyampaikan misinya untuk mendatangkan Miss 

Lu Tua ke Indonesia. Dalam kutipan kedua dideskripsikan bahwa propaganda 

yang dilakukan Bismo sebagai etnis Jawa dilakukan dengan cara pemberian 

sugesti kepada Nyah Lu atau Miss Lu Tua agar mau datang ke Indonesia tanpa 

rasa takut akibat trauma yang dialaminya sewaktu ia menjadi warga keturunan 

Tionghoa yang tinggal di Indonesia.  

Dari propaganda politik yang ada di dalam novel Miss Lu karya Naning 

Pranoto dengan cara pemberian sugesti pada tokoh Miss Lu Tua. Cara ini 

dilakukan sebagai proses komunikasi sebagai akibat dari diterimanya suatu 

keyakinan yang dilakukan oleh Miss Lu Muda kepada Bismo tentang keinginan 

Miss Lu Tua untuk datang ke Indonesia. Keinginan ini tentunya dilandasi dengan 

rasa aman terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang pernah dirasakan oleh 

Miss Lu Tua sebagai kelompok minoritas yang mengalami konflik politik dan 

sosial dengan pemerintah Indonesia pada masa orde baru. 

Tokoh Miss Lu muda memiliki ideologi yang kuat untuk menjalankan 

misi demi kelancaran omanya “Miss Lu tua” untuk datang ke Indonesia. Aspek 

ideologi yang dimiliki oleh Miss Lu muda jika dilihat dari dari karya Althusser 

merupakan ideologi yang terlibat dalam reproduksi bangunan sosial dan relasi 

terhadap suatu kekuasaan. Ideologi yang terlibat dalam bangunan sosial menjadi 

sebuah instabilitas hegemoni di mana ideologi bertindak sebagai perjuangan 
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mencapai makna untuk mencapai suatu kekuatan sosial. Ideologi yang 

diperkenalkan oleh Miss Lu muda kepada Bismo ditujukan agar tercipta suatu 

keseimbangan di mana kepentingan kelompoknya sebagai etnis Tionghoa dapat 

berjalan baik bersamaan dengan kepentingan kelas dominan yaitu masyarakat 

pribumi atau etnis Jawa.  

Tokoh Bismo sebagai masyarakat pribumi memiliki ideologi yang 

mengacu pada ide yang berkuasa di mana ia memiliki pandangan tentang ideologi 

dalam hal pengorganisasian dan ketepatan ide tentang diri mereka sndiri dan 

dunianya. Maksud dari ideologi yang dimiliki Bismo yaitu justikfikasi atau 

ketepatan yang dilakukan untuk tindakan semua kelompok masyarakat yang ada 

dalam suatu kelompok masyarakat. Ideologi yang dimiliki Bismo ini tampak pada 

kemauan Bismo membantu kelancaran misi dari Miss Lu muda untuk omanya 

“Miss Lu tua‟. Bismo yang merupakan warga pribumi etnis Jawa memiliki 

pandangan luas tentang ideologi di mana sebenarnya ideologi memiliki hubungan 

timbal balik dengan pengetahuan yang ia miliki. Bismo beranggapan bahwa 

pengetahuan yang ia miliki sebagai seniman membereikan suatu kontribusi 

teerhadap perkembangan terhadap suatu kekuasaan sehingga ia mau membantu 

kelancaran misi Miss Lu muda agar dapat mengembalikan Miss Lu tua ke 

Indonesia dengan rasa aman.   

 

4.2 Dampak Propaganda Etnis Tionghoa yang Terepresentasi dalam Novel 

Miss Lu karya Naning Pranoto 

Sebagai bagian dari proses komunikasi, tentunya propaganda 

mengakibatkan suatu dampak atau akibat bagi setiap individu atau kelompok 
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masyarakat yang mendapat pengaruh baik sikap maupun perilakunya. Dalam 

propaganda usaha yang dilakukan jelas merupakan salah satu cara dalam upaya 

menyadarkan arti hidup dan kehidupan. Manusia harus disadarkan di samping ada 

kekuataan di sekitarnya ada kekuatan “abstrak” dan ada pola hubungan 

transdental dengan causa prima (Sebab Pertama). 

Dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto dampak propaganda muncul 

dalam bidang sosial budaya dan politik. Dalam hal politik propaganda yang 

dilakukan etnis Tionghoa dalam novel memberikan dampak sebagai sarana untuk 

mengobarkan semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme). Hal itu 

direfleksikan dari tokoh Miss Lu Tua kepada Miss Lu muda sebagai warga 

keturunan dan Bismo sebagai warga pribumi. Dampak propaganda di bidang 

budaya, untuk mencapai ambisinya tokoh yang direfleksikan dari tokoh Miss Lu 

sebagai kaum minoritas terhadap kaum mayoritas.  

4.2.1 Dampak Propaganda Etnis Tionghoa yang Terepresentasi dalam Novel 

Miss Lu karya Naning Pranoto Bidang Sosial Budaya. 

Propaganda merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi. 

Dalam hal ini ekspresi sikap yang menunjukkan adanya respon dari kegiatan 

propaganda. Dampak dari sebuah propaganda dapat berupa suatu opini yang dapat 

diwujudkan jika ada suatu masalah yang merangsang “seseorang” untuk 

menanggapinya. Dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto, dampak propaganda 

bidang budaya terlihat pada kutipan berikut. 

Lha yo baik-baik saja, daripada kamu ke Hong Kong. Tadi, Miss Lu 

berbicara denganku, kalau dia memang benar-benar memerlukan pertolonganmu 
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untuk keperluan neneknya. sampai dia mau belajar bahasa Indonesia segala, untuk 

mengurus keperluan neneknya itu. Hebat sekali. Dia bilang, semuanya itu ia 

lakukan karena ia ingin melaksanakan li-sebaik-baiknya, untuk mewujudkan 

kesempurnaan hidupnya, “ibuku menyebut kata li dengan mantap. (Miss Lu, 52) 

Dari kutipan di atas dapat dideskripsikan bahwa propaganda yang 

dilakukan Miss Lu dengan cara Using all forms of Persuations digunakannya 

untuk membujuk orang lain dengan rayuan, himbauan dan iming-iming. Dalam 

kutipan tersebut jelas sekali bahwa Miss Lu berusaha membujuk ibu Bismo agar 

mau membantu kelancaran urusan omanya yang biasa disebut Miss Lu Tua atau 

Nyah Lu untuk datang kembali keIndonesia. Dalam kutipan di atas, Miss Lu 

berusaha mempengaruhi ibu Bismo dengan memberikan pengertian tentang ajaran 

leluhurnya yang berupa li demi kesempurnaan hidupnya. Cara tersebut 

memberikan dampak kepada ibu Bismo yang merupakan warga pribumi yang 

berusaha mempengaruhi Bismo agar mau membantu Miss Lu. Dari pernyataan 

yang dilontarkan Miss Lu memberikan agitasi berupa sugesti kepada ibu Bismo 

agar mudah diterima oleh kebanyakan orang terdekat tokoh Bismo, karena 

sebenarnya apa yang dikemukakan Miss Lu pada dasarnya sebenranya pandangan 

yang dikemukakan tentang leluhur demi suatu kesempurnaan hidup sudah terdapat 

pada diri ibu Bismo sehingga propaganda yang dilakukan berdampak positif untuk 

kelancaran urusan oma Miss Lu muda. 

Selain pemberian agitasi berupa sugesti pengaruh propaganda bidang 

budaya juga melekat pada akulturasi budaya Jawa dan Cina. Pada dasarnya 

sesuatu yang bernafaskan budaya Cina memang memberikan rasa kagum dan 

bangga. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut. 
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Tante Utari mengeluarkan kain batik khas Pesisiran Cirebon bermotif 

Mega-mendung. “Bagaimana bagus tidak? Ini motif batik yang 

terpengaruh kebudayaan Cina,” Tante Utari mengusap-usap kain batik 

bermotif mega berarak-arak, didominasi warna merah-biru.”(Miss Lu, 66) 

 

Dari kutipan di atas dapat dideskripsikan bahwa berbagai jenis barang 

milik seseorang dapat pula dipakai sebagai indikator yang berkaitan dengan 

derajat akulturasi. adanya proses akulturasi merupakan salah satu dampak dari 

propaganda bidang budaya. Pemakaian batik mega-mendung memberikan kesan 

derajat akulturasi yang diberikan tinggi dimana merupakan ciri out-group dari 

warga pribumi.  

4.2.2 Dampak Propaganda Etnis Tionghoa yang Terepresentasi dalam Novel 

Miss Lu karya Naning Pranoto Bidang Politik. 

Partisipasi politik orang-orang Tionghoa bersifat formal dan informal. 

Partisipasi politik formal telah berlangsung antara lain dengan melalui proses 

partai etnis, atau partai politik berasimilasi. Di lain pihak, bentuk partisipasi 

informal mencakup aktivitas organisasi-organisasi non-politik dan kelompok-

kelompok penekan. Namun, pola partisipasi politik orang Tionghoa berbeda 

antara Negara yang satu dengan Negara yang lain karena pada kenyataannya 

selalu terdapat kombinasi antara bentuk partisipasi politik formal dan partisipasi 

politik informal. 

Dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto, dampak propaganda 

terepresentasi dalam permasalahan politik yang dialami tokoh Miss Lu. Dalam 

novel Miss Lu bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh tokoh Miss Lu tua 

berdasarkan pengaruh dari lingkungan sekitar yang merupakan warga pribumi.  

 



54 

 

 

 

Oma saya ikut berjuang merebut kemerdekaan RI, dengan caranya 

tersendiri. Memang, dia bilang, tidak angkat senjata, tidak berada di garis 

depan, melainkan ikut aktif di dapur umum dan menyumbangkan bahan-

bahan makanan yang dipunyainya untuk para pejuang. Bahkan, rumah 

oma saya juga pernah untuk bersembunyi para pejuang.”Miss Lu 

menjelaskan dengan mata berbinar, penuh kebanggaan” (Miss Lu, 139) 

 

Nah, maka Oma saya menyesal kembali ke Cina. Ia merasa, keputusannya 

meninggalkan Indonesia untuk kembali ke Cina karena emosi, kecewa 

terhadap policy-policy pemerintahan Soekarno. Tetapi, apa boleh buat?” 

Miss Lu merentangkan tangannya, kemudian menghabiskan kuah soto 

Ambegan yang tinggal beberapa sendok. “Tentu, oma saya tidak bisa 

kembali ke Indonesia. Pada saat itu ia mengaku menjadi gila karenanya. 

Kecintaannya terhadap Indonesia makin menyala-nyala. Ia menyadari 

sepenuhnya bahwa tanah airnya adalah Indonesia, bukan Negeri Cina.” 

(Miss Lu, 148)   

 
Maaf, saya tidak bisa mengendalikan emosi, bila bicara tentang Indonesia, 
ya…tentang sebab-musababnya saya dipulangkan ke Cina oleh pemerintah 
Indonesia. Kata dokter, saya ini gila karena memikirkan Indonesia. 
Mengapa demikian? Karena, bagi saya tidak ada negeri yang indah dan 
kehidupan yang begitu menyenangkan selain di Indonesia. Maka, saya 
gilaaa. Kalau ingat dan rindu Indonesia,” Miss Lu Tua meratap. (Miss Lu, 
208) 
 

Dalam kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa bentuk partisipasi politik 

yang dilakukan tokoh Miss Lu tua berdampak dari propaganda politik pada masa 

itu. Partisipasi politik yang dilakukan merupakan partisipasi politik informal 

dimana tokoh Miss Lu tua walaupun bukan merupakan warga pribumi tetapi ia 

mengabdikan dirinya untuk Indonesia. Bentuk pengabdian yang dilakukan 

merupakan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh warga pribumi. Tokoh Miss 

Lu tua sudah merasa bahwa rasa nasionalisme akibat dari kebijakan pemerintah 

saat itu membuat pola pikir kehidupannya sama dengan warga pribumi. Tokoh 

Miss Lu tua memiliki persepsi bahwa walaupun ia bukan warga pribumi, tetapi ia 

harus membantu merebut kemerdekaan RI karena ia dibesarkan di lingkungan 

warga pribumi sehingga ia harus ikut berjuang layaknya warga pribumi yang ada 

di Indonesia saat merebut kemerdekaan RI.   
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Kutipan kedua dan ketiga dapat dideskripsikan bahwa dampak 

propaganda yang ada dapat mengubah pola pikir sehingga dapat membangkitkan 

emosi jiwa seseorang. Dalam kutipan kedua jelas sekali bahwa proses propaganda 

yang berbentuk agitasi memberikan suatu sugesti sebagai akibat dari suatu 

keyakinan tentang sesuatu hal yang telah dikomunikasikan. Sikap Miss Lu tua 

pada saat ia tinggal di Indonesia merupakan akibat dari adanya faktor will to 

believe dalam suatu sugesti yang diterimanya. Sugesti karena keinginan untuk 

meyakini dirinya.  

Diterimanya suatu pandangan tertentu karena sikap pandangan itu 

sebenarnya sudah terdapat pada dirinya. Dengan kata lain, apa yang dilakukan 

oleh tokoh Miss Lu tua terdapat kesesuaian tentang apa yang disampaikan dengan 

keyakinan hidup, kepercayaan yang melekat pada dirinya sebagai warga 

minoritas. Sugesti yang diterimanya membuat pola pikirnya berubah layaknya 

warga pribumi asli.  

Sikap nasionalisme yang dimiliki oleh Miss Lu Tua membuat pola 

pikirnya berubah sehingga benar-benar mencintai Negara Indonesia. Miss Lu Tua 

beranggapan bahwa bagi Miss Lu Tua tidak ada negeri yang indah dan kehidupan 

yang menyenangkan seperti di Indonesia dengan berbagai macam budaya yang 

ada. 

 

4.3 Hegemoni dalam Propaganda yang terjadi dalam Novel Miss Lu karya 

Naning Pranoto 

Hegemoni dapat dicapai melalui kombinasi antara paksaan dan kerelaan. 

Penggunaan istilah hegemoni menurut Gramsci harus dibedakan makna 
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leksikalnya, yaitu penguasaan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Hegemoni dapat 

dipahami dalam konteks strategi di mana pandangan dunia dan kekuasaan 

kelompok sosial panutan (apakah mereka berupa kelas, seks, etnik atau 

nasionalitas) dipelihara. Hegemoni adalah sarana sementara dalam serangkaian 

aliansi antarkelompok sosial yang dimenangkan. 

Menurut Simon (2000:19), dalam teori hegemoni kelas dominan 

menguasai kelas tertindas dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni 

bukanlah dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan 

persetujuan menggunakan pendekatan kepemimpinan dan ideologi. Konsep 

hegemoni yang dikembangkan Gramsci berpijak pada kepemimpinan yang 

sifatnya intelektual dan moral. Kepemimpinan ini terjadi karena adanya 

kesetujuan yang bersifat sukarela dari kelas bawah atau masyarakat terhadap kelas 

atas yang memimpin. Kesetujuan kelas bawah ini terjadi karena bawah ini terjadi 

karena berhasilnya kelas atas dalam menanamkan ideologi kelompoknya. 

Permasalahan hegemoni selalu berhubungan dengan ideologi yang dianut 

oleh seseorang atau kelompok masyarakat. Permasalahan hegemoni secara tidak 

langsung memberikan dampak bagi suatu perubahan sosial dalam suatu kelompok 

masyarakat. Novel Miss Lu karya Naning Pranoto memberikan gambaran 

hegemoni etnis Tionghoa pada saat orde baru ketika transisi kepemimpinan 

Soekarno dan Soeharto. Strategi hegemoni yang dilakukan pemerintah pada masa 

itu memiliki tujuan membangun negara bangsa Indonesia modern yang di 

dalamnya terdapat berbagai etnis yang berintegrasi ke dalam sebuah negara. 

Strategi yang digunakan kaum nasionalis sebagai pemimpin yang mendominasi 
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suatu kelompok masyarakat meleburkan etnis Tionghoa dalam budaya pribumi 

seperti yang terepresentasi dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto. 

4.3.1 Hegemoni tentang Kebijakan Penggantian Nama Etnis Tionghoa 

Dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto, konsep hegemoni terlihat 

dalam berbagai propaganda yang berbentuk kekerasan dan persuasi yang 

dilakukan etnis Tionghoa kepada warga pribumi. Dalam novel Miss Lu karya 

Naning Pranoto, konsep hegemoni yang ada sangat berhubungan dengan 

permasalahan ideologi sebuah kelompok masyarakat. Ideologi sebagai 

pengalaman hidup dan ide sistematis yang berperan mengorganisasi dan secara 

bersama-sama mengikat satu blok yang terdiri atas berbagai elemen sosial yang 

bertindak sebagai perekat sosial.  

Dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto, aktivitas orang Tionghoa 

pada masa orde baru benar-benar dibatasi akibat adanya penguasaan kelas sosial. 

Kebijakan asimilasi secara total diberlakukan sejak lahirnya orde baru. 

Permasalahan ganti nama akibat kebijakan politik menjadi awal permasalahan 

hegemoni dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto. Kebijakan ini pertama kali 

dikeluarkan tahun 1961 ketika Soekarno berkuasa, peraturan tersebut tidak 

dilaksanakan karena rumit. Setelah Soeharto berkuasa tahun 1966, ia 

memberlakukan lagi peraturan ganti nama. Tekanan politik dan sosial dilakukan 

terhadap warga negara Indonesia keturunan Tionghoa untuk menggunakan  nama 

yang terdengar seperti nama Indonesia. Peraturan ganti nama secara tidak 

langsung mengubah pola ideologi etnis Tionghoa. Perubahan nama sering 

dianggap sebagai tindakan simbolik untuk mengetahui „setia‟ atau tidaknya orang 
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Tionghoa kepada Indonesia, atau maukah mereka mengakui diri mereka sebagai 

bangsa Indonesia, yang disebut sebagai „pribumi‟ Indonesia. Strategi ganti nama 

dianggap paling komprehensif untuk mengubah identitas etnis Tionghoa 

Mau. Oma saya mau menjadi warganegara Indonesia. Cuma, oma saya 

keberatan ya. Tidak mau mengganti nama Cinanya menjadi nama 

Indonesia. Padahal pemerintah Soekarno mengharuskan itu bukan? Setiap 

orang Cina yang telah menjadi warga Negara Indonesia harus mengganti 

namanya dengan nama Indonesia sebagai bukti sikap nasionalismenya.” 

(Miss Lu, 138) 

 

“Tapi mereka itu kan orang yang tidak punya masa lalu seperti saya. 

Perempuan Cina Indonesia yang dipulangkan ke Cina…,” Miss Lu Tua 

menegaskan, “Saya dipulangkan ke Cina oleh pemerintah Indonesia 

karena dianggap membangkang, melanggar hukum, yaitu tidak mau 

berganti nama.” (Miss Lu, 211) 

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa tingkatan hegemoni yang ada 

dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto adalah hegemoni merosot. Hegemoni 

merosot ini dilakukan melalui peraturan ganti nama. Peraturan ganti nama 

merupakan suatu kebijakan pemerintah Indonesia pada masa orde baru. Warga 

negara Indonesia keturunan Tionghoa dihimbau mengganti nama Tionghoanya 

menjadi nama yang berbau Indonesia. Ada hal yang lebih mendasar yang harus 

diselesaikan, atau pilihan lainnya adalah orang Tionghoa meninggalkan Indonesia 

dan mencari tempat lain yang lebih aman. Fungsi ganti nama Cina yang mewakili 

keakuannya yang melambangkan sesuatu, menimbulkan persoalan ketika mereka 

mesti mengganti namanya menjadi nama Indonesia. Dalam kutipan di atas jelas 

sekali terlihat bahwa terdapat kecenderungan tokoh Miss Lu tua untuk 

mempertahankan identitas nama lama mereka. Pemerintah Indonesia begitu 

bersemangat menciptakan sebuah “bangsa yang homogen” sehingga pemerintah 

mengambil kebijakan asimilasi terhadap kelompok etnis Tionghoa. Pengertian 
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bangsa yang homogen di sini ditegakkan atas model pribumi. Identitas kelompok 

etnis Tionghoa dipandang sebagai “nonpribumi” dan mereka harus menanggalkan 

identitas ketinghoaannya jika mereka ingin menjadi “orang Indonesia tulen”.  

Tokoh Miss Lu tua tidak menjalankan kebijakan asimilasi tersebut karena 

ia beranggapan bahwa penggantian identitas tidak mewujudkan suatu rasa 

kecintaan terhadap kaumnya. Kebijakan yang dilakukan pemerintah pada masa itu 

sebenarnya kurang efektif karena Miss Lu tua mengetahui bahwa ideologi negara 

Indonesia Pancasila sebenarnya mengizinkan minoritas etnis termasuk juga 

kelompok etnis Tionghoa untuk mempertahankan identitas mereka.   

Dalam kutipan di atas jelas sekali hegemoni yang dilakukan pada masa 

itu benar-benar dikuasai oleh kaum militer yang merupakan transisi 

kepemimpinan dari Soekarno dan Soeharto. Pada saat itu jelas sekali Negara telah 

mengambil suatu kebijakan terhadap suatu etnis minoritas yang dianggap 

berbahaya dan menggantikan sebutannya dari “Tionghoa” menjadi “Cina”.  

Tokoh Miss Lu Tua benar-benar mempertahankan ideologinya dengan 

tidak mau mengganti nama walaupun resikonya ia dibenci dengan pemerintah dan 

dianggap sebagai komunis pada masa orde baru. Miss Lu tidak mengganti 

namanya karena Miss Lu memahami bahwa sebenarnya jika ia tidak mau 

mengganti namanya dan warga etnis Tionghoa pada waktu itu juga melakukan hal 

yang sama dengan nama orang pribumi maka secara tidak langsung etnis 

Tionghoa akan menjadi komunitas yang terpisah dan akan lenyap. Jadi, Miss Lu 

tua berusaha mencintai Indonesia dengan carnya sendiri tanpa harus mengganti 

nama dan meninggalkan identitas Cina yang dimiliki sebagai warga keturunan di 

negara Indonesia.  
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Pemerintah Indonesia dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto 

nampak sangat khawatir dengan hadirnya warga asing Tionghoa seperti tokoh 

Miss Lu karena dianggap menimbulkan resiko keamanan. Perubahan nama 

bukanlah keharusan, tekanan politik dan sosial dilakukan terhadap warga negara 

Indonesia keturunan Tionghoa untuk menggunakan nama yang terdengar seperti 

nama Indonesia karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini sebagai 

upaya asimilasi atas penguasaan kelas dominan. 

4.3.2 Hegemoni tentang Kewarganegaraan Etnis Tionghoa  

Dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto hegemoni merosot yang ada 

memang sangat berpotensi adanya disintegrasi karena disintegrasi ini memacu 

adanya konflik tersembunyi di bawah permukaan kenyataan sosial yang ada. Pada 

waktu itu banyak orang Tionghoa merasa bahwa sebenarnya permasalahan 

mereka adalah kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Jadi, mereka berpendapat 

bahwa tanpa kemauan politik dari pemerintah, tidak mungkin bagi warga 

Tionghoa untuk mengubah nasibnya. Dalam hal ini jelas bahwa warga Tionghoa 

selama masa Orde Baru, merasa dan bersikap sebagai “objek”, yang nasibnya 

ditentukan oleh kelompok di luarnya, dalam hal ini pemerintah. 

Permasalahan hegemoni dalam novel Miss Lu adanya kebijakan 

diskriminasi masalah kewarganegaraan dan tempat tinggal bagi warga Tionghoa. 

Dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto dijelaskan bahwa pada masa itu etnis 

Tionghoa mengalami diskriminasi karena adanya deportase bagi etnis Tionghoa 

yang ada di Indonesia. Di dalam status kewarganegaraan, melekat hak dan 

kewajiban sebagai warga negara. Motivasi menjadi seorang warga negara 
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Indonesia berhubungan erat dengan latar belakang dari tokoh Miss Lu yang 

memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan warga pribumi karena 

pernah tinggal dan dibesarkan dilingkungan warga pribumi. Selama orde baru, 

orang Tionghoa hanya menikmati sebagian kecil dari hak-hak itu, sedemikian 

kecil sehingga terasa ada diskriminasi karena bagaimanapun masyarakat Tionghoa 

di Indonesia bukan merupakan minoritas homogen. 

Tahun enam-puluhan, pemerintah Soekarno memberlakukan policy-bahwa 

orang-orang Cina yang ada di Indonesia harus menjadi warga Negara 

Indonesia. Bila tidak mau menjadi warga Negara Indonesia, mereka harus 

kembali ke Cina. Karena pemerintah Soekarno tidak memperbolehkan 

seseorang punya dua kewarganegaraan.” (Miss Lu, 137) 

 

Dari kutipan di atas dapat dideskripsikan bahwa dominasi kelas sosial 

(hegemoni) yang ada di negara Indonesia pada masa orde baru menjadi satu 

masalah fundamental karena menyangkut dengan pengakuan eksistensi etnis 

Tionghoa sebagai warga Negara Indonesia. Akibat dari tidak adanya pengakuan 

tersebut kelompok etnis mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan warga 

negara lain akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa itu.  

Pola kehidupan etnis Tionghoa dalam menemukan identitas nasional 

mereka memang tidak mudah. Tujuan kebijakan yang diberikan pemerintah secara 

tidak langsung mengurangi karakteristik etnis Tionghoa minoritas pada masa itu 

seperti yang diceritakan dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto. Persepsi 

orang Tionghoa tentang posisi mereka di Indonesia pun berubah-ubah sesuai 

dengan perubahan masyaraka etnis Tionghoa dan tuntutan zaman.  Miss Lu tua 

yang merupakan orang Tionghoa totok tetap menganggap dirinya sebagai bagian 

dari bangsa Cina. Orang Tionghoa totok kebanyakan lebih suka bila identitas 
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Tionghoanya dipertahankan dalam bangsa Indonesia seperti yang dilakukan oleh 

Miss Lu Tua. Kepemimpinan era Orde baru pada novel Miss Lu karya Naning 

Pranoto yang memberi kebijakan tentang kewarganegaraan dengan penggantian 

nama Cina menjadi nama seperti layaknya warga pribumi sebenarnya dapat 

digunakan untuk mengintegrasikan orang Tionghoa ke dalam masyarakat pribuni 

dalam pengertian hukum dan politik.  

Etnis Tionghoa dapat menjadi warga Negara Indonesia melalui 

naturalisasi yang ditetapkan berdasarkan akta kewarganegaraan. Perjanjian 

tentang dwi-kewarganegaraan berdasarkan akta tersebut dihapus secara sepihak 

oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1965 dan mengakibatkan hubungan antara 

Cina-Indonesia memburuk.  

4.3.3 Hegemoni tentang Kebijakan Politik dan Sosial-Budaya Etnis Tionghoa 

di Indonesia  

Hegemoni memberikan dampak terhadap etnis Tionghoa pada masa era 

orde baru. Menurut Robbert Buccock (2007:17) pemikiran Gramsi tentang 

hegemonik mensyaratkan bahwa jutaan orang bisa menerima, dalam pengertian 

benar-benar memberikan persetujuan bebas kepada kelompok masyarakat tentang 

kebijakan politik, ekonomi dan budaya yang dikeluarkan oleh kelompok 

masyarakat yang dominan. Hal ini tercermin dalam novel Miss Lu karya Naning 

Pranoto. Politik pemerintah pada masa orde baru di bidang sosial budaya yang ada 

dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto juga ada dalam permasalahan 

keyakinan yang dianut oleh etnis Tionghoa. Implikasi dari pemahaman 

kebudayaan yang dimiliki etnis Tionghoa berasal dari negeri Tiongkok yang 
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membawa praktik keagamaan mereka yaitu agama Konghucu. Pemerintah 

Indonesia memandang bahwa agama yang dianut oleh etnis Tionghoa tidak 

sejalan dengan program asimilasi pemerintah. 

“Karena oma saya penganut ajaran Kong Hu Chu yang taat. Begitu 

ketahuan oma saya sedang elaksanakan ajaran Kong Hu Chu, ia langsung 

disiksa pasukan Red Guard sampai tubihnya babak belur, tulang rusuknya 

patah sebelas, rambutnya mereka digunduli dan ibu saya hamper mereka 

perkosa. Ibu saya selamat karena ia pura-pura mati.” (Miss Lu, 147) 

 

Kebijaksanaan yang mengizinkan bangsa Indonesia bebas beragama telah 

memungkinkan minoritas Tionghoa mempeertahankan identitas etnisnya melalui 

agama minoritas. Kebijakan agama yang liberal ini bukan disebabkan oleh adanya 

orang Tionghoa. Kebijakan ini dibuat karena hakikat masyarakat pribumi sendiri. 

Sebenarnya, pemerintah Indonesia sejak Soekarno sampai Soeharto telah 

menggunakan Pancasila untuk mencegah Indonesia menjadi Negara Islam. 

Melalui peraturan inilah orang Tionghoa bisa mempertahankan sekelumit 

ketionghoaannya. 

Kutipan di atas merepresentasikan bahwa pengakuan “agama-agama 

minoritas” tidak sejalan dengan kebijakan umum era Soeharto terhadap etnis 

Tionghoa pada saat itu. Orde baru memandang Khong Hu Chu sebagai “filsafat 

hidup” masyarakat keturunan Tionghoa secara Kultural yang berafiliasi kepada 

tradisi leluhurnya di negeri Tiongkok. Hegemoni tentang agama yang dilakukan 

pemerintah pada saat itu karena ingin melebur minoritas dan menunjukkan bahwa 

azas Pancasila menjamin kebebasan beragama sehingga kondisi seperti itu tidak 

mendukung berkembangnya agama Khong Hu Chu di Indonesia. Kondisi politik 

di Indonesia juga tidak mendorong maju Khonghuchuisme. Etnis Tionghoa selalu 
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dituduh menyendiri dan merasakan derita oleh tuduhan-tuduhan semacam itu. 

Karena tekanan-tekanan dari masyarakat pribumi, agama Khonghuchu banyak 

mendapat serangan.  

Akibat kebijakan pemerintah ini, para pengikut Khong Hu Chu harus 

mengubah identitas agamanya. Karena dalam sistem kepercayaan orang Tionghoa 

juga terdapat kepercayaan terhadap Buddhisme, mereka pun dengan mudah 

mengganti identitas agama tersebut dari Khong Hu Chu ke agama Budha dalam 

bentuk kelompok Tridharma, sedangkan nama tempat peribadatannya berubah 

menjadi “kelenteng” menjadi “wihara”. Akibat perkembangan ini, jumlah 

pengikut agama Buddha di kalangan orang etnis Tionghoa meningkat.   

Dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto, hegemoni tentang ekonomi 

terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat itu. 

Dampak hegemoni pemerintahan transisi orde baru dari Soekarno dan Soeharto 

secara bertahap terlihat bahwa pemerintah Soekarno mencoba mengurangi 

kekuatan ekonomi etnis Tionghoa dengan cara melarang Tionghoa asing ikut serta 

dalam perdagangan di pedesaan. Pemerintah Indonesia pada masa orde baru 

tersebut menjalankan kebijakan ekonomi untuk mengurangi kekuatan ekonomi 

etnis Tionghoa  

“ummmmm..waktu itu, oma saya bilang, pemerintah Soekarno 

mengeluarkan policy-bahwa orang-orang asing dan itu yang terbanyak 

orang Cina, dilarang berdagang di desa, termasuk kota kecamatan dan 

kota kabupaten. Orang Cina hanya boleh berdagang di kota-kota besar.” 

(Miss Lu, 144) 

 

Dari kutipan di atas dapat dideskripsikan bahwa dalam pemerintahan 

orde baru permasalahan hegemoni menjadikan kelompok pribumi berkuasa karena 
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mereka lebih dominan daripada etnis Tionghoa. Hal ini berarti bahwa suatu 

program politik berdasarkan teori sosial ekonomi-politik harus secara aktif 

dihubungkan dengan nilai-nilai moral yang dimengerti dan dianut oleh 

masyarakat. Dalam permasalahan sosial-ekonomi dalam novel Miss Lu karya 

Naning Pranoto, etnis Tionghoa melakukan apa yang menjadi kebijakan politik 

pada masa itu agar orang-orang pribumi tidak merasa dimanipulasi sehingga mau 

tidak mau etnis Tionghoa memberi toleransi terhadap kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh kelompok yang berkuasa. 

Permasalahan hegemoni tentang kebijakan ekonomi juga mengubah 

ideologi baik warga pribumi maupun warga keturunan Tionghoa. Etnis Tionghoa 

di Indonesia secara ekonomis kuat, walaupun mereka lebih terlihat menguasai 

ekonomi Indonesia. Etnis Tionghoa secara khusus memang kuat dalam bisnis dan 

berbagai sektor finansial yang ada. Tokoh Miss Lu Tua merupakan salah satu 

warga etnis Tionghoa yang memang sukses mengembangkan usahanya di 

Indonesia khususnya di wilayah Sidoarjo. Kebijakan yang diberikan pemerintah 

pada waktu itu memang sangat berdampak pada bisnis yang dijalani tokoh Miss 

Lu tua pada waktu itu. Perlindungan terhadap pedagang pribumi dan pemaksaan 

pedagang kecil Tionghoa keluar dari pedesaan tidak mampu memperkecil peran 

orang Tionghoa dalam bidang ekonomi.  

Miss Lu tua yang bertindak sebagai etnis Tionghoa yang pada saat itu 

merupakan kaum minoritas, apa yang menjadi kebijakan pemerintah mau tidak 

mau dijalankan walaupun lebih banyak merugikan daripada menguntungkan 

karena berupa paksaan dan tekanan dari kelas dominan. Dengan membatasi orang 
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Tionghoa di bidang ekonomi, elite yang berkuasa merasa bahwa pemerintah bisa 

lebih mudah menguasai minoritas Tionghoa. Reaksi kebijakan yang diberikan 

masyarakat terhadap kebijakan yang diberlakukan pemerintah beragam. 

Kebijakan ekonomi pada awal pemerintahan Soeharto berkiblat pada etnis 

Tionghoa sebagai penggerak perekonomian Indonesia yang mengakibatkan 

adanya sistem “Cukong” di wilayah Indonesia. Dengan membatasi orang 

Tionghoa di bidang ekonomi, elite yang berkuasa merasa bahwa pemerintah bisa 

lebih mudah menguasai minoritas Tionghoa.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab IV, dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Representasi propaganda yang dilakukan etnis Tionghoa dalam novel Miss Lu 

karya Naning Pranoto mencerminkan kehidupan etnis Tionghoa pada masa 

pemerintahan orde baru. Sistem kekuasaan dari orde baru yang militeristik, 

sentralistik, dominative, dan hegemonik telah membatasi kemerdekaan 

masyarakat khususnya etnis Tionghoa untuk mengaktualisasikan dirinya 

dalam wilayah sosial, ekonomi, politik, maupun kultural. Di dalam novel Miss 

Lu terdapat beberapa bentuk  propaganda yang dilakukan tokoh “Miss Lu 

Muda” dalam menjalankan suatu keinginannya di bidang budaya dan politik  

menyangkut kehidupan omanya “Miss Lu Tua atau Nyah Lu”. Representasi 

propaganda dalam novel Miss Lu yaitu: 1) Dibidang budaya dalam novel  Miss 

Lu tokoh Miss Lu Muda berperan sebagai propagandis untuk menyampaikan 

misi untuk Miss Lu tua, di mana ia menggunakan bentuk propaganda yaitu 

Gliterring Generalities. Gliterring Generalities dengan mengasosiasikan 

sesuatu dengan suatu “kata bijak” yang digunakan untuk membuat seseorang 

menerima dan menyetujui hal itu tanpa memeriksanya terlebih dahulu. 2) 

Dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto, bentuk propaganda bidang 

politik berhubungan dengan ideologi etnis Tionghoa dengan etnis Jawa. 
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Dalam novel Miss Lu bentuk propaganda dilakukan dengan cara memenuhi 

keinginan Miss Lu Tua untuk kembali ke Indonesia tanpa memberi label 

bahwa ia adalah etnis Tionghoa yang mengalami diskriminasi pada era orde 

baru. 

2. Dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto dampak propaganda muncul 

dalam segi politik dan budaya. Dampak propaganda di bidang budaya, demi 

mencapai ambisinya tokoh Miss Lu Muda mengemukakan sudut pandang dari 

kebudayaan Cina kepada warga pribumi. Dalam hal politik propaganda yang 

dilakukan etnis Tionghoa dalam novel mengobarkan semangat nasionalisme 

yang berlebihan (chauvinisme) yang dialami oleh tokoh Miss Lu Tua atau 

Nyah Lu. 

3. Novel Miss Lu karya Naning Pranoto memberikan gambaran hegemoni etnis 

Tionghoa pada saat orde baru ketika transisi kepemimpinan Soekarno dan 

Soeharto. Strategi hegemoni yang dilakukan pemerintah pada masa itu 

memiliki tujuan membangun negara bangsa Indonesia modern yang 

didalamnya terdapat berbagai etnis yang berintegrasi ke dalam sebuah negara. 

Strategi yang digunakan kaum nasionalis sebagai pemimpin yang 

mendominasi suatu kelompok masyarakat meleburkan etnis Tionghoa dalam 

budaya pribumi seperti yang terepresentasi dalam novel Miss Lu karya Naning 

Pranoto. Dalam novel Miss Lu permasalahan hegemoni menyangkut kebijakan 

yang berupa pergantian nama etnis Tionghoa, kebijakan tentang dwi 

kewarganegaraan etnis Tionghoa dan kebijakan tentang sosial budaya yang 

menyangkut perekonomian serta permasalahan agama yang dianut etnis 

Tionghoa sebagai warga keturunan di Indonesia. 
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5.2 Saran 

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, 

karena itulah peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi 

pemicu untuk mengembangkan wacana propaganda dan hegemoni dalam suatu 

novel menyangkut permasalahan kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Gagasan 

yang terkandung dalam novel Miss Lu mengantarkan kita pada satu pemikiran, 

bahwa keberadaan etnis Tionghoa tidak selamanya negatif. Pandangan yang 

terbentuk mengenai etnis Tionghoa adalah warisan dari budaya kolonial, yang 

sukar dihilangkan hingga kini. Setiap perbedaan yang ada dalam masyarakat, 

hendaknya disikapi dengan lebih arif dan bijaksana sehingga dapat tercipta satu 

masyarakat majemuk yang selalu hidup damai berdampingan.  
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Lampiran 1 

 

SINOPSIS NOVEL MISS LU KARYA NANING PRANOTO 

 

Novel Miss Lu karya Naning Pranoto menceritakan tentang seorang 

Tionghoa yang begitu sempurna, baik dalam budayanya maupun orientasinya 

terhadap Indonesia. Masalah sosial yang diangkat dalam novel Miss Lu karya 

Naning Pranoto adalah masalah tentang persoalan diskriminasi sosial budaya dan 

politik yang dialami etnis Tionghoa pada masa orde baru.  

Dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto dikisahkan seorang etnis 

Tionghoa  yaitu Miss Lu. Tokoh Miss Lu merupakan gambaran sosok Tionghoa 

yang taat pada ajaran Khong Hu Chu, dan berusaha untuk mewujudkan keinginan 

omanya (tokoh Miss Lu Tua). Masa lalu omanya yang pernah tinggal di Indonesia 

sejak masa penjajah sampai masa pemerintahan Soekarno mewarnai kisah dalam 

novel Miss Lu ini. Berbagai tekanan politik, ekonomi, dan budaya terhadap etnis 

Tionghoa saat ini mewarnai cerita, hingga pengaruhnya terhadap keberadaan etnis 

Tionghoa pada masa Soeharto. 

Dalam novel Miss Lu karya Naning Pranoto, Miss Lu berusaha 

meemenuhi keinginan omanya untuk kembali ke Indonesia. Miss Lu berusaha 

mendekatkan diri dengan warga pribumi yaitu Bismo seorang seniman Jawa yang 

benar-benar mengagung-agungkan kebudayaan jawa sebagai kebudayaan asli 

yang diturunkan ibunya sebagai warga pribumi keturunan ningrat. Miss Lu pergi 

ke Indonesia dan berkenalan dengan Bismo dan keluarganya untuk 
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menyampaikan misinya bahwa ia ingin mendatangkan omanya ke Indonesia 

dengan rasa aman tanpa adanya gangguan akibat dari kebijakan pemerintah yang 

ada yang menjadikan omanya trauma untuk datang ke Indonesia. 

Miss Lu muda sebagai cucu dari Miss Lu tua berusaha mewujudkan 

keinginan omanya untuk berkunjung ke Indonesia tetapi Miss Lu muda merasa 

takut dengan keadaan politik di Indonesia yang mendeskriminasi etnis Tionghoa 

pada masa orde baru. Untuk mewujudkan keinginan neneknya, ia meminta tolong 

kepada Bismo untuk membantu kedatangan neneknya di Indonesia agar neneknya 

tetap merasa aman akibat traumatik terhadap peristiwa deprotasi yang pernah 

dialami neneknya. 

Sebagai ucapan terimakasih Miss Lu memberikan kesempatan kepada 

keluarga Bismo untuk bisa menemui neneknya di Macao, sekaligus berlibur. 

Bismo dan ibunya berusaha membantu Miss Lu untuk mendatangkan omanya 

“Miss Lu Tua” ke Indonesia. Bismo dan ibunya memenuhi undangan Miss Lu 

untuk datang ke Macao untuk menemui oma Miss Lu. ketika mereka bertemu oma 

Miss Lu menyampaikan bahwa ia ingin ke Indonesia dengan rasa aman tanpa 

adanya tekanan dari pemerintah Indonesia. Kecintaan “Miss Lu tua” dengan 

Indonesia membuat “Miss Lu tua” benar-benar mengubah pandangan hidupnya 

sebagai etnis Tionghoa keturunan. Miss Lu tua benar-benar memiliki rasa 

nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia sehingga ia benar-benar cinta kepada 

Negara Indonesia dan ingin kembali lagi ke Indonesia. 

Bismo berusaha meyakinkan bahwa keadaan Indonesia telah aman, tidak 

ada lagi diskriminasi terhadap kaum minoritas. Sampai pada akhirnya Bismo dan 
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Miss Lu berusaha mempersiapkan secara matang untuk kedatangan nenek Miss 

Lu ke Indonesia. 

Usaha yang dilakukan Bismo dan Miss Lu ternyata tidak seperti yang 

dibayangkan. Usahanya dalam membantu Miss Lu untuk urusan kedatangan 

nenek Miss Lu tidak dapat terealisasi karena suatu hari sebelum kedatangan nenek 

Miss Lu ke Indonesia, nenek Miss Lu meninggal. Sebagai usaha terakhir Miss Lu 

dan Bismo menebar abu jenasah nenek Miss Lu di Indonesia sebagai wujud bakti 

mereka kepada nenek Miss Lu yang notabene seorang warga keturunan Tionghoa 

yang memiliki rasa nasionalisme tinggi terhadap Negara Indonesia sampai akhir 

hayatnya. 
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Lampiran 2 

 

BIOGRAFI PENGARANG 

 

Dua belas judul novel telah lahir dari tangan Naning Pranoto (NP), yang 

muncul sebagai cerita bersambung diberbagai media massa. Salah satu novelnya 

yang berjudul Mumi Beraroma Minyak Wangi, telah terbit sebagai buku 

(Indonesia Tera, 2001). Novel lainnya segera menyusul, khususnya yang berjudul 

Miss Lu. 

Setelah beberapa kali menulis novel, barulah ia menulis cerita pendek 

(cerpen). Menurut pengakuannya, ia lebih suka menulis novel ketimbang cerpen. 

untuk menulis cerpen ia memerlukan perjuangan tersendiri. 

Ia pun jadi terbiasa menulis cerpen. Hasilnya, antara lain 12 cerpen yang 

terkumpul dalam bukunya. Masing-masing judul mempunyai sejarah tersendiri. 

Ada yang pernah dimuat di Kompas Minggu (Jakarta), Suara Pembaruan 

(Jakarta), Surabaya Post (Surabaya), Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta), Majalah 

Swara Kartini (Jakarta), dan Tabloid Nova (Jakarta). Cerpennya yang berjudul 

Sebilah Pisau dari Tokyo dijadikan judul kumpulan cerpen ini. Menurutnya, itu 

cerpen yang paling mengesankan dari seluruh cerpen yang pernah ditulisnya 

sampai akhir 2002. 

Sebagai penulis, NP mendapat bekal dari Fakultas Bahasa dan Sastra 

UNAS (Jakarta) dan studi bahasa inggris serta creative writing di Monash 

University dan University-Gold Coast, Australia. Kegemarannya travelling 
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memungkinkan karya fiksinya berlatar mancanegara seperti Australia, Eropa, Asia 

Tenggara, dan Amerika Latin. NP juga menggemari karya-karya Toni Morrison, 

Nawal El Saddawi, Maya Angelou, dan Nadine Gordimer. Khusus untuk 

kehalusan jiwa ia belajar dari Mulana Jalalaluddin Rumi. Dari Simone de 

Beauvoir ia banyak menimba sikap rasional kritis sebagai sumber inspirasi. 


