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SARI 

 

Ade kusumawati, Meliana. 2011. Pertentangan Kasta dalam Kebudayaan Bali 

Kajian Hegemoni dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Mukh. Doyin, 

M.Si. Pembimbing II: Sumartini S.S., M.A 

Kata Kunci: kasta, hegemoni, kebudayaan Bali, praktik hegemoni, faktor penyebab 

hegemoni. 

Sastra dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial. Sastra yang ditulis pada 

suatu kurun waktu tertentu langsung berkaitan dengan norma-norma dan adat- istiadat 

pada zaman itu yaitu zaman dimana telah terjadi suatu gejala sosial. Karya sastra 

adalah cermin kehidupan sosial. Ia merupakan kristalisasi nilai dan pengalaman 

hidup. Sastra menampilkan gambaran kehidupan mencakup hubungan antarmanusia, 

antarmasyarakat, peristiwa yang terjadi dalam batin manusia. Titik tolak inilah yang 

kemudian mendasari kajian sosiologi sastra, bahwa sastra tidak lahir dari kekosongan 

budaya. Novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini yang mengangkat tema kehidupan 

masyarakat yang hidup dalam kebudayaan Bali dengan segala permasalahan yang 

bertentangan dengan aturan kasta. Manusia yang menikah antarkasta dalam 

kebudayaan Bali sangat dilarang hal ini akan membawa aib bagi kedua belah pihak 

dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Bagi perempuan Brahmana akan mendapat 

sanksi berupa penurunan kasta dan menjalani ritual adat begitu sebaliknya bagi 

perempuan Sudra akan diperlakukan secara berbeda dengan  perempuan yang asli 

keturunan kasta Brahmana. Inilah praktik hegemoni yang akan nampak. 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah  (1) bagaimana praktik 

hegemoni kasta Brahmana terhadap kasta Sudra pada novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini, dan (2) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktik 

hegemoni kasta Brahmana terhadap kasta Sudra pada novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini. Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap praktik hegemoni kasta Brahmana terhadap kasta Sudra pada novel 

Tarian Bumi karya Oka Rusmini dan faktor-faktor penyebab praktik hegemoni 

tersebut dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi 

sastra. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hegemoni 

Antonio Gramsci. Teori hegemoni Antonio Gramsci digunakan untuk mengkaji 

masalah praktik hegemoni kasta Brahmana terhadap kasta Sudra dan faktor-faktor  
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penyebab hegemoni dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. Sasaran utama 

penelitian ini adalah praktik hegemoni kasta Brahmana terhadap kasta Sudra, dan 

faktor-faktor penyebabnya dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik telaah dokumen atau sering disebut 

teknik dokumentasi. Pendokumentasian dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mencatat bagian-bagian teks yang memperlihatkan praktik hegemoni kasta yang 

terjadi antara kaum kasta Brahmana dan kaum kasta Sudra di Bali serta serta faktor-

faktor penyebabnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif. 

Hasil penelitian ini, praktik hegemoni kasta Brahmana terhadap kasta Sudra 

dalam novel Tarian Bumi adalah kekuasaan yang dimiliki oleh kaum dominan yang 

dijalankan atas dasar kepemimpinan intelektual dan moral, bukan dengan kekerasan 

maupun paksaan. Pertentangan antarkelas khususnya kasta dalam kedua golongan 

kasta Brahmana dan kasta Sudra menyebabkan awal terjadinya praktik hegemoni. 

Kasta Brahmana yang dianggap kasta tertinggi dalam kebudayaan Bali dan sangat 

dihormati. Faktor  penyebab terjadinya praktik hegemoni kasta Brahmana terhadap 

kasta sudra dalam novel Tarian Bumi adalah faktor ideologi dan strata masyarakat. 

Ideologi kaum dominan secara perlahan dimasukkan ke dalam tatanan kehidupan 

kaum minoritas, sehingga tanpa disadari kaum minoritas mendukung kekuasaan yang 

dijalankan kaum dominan. Kondisi proses di mana kelas dominan tidak hanya 

mengatur namun juga mengarahkan masyarakat melalui  “kepemimpinan” moral dan 

intelektual. Hegemoni terjadi pada suatu masyarakat di mana terdapat tingkat 

konsensus yang tinggi dengan ukuran stabilitas sosial yang besar di mana kelas 

bawah dengan aktif mendukung dan menerima nilai-nilai, ide, tujuan, dan makna 

budaya yang mengikat dan menyatukan mereka pada struktur kekuasaan yang ada. 

Faktor strata masyarakat di Bali dibedakan pada kedudukan kasta yang mereka 

sandang. Kasta Bramana dengan kasta Sudra terpaut jarak sosial yang jauh. Dalam kitab Bali 

sudah tertuliskan adanya perbedaan itu hingga sekarang ini, dan sudah menjadi pijakan bagi 

kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat yang berstatus dalam kasta sudra wajib 

menghormati kelas di atasnya yaitu kasta Brahmana. Pola pikir dan tindakan belum bisa 

mengubah sedikit adat istiadat yang memandang rendah kaum Sudra. 

Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti menyadari bahwa skripsi ini  masih jauh 

dari kata sempurna, karena itu peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat 

menjadi dorongan bagi pembaca atau peneliti lain agar lebih mengembangkan 

wacana kasta dan bidang hegemoni serta diharapkan penelitian ini mampu 

melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dalam bidang sastra pada umumnya, 

dan mampu menambah referensi khususnya yang membahas masalah hegemoni 

sastra. Selain itu, novel yang digunakan dapat dianalisis lebih dalam dengan 

pendekatan yang berbeda seperti pendekatan feminis maupun reseptif.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra sebagai hasil cipta manusia selain memberikan hiburan juga sarat 

dengan nilai-nilai, baik nilai keindahan maupun nilai-nilai ajaran hidup. Karya sastra 

lahir karena adanya keinginan dari pengarang untuk mengungkapkan eksistensinya 

sebagai manusia yang berisi ide, gagasan, dan pesan tertentu yang diilhami oleh 

imajinasi dan realitas sosial budaya pengarang serta menggunakan media bahasa 

sebagai penyampaiannya (Aminuddin 1990: 57).  

Kriteria utama yang dikenalkan pada karya sastra adalah penggambaran atau 

apa saja yang ingin digambarkan pengarang ke dalam karyanya. Melalui 

penggambaran tersebut pembaca dapat menangkap gambaran seorang pengarang 

mengenai dunia sekitarnya. Sastra dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial. Sastra 

yang ditulis pada suatu kurun waktu tertentu langsung berkaitan dengan norma-norma 

dan adat- istiadat zaman itu (Luxemburg dkk 1992:23). Karya sastra adalah cermin 

kehidupan sosial. Ia merupakan kristalisasi nilai dan pengalaman hidup. Sastra 

menampilkan gambaran kehidupan mencakup hubungan antarmanusia, 

antarmasyarakat, peristiwa yang terjadi dalam batin manusia. Titik tolak inilah yang 

kemudian mendasari kajian sosiologi sastra, bahwa sastra tidak lahir dari kekosongan 

budaya. 
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Sebagai sebuah dunia miniatur, karya sastra berfungsi untuk menginfestasikan 

sejumlah besar kejadian-kejadian yang telah dikerangkakan dalam pola-pola 

kreatifitas dan imajinasi. Sebagai karya yang imajiner, fiksi menawarkan berbagai 

permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup, dan kehidupan. Pengarang 

menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan yang 

kemudian diungkapkan kembali melalui sarana fiksi sesuai dengan pandangannya. 

Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi dan reaksi orang terhadap lingkungan dan 

kehidupan sehingga seorang pengarang akan mengajak pembaca memasuki 

pengalaman atau imajinasi melalui karya sastra (Nurgiyantoro 1995: 3). 

Seiring berkembangnya zaman di Indonesia tidak menutup kemugkinan terjadi 

perkembangan budaya. Kasta merupakan sesuatu yang tampak sebagai bagian yang 

identik dengan tradisi atau kultur budaya masyarakat Bali, dan bahkan tampak dekat 

dengan ajaran Hindhu. Sehingga begitu identiknya sering disebut Hindhu mengenal 

sistem kasta sebagai bagian dari ajarannya. Pada awalnya kasta diterapkan untuk 

membedakan seseorang dengan pekerjaan yang disandangnya , tetapi hal ini tidak 

sejalan dengan pemikiran sejarah pada saat itu. Sistem kasta sebagai landasan 

pembagian kelompok-kelompok sosial secara tradisional terus dipertahankan di Bali, 

baik ketika masa pemerintahan kolonial, maupun pada masa pemerintahan Indonesia. 

Pembagian kasta-kasta ini semakin ketat, bahkan menimbulkan konflik antarkasta. 

Pertentangan tersebut dikarenakan kasta Sudra merasa terhina karena dianggap kaum 

luar dari keempat kasta yang telah ditetapkan.  
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Aturan yang melarang pernikahan antarkasta tertulis dalam kitab yang mengatur 

tata cara pernikahan di Bali. Bahwa pernikahan antarkasta itu sangat dilarang tetapi 

pada tahun 2007 telah dihapus undang-undang yang mengatur adanya hukuman 

perkawinan antara perempuan yang lebih tinggi kastanya dengan laki-laki yang 

wangsanya lebih rendah (Koentjaraningrat 2007: 300). Adanya sistem pembagian 

kasta yang diterapkan secara tidak relevan mendorong seseorang untuk mengungkap 

hal itu kedalam sebuah karya sastra.  

Hubungan antara kenyataan dan rekaan dalam sastra saling berkaitan erat. 

Mimesis tidak mungkin tanpa kreasi, dan kreasi tidak mungkin tanpa mimesis. Dalam 

setiap karya sastra ada keterpaduan antara mimesis dan creation, antara kenyataan 

dan khayalan. Peneliti harus berhati-hati jika ingin mengambil data faktual dari 

tulisan rekaan, sekalipun tulisan itu sangat realis (Teeuw 1988:237-249). 

Novel Tarian Bumi merupakan salah satu karya Oka Rusmini yang 

diterbitkan pada tahun 2007. Novel ini mengangkat masalah sosial terutama masalah 

perempuan akan kehidupannya yang diatur oleh sistem adat. Oka Rusmini dikenal 

sebagai sastrawan yang pandai membedah permasalahan sosial lewat karya-karyanya. 

Kepiawaiannya dalam mengolah kalimat dapat menggetarkan nurani pembaca lewat 

karya-karyanya. Hal itu terbukti dengan sambutan masyarakat yang luar biasa 

terhadap karya-karyanya seperti novel-novel yang berjudul Putu Menolong Tuhan, 

Sagra, Pemahat Abad, dan novel yang berjudul Tarian Bumi yang mendapat 

tanggapan positif dari pembaca. 
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 Novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini juga menceritakan kehidupan manusia 

dengan kebudayaan daerahnya yaitu kebudayaan Bali. Salah satu isi dari kebudayaan 

tersebut adalah hal yang membagi lapisan sosial atau kasta-kasta yang berlaku bagi 

masyarakat Bali. Kasta merupakan sesuatu yang tampak sebagai bagian yang identik 

dengan tradisi atau kultur budaya masyarakat Bali, terutama pada ajaran Hindu. 

Masyarakat Bali menjunjung dan menghormati budaya adat istiadat yang berlaku.  

 Novel tarian bumi menggambarkan kehidupan tokoh Luh Sekar yang bekerja 

sebagai penari Oleg dan perempuan yang berasal dari kasta Sudra. Tokoh Luh Sekar 

mempunyai cita-cita untuk bisa menjadi seorang perempuan Brahmana, karena jika 

seorang perempuan hidup dalam kalangan kasta tertinggi tersebut akan menjamin 

segala kebutuhan hidupnya. Berbagai cara Luh Sekar gunakan pada akhirnya dia 

diperistri oleh laki-laki yang berasal dari kasta Brahmana. Kejadian tersebut justru 

bertentangan dengan adat setempat khususnya hukum yang mengatur pernikahan, 

tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan cita-citanya. Bagi keluarga 

bangsawan hal itu merupakan noda yang mendatangkan aib desa dan keluarga. 

Keluarga bangsawan berfikir kaum kelas Sudra tidak bisa mengimbangi hidup yang 

akan dijalankan setelah menikah. Dari alasan tersebut maka timbullah praktik 

penanaman ideologi dari keluarga kasta Brahmana kepada kaum kasta Sudra.  

 Tokoh Telaga Ayu Pidada yang merupakan anak dari Luh Sekar memiliki 

keinginan yang bertolak belakang dengan ibunya. Telaga yang kini menjadi 

perempuan bangsawan asli menikah dengan laki-laki keturunan kasta Sudra. Ideologi 

yang diterapkan ibunya kepada Telaga tidak berhasil dijalankan.  



5 
 
 

 
 

Meskipun pada awalnya telaga yang menjadi kaum pendukung praktik hegemoni, 

tetapi menurut Telaga hal tersebut tidak sejalan dengan pikirannya. Bahwa pada 

zaman modern masih diberlakukan sistem kasta dalam hukum pernikahan. Kedua 

tokoh tersebut akhirnya mengalami praktik hegemoni dari keluarga kasta Brahmana, 

meskipun ditengah praktiknya mendapat hambatan karena banyak pihak-pihak yang 

kurang setuju dengan praktik tersebut. 

Dalam agama Hindu istilah kasta disebut dengan warna (Sanskerta: varṇa). Akar 

kata warna berasal dari bahasa Sanskerta vrn yang berarti "memilih (sebuah 

kelompok)". Dalam ajaran agama Hindu, status seseorang didapat sesuai dengan 

pekerjaannya. Dalam konsep tersebut diuraikan bahwa meskipun seseorang lahir 

dalam keluarga Sudra (budak) ataupun Waisya (pedagang), apabila ia menekuni 

bidang kerohanian sehingga menjadi pendeta, maka ia berhak menyandang status 

Brahmana (rohaniawan). Jadi, status seseorang tidak didapat semenjak dia lahir 

melainkan didapat setelah ia menekuni suatu profesi atau ahli dalam suatu bidang 

tertentu (http://id.wikipedia.org/wiki/warna%28Hindu%29). 

 Munandar (dalam Raharjo 1998:38) sistem kasta yang diterapkan di Bali 

sampai saat ini belum diketahui waktu penerapannya. Keterangan mengenai adanya 

pembagian kasta sebagaimana terdapat dalam agama Hindu diketahui dalam prasasti 

dari masa pemerintahan anak wungsu (995). Adapun terjemahan dari prasasti tersebut 

adalah sebagai berikut. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kasta
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sanskerta
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sanskerta
http://id.wikipedia.org/wiki/Sudra
http://id.wikipedia.org/wiki/Waisya
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendeta
http://id.wikipedia.org/wiki/Brahmana
http://id.wikipedia.org/wiki/Rohaniwan
http://id.wikipedia.org/wiki/warna%28Hindu%29


6 
 
 

 
 

apabila orang-orang jahat yang tidak memperhatikan anugrah raja 

kepada desa bila sewilayahnya, kaum brahmana, ksatria, wesya, sudra, 

budak tua muda, laki-laki, perempuan, kepala rumah tangga, pendeta, 

nayaka, pengawas, dan para sandhibisa, yang mengubah-ubah anugrah 

paduka raja, sampai akhir jaman. Akan selalu diberitakan dengan 

kematianmu.. 

 

Dari kutipan di atas, masyarakat dibedakan ke dalam empat kasta dan 

ditambah satu lagi yang disebut budak. Kasta-kasta tersebut diurutkan secara hiraki. 

Kedudukan raja menempati posisi tertinggi diatas kasta Brahmana. 

Gelar-gelar diberikan kepada warga berdasarkan kedudukan kastanya. Kasta 

Brahmana gelarnya adalah “Ida Bagus” untuk laki-laki dan “Ida Ayu” untuk wanita, 

gelar bagi warga kasta Ksatria adalah “Cokorda”, dan bagi warga kasta Wesya adalah 

“Gusti”. Namun, untuk kasta Sudra tidak ada gelar khusus yang diberikan kepadanya 

karena mereka lahir sebagai pelayan. Mereka biasanya disebut dengan istilah” 

Kahula” atau “Kawula” (Koentjaraningrat 2007: 300). 

Adat istiadat dari perkawinan campur di Bali, khususnya antara laki-laki 

Sudra dengan perempuan dari kasta yang lebih tinggi sangat dihindari. Hukuman bagi 

perempuan adalah dimasukkan ke dalam api “labuh geni” atau ditusuk dengan keris, 

sedangkan bagi laki-laki ditenggelamkan ke laut dengan cara dibebani dengan “labuh 

batu” (Raharjo 1998: 42-43). 

Alasan peneliti menggunakan novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini dalam 

penelitian ini yaitu (1) novel ini sarat dengan permasalahan yang menyangkut 

kedudukan kasta atau golongan yang dihubungkan dengan budaya; (2) novel ini 

benar-benar merupakan gambaran kehidupan masyarakat yang memiliki problem 
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budaya. Oka Rusmini dengan lugasnya menggambarkan kehidupan manusia dalam 

lingkup Bali.  

Penghapusan hukuman pernikahan antarkasta ternyata belum juga sepenuhnya 

diterapkan di Bali. Sampai sekarang ini sistem larangan pernikahan antarkasta masih 

menjadi suatu penghalang, seperti yang digambarkan dalam novel Tarian Bumi karya 

Oka Rusmini. Adanya unsur hegemoni yang dilakukan oleh kasta Brahmana terhadap 

kasta yang paling rendah yaitu kasta Sudra dalam novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini, melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji persoalan hegemoni sebagai 

upaya untuk menemukan faktor-faktor terjadinya hegemoni. Penelitian ini 

menitikberatkan pada pertentangan kasta di Bali pada novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini. Penelitian bukan pada struktur cerita, melainkan lebih pada analisis isi 

dalam novel tersebut. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teori 

hegemoni Antonio Gramsci yang merupakan teori hegemoni budaya, akan tetapi teori 

tersebut menekankan adanya konsesus, dominasi kelas sosial, dan feodalisme yang 

tersistem. 

Dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada praktik 

hegemoni kasta Brahmana terhadap kasta Sudra dan faktor-faktor penyebab 

terjadinya hegemoni tersebut. 
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1.2    Rumusan Masalah 

 Rumusan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini berdasarkan latar 

belakang di atas adalah sebagai berikut 

1. Bagaimana praktik hegemoni kasta Brahmana terhadap kasta Sudra pada novel 

Tarian Bumi karya Oka Rusmini? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktik hegemoni kasta 

Brahmana terhadap kasta Sudra pada novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

1. Mengungkapkan praktik hegemoni kasta Brahmana terhadap kasta Sudra pada 

novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. 

2. Mengungkap faktor penyebab terjadinya hegemoni kasta pada novel Tarian 

Bumi karya Oka Rusmini. 
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1.4    Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu sastra, 

khususnya bidang sosiologi sastra sehingga dapat dijadikan sebagai 

perbandingan dan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

mengenai praktik dan faktor penyebab terjadinya hegemoni kasta dalam novel 

Tarian Bumi karya Oka Rusmini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai kajian pustaka 

dalam peneitian ini antara lain: skripsi yang berjudul Distorsi Politik dalam Naskah 

Drama Topeng Kayu Karya Kuntowijoyo (2008) oleh Suci,  Hegemoni Bendoro Jawa 

terhadap Perempuan dalam Novel Gadis Pantai Karya Pramoedya Ananta Toer 

(2008) oleh Astuti, Agustinawati dalam skripsinya yang berjudul Transformasi 

Budaya Dayak  dalam Tokoh Utama Novel Menolak Panggilan Pulang Karya Ngarto 

Februana (2008), Prabandari dalam skripsinya yang berjudul Transformasi Budaya 

Jawa dalam Novel Namaku Teweraut Karya Ani Sekarningsih (2009), Pertentangan 

Antarkelas dalam Novel Germinal Karya Émile Zola oleh Suluh Edhi Wibowo dalam 

tesisnya, artikel berjudul Gramsci dan Hegemoni (2009) yang ditulis oleh Tent 

Brown dan diterjemahkan oleh Data Brainata, Setianingsih dalam skripsinya yang 

berjudul Transformasi Budaya Jawa dalam Novel De Winst Karya Afifah Afra Kajian 

Sosiologi Sastra (2010), dan artikel berjudul Jiwa Persatuan dan Kesatuan dalam 

Perspektif Budaya Masyarakat Bali yang Pluralistik (2010) oleh Saptono. 

Distorsi Politik dalam Naskah Drama Topeng Kayu Karya Kuntowijoyo: 

Kajian Hegemoni dalam skripsi yang dilakukan oleh Suci (2008) teori hegemoni 

digunakan untuk mengungkap praktik distorsi politik terhadap masyarakat. Praktik 



 

 
 

distorsi politik yang dilakukan dengan cara rekayasa bahasa, rekayasa nilai dan 

makna estetis, rekayasa agama, dan rekayasa hukum. 

Penelitian hegemoni dalam skripsi yang berjudul Hegemoni Bendoro Jawa 

Terhadap Perempuan dalam Novel Gadis Pantai Karya Pramoedya Ananta Toer 

(2008) yang pernah dilakukan oleh Astuti, membahas praktik hegemoni yang 

berkaitan dengan penggolongan kelas sosial dalam masyarakat Jawa, yaitu terjadinya 

hegemoni golongan priyayi terhadap wong cilik dan sosiokultural yang secara tidak 

langsung menindas perempuan. 

Agustinawati dalam penelitiannya yang berjudul Transformasi Budaya Dayak 

dalam Tokoh Utama Novel Menolak Panggilan Pulang Karya Ngarto Februana 

((2008) mengungkap bentuk transformasi budaya dalam diri tokoh utama yang 

merupakan bentuk perubahan yang tidak diinginkan. Bentuk perubahan-perubahan itu 

terlihat pada mata pencaharian, bahasa, religi, dan sistem pengetahuan. Faktor-faktor 

yang mendorong transformasi budaya tokoh utama dalam novel tersebut, terdiri atas  

kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap 

perbuatan yang menyimpang, orientasi ke masa depan, dan nilai meningkatkan taraf 

hidup. 

Prabandari (2009) dalam skripsinya yang berjudul Transformasi Budaya 

Asmat dalam Novel Namaku Teweraut Karya Ani Sekarningsih mengungkap faktor 

yang mempengaruhi terjadinya transformasi budaya dalam novel Namaku Teweraut 

karya Ani Sekarningsih adalah bidang religi, ekonomi, dan pendidikan. Hasil dari 

transformasi budaya yang dialami tokohnya setelah melakukan jauh keluar daerah 



 

 
 

asmat, yaitu adanya transformasi budaya dalam bidang religi, mata pencaharian, 

sistem pengetahuan, dan sistem organisasi kemasyarakatan. 

Suluh (2010) dalam tesisnya Pertentangan Antarkelas dalam Novel Germinal 

Karya Émile Zola mengungkap proses terjadinya hegemoni kapitalisme dan 

marxisme di kalangan para buruh, menjelaskan terjadinya konflik pertentangan antara 

kelas proletar dan borjuis yang bertolak dari enam pokok pikiran Karl Marx, yaitu: 

keterasingan manusia dari pekerjaan dan sesamanya, hak milik pribadi, dikotomi 

kelas atas dan kelas bawah, individu-kepentingan kelas-revolusi, negara kelas, dan 

ideologi, serta menjelaskan realitas konflik sebagai manifestasi dari pertentangan 

antarkelas.  

Adapun Artikel yang mengupas masalah hegemoni berjudul Gramsci, 

hegemoni, dan Hukum dalam jurnal internasional (2000) yang ditulis oleh Douglas 

Litowitz mengungkap definisi hegemoni Gramsci.  Bahwa hegemoni Gramsci 

kelompok sosial memanifestasikan dirinya dalam dua cara, sebagai "dominasi" dan 

sebagai "kepemimpinan intelektual dan moral". Sebuah kelompok sosial 

mendominasi kelompok antagonis, yang cenderung untuk  menundukkan dengan cara 

menanamkan ideologi.  

Setianingsih (2010) dalam penelitiannya Transformasi Budaya Jawa dalam 

Novel De Winst Karya Afifah Afra Kajian Sosiologi Sastra mengungkap faktor yang 

mempengaruhi terjadinya transformasi budaya dalam novel De Winst karya Afifah 

Afra adalah bidang religi, pengetahuan, dan mata pencaharian. Hasil dari transformasi 



 

 
 

budaya yang dialami tokohnya setelah melakukan perebutan kekuasaan, yaitu adanya 

transformasi budaya dalam bidang religi, pengetahuan, dan mata pencaharian. 

Artikel yang mengupas masalah kebudayaan Bali berjudul Jiwa Persatuan 

dan Kesatuan dalam Perspektif Budaya Masyarakat Bali yang Pluralistik dalam 

jurnal Progresif Indonesia (2010) yang ditulis oleh Saptono. Peristiwa-peristiwa 

budaya yang terjadi di daerah asal “kaum pendatang” bisa dielaborasikan dengan 

berbagai peristiwa budaya yang terjadi di Bali, terutama di dalam seni pertunjukan. 

Kontak masyarakat Bali dengan budaya luar bukan sesuatu hal baru, karena telah 

terjadi ribuan tahun yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai „pengaruh 

luar‟ dalam adat budaya Bali, seperti pengaruh India, Cina, Arab, dan Jawa. 

Selanjutnya intensitas kontak kebudayaan Bali dengan kebudayan luar meningkat 

dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat dibidang komunikasi dan 

transportasi, serta keberhasilan Bali menjadikan dirinya sebagai daerah tujuan wisata 

yang terkenal di dunia (ibid). Dari perspektif sejarah, kebudayaan Bali memiliki 

keterbukaan dengan kebudayaan luar dan memperlihatkan sifat fleksibel dan adaptif. 

Potensi ini penting artinya untuk menghindari perbenturan antarbudaya. Jika dilihat 

dari tatanan sejarah nasionalisme Indonesia, dapat dipahami bahwa konsep wawasan 

kebangsaan adalah “persatuan dan kesatuan”. Maka dalam suatu masyarakat bangsa 

yang pluralistik atau majemuk, ada keharusan untuk menjaga keutuhan bangsa 

Indonesia. 

 



 

 
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pembahasan 

dalam penelitian ini lebih menekankan adanya hegemoni pertentangan antarkasta 

dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. Penelitian bukan terletak pada struktur 

cerita, melainkan lebih pada analisis isi. 

 

2.2. Landasan Teoritis 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu (1) hegemoni, (2) 

kebudayaan, dan (3) kasta. 

2.2.1 Teori 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 atau ideologis general Gramsci yang di dalamnya terdapat teori 

hegemoni. 

Harry (2005) mengungkapkan istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani, 

hegeisthai. Konsep hegemoni banyak digunakan oleh sosiolog untuk menjelaskan 

fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. 

Penguasa memiliki arti luas, tidak hanya terbatas pada penguasa negara (pemerintah). 

Hegemoni bisa didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap 

kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang 



 

 
 

didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima 

sebagai sesuatu yang wajar atau common sense . 

(http://synaps.wordpress.com/2005/12/01/pengantar-hegemoni/) 

Istilah hegemoni Gramsci yang diungkapkan oleh Douglas Litowitz dalam 

jurnal internasional berjudul Gramsci, Hegemoni, dan hukum (2000), bahwa 

hegemoni diartikan supremasi kelompok sosial memanifestasikan dirinya dalam dua 

cara, sebagai "dominasi" dan sebagai "kepemimpinan intelektual dan moral". Sebuah 

kelompok sosial mendominasi kelompok antagonis, yang cenderung untuk  

menundukkan dengan cara menanamkan ideologi. Dalam konsep hegemoni Gramsci 

ideologi yang ditanamkan kelompok dominan kepada kelompok proletariat diterima 

secara wajar sehingga menyebar kemudian dipraktikan. 

Pada perkembangan selanjutnya, pengertian hegemoni tidak hanya terbatas 

pada kepemimpinan negara kota, tetapi suatu kepemimpinan dari suatu negara 

tertentu terhadap negara-negara lain yang terkait secara ketat ataupun longgar ke 

dalam kesatuan dengan negara pemimpin. Hegemoni kini juga berkembang dalam 

dunia kultural kelas sosial yaitu sebuah kelas dikatakan telah berhasil, jika ia telah 

mampu mempengaruhi kelas masyarakat yang lain untuk menerima nilai-nilai moral, 

politis dan kultural. 

Kekuasaan bukanlah dominasi milik suatu kelas tertentu yang menguasai 

kelas lainnya, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan 

politik, dan ideologis. Ada beberapa pokok pikiran yang penting sehubungan dengan 

konsep hegemoni, yaitu (1) dalam sebuah hegemoni, kelompok yang mendominasi 

http://synaps.wordpress.com/2005/12/01/pengantar-hegemoni/


 

 
 

berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, 

politik, dan budaya dari kelompok dominan, (2) hegemoni diterima sebagai sesuatu 

yang wajar, sehingga ideologi kelompok dominan dapat menyebar dan dipraktikkan, 

dan (3) nilai-nilai dan ideologi hegemoni ini diperjuangkan dan dipertahankan oleh 

pihak dominan sedemikian rupa, sehingga pihak yang didominasi tetap diam dan taat 

terhadap kepemimpinan kelompok penguasa Bocock (2007: 26-34). 

Dari ungkapan di atas, sebuah proses penguasaan kelas dominan kepada kelas 

bawah, dan kelas bawah juga aktif mendukung ide-ide kelas dominan. Di sini 

penguasaan dilakukan tidak dengan kekerasan, melainkan melalui bentuk- bentuk 

persetujuan masyarakat yang dikuasai. Bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas 

nilai-nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran, 

kemampuan kritis, dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui 

konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke 

dalam pola kerangka yang ditentukan lewat birokrasi (masyarakat dominan). Di sini 

terlihat adanya usaha untuk menaturalkan suatu bentuk dan makna kelompok yang 

berkuasa. 

Konsep ini mengasumsikan sebuah konsensus atau persetujuan sederhana oleh 

mayoritas populasi untuk arah tertentu yang mereka usulkan dengan kekuatan. 

Konsensus ini tidak selalu aman dan damai, bahkan dapat mengkombinasikan 

kekuatan psikis dengan pancingan atau dorongan intelektual, moral, dan kultural. 

Konsensus ini dapat dipahami sebagai sesuatu yang wajar, sebuah alam budaya 

tempat ideologi dominan dipraktikkan dan tersebar.  



 

 
 

Untuk mempertahankan hegemoni kelompok sosial yang menghegemon akan 

terus berusaha untuk mempertahankan hegemoninya. Hal ini menuntut kegigihan 

untuk mempertahankan dan memperkuat otoritas sosial dari semua kelas yang 

berkuasa dalam kelompok masyarakat sipil dan membuat kompromi-kompromi yang 

diperlukan untuk menyesuaikan sistem aliansi yang ada dengan kondisi yang 

senantiasa berubah serta aktifitas kekuatan oposisi ( Simon 2004: 45-46). 

2.2.1.1 Tingkatan Hegemoni 

Menurut Gramsci, hegemoni memiliki tiga tingkatan, yaitu hegemoni total 

(integral hegemony), 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 total. Hegemoni ini 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 antagonisme baik 

secara sosial maupun etis. Gramsci memberikan contoh hegemoni yang terjadi di 

Prancis sesudah revolusi. 

Hegemoni merosot. Hegemoni ini ditandai adanya potensi disintegrasi. 

Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomi borjuis menghadapi 

tantangan berat, dia menunjukkan adanya potensi disintegrasi itu tampak dalam 

konflik yang tersembunyi di bawah permukaan kenyataan sosial. Artinya sekalipun 



 

 
 

sistem yang ada telah mencapai kebutuhan atau sasarannya, namun mentalitas massa 

tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari subjek 

hegemoni. Oleh karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh. Situasi 

yang demikian disebut decadent hegemony. 

Hegemoni minimum. Hegemoni ini bersandar pada kesatuan ideologis antara 

elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan 

keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Dengan 

demikian, kelompok-kelompok hegemoni 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 hegemoni tersebut. Situasi seperti inilah 

yang terjadi di Italia dari periode unifikasi sampai pertengahan abad ini. Bentuk 

hegemoni seperti ini merupakan yang paling rendah dibanding dua bentuk hegemoni 

di atas. 

Pandangan Gramsci yang menganggap bahwa dunia gagasan, kebudayaan, 

superstruktur, bukan hanya refleksi atau ekspresi dari struktur kelas ekonomi atau 

infrastruktur yang bersifat material, melainkan sebagai salah satu kekuatan material. 

Sebagai kekuatan material, 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 folklor. Folklor meliputi sistem-



 

 
 

sistem kepercayaan menyeluruh, opini-opini, tahayul-tahayul, cara melihat tindakan 

dan segala sesuatu (Faruk 2005:70). 

2.2.1.2 Hegemoni Sastra 

Berdasarkan pemikiran Gramsci tersebut, pada akhirnya berkembanglah 

konsep hegemoni dalam kesusastraan. Kesusastraan tidak lagi dipandang semata-

mata sebagai gejala kedua yang ditentukan oleh masyarakat kelas sebagai 

infrastrukturnya, melainkan dipahami sebagai kekuatan sosial, politik, dan kultural 

yang berdiri sendiri dan memiliki sistem, meskipun tidak terlepas dari 

infrastrukturnya (Faruk 2005:78). 

Sosiologi sastra dalam perspektif 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 variabel 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 atau 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, melainkan juga sebagai 

salah satu kekuatan material itu sendiri. Hubungan antara yang ideal dengan yang 

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 dan 

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 kebudayaan 

tinggi atau rendah, kebudayaan elit atau popular, filsafat atau common sense, dan 

kemudian dianalisis dalam batas-batas efektivitasnya dalam 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 tampaknya tertinggi sampai yang terendah (Faruk 

2005:64). Oleh karena itu, persoalan kultural dan formasi ideologis bagi Gramsci 

menjadi sangat penting karena di dalamnya berlangsung proses yang rumit. Gagasan-

gagasan dan opini-opini tidak lahir begitu saja dari otak individual, melainkan 

mempunyai pusat formasi, irradiasi, penyebaran, dan persuasi. Kemampuan gagasan 



 

 
 

atau opini menguasai seluruh lapisan masyarakat merupakan puncaknya. Puncak 

tersebut yang oleh Gramsci disebut sebagai hegemoni (Faruk 2005:62). 

Hal yang dilakukan untuk mempertahankan praktik hegemoni, menurut 

Gramsci (dalam Hendarto 1993:74) superioritas ideologis harus juga didukung oleh 

akar-akar ekonomis yang kuat. Jika hegemoni itu merupakan etika politik, maka ia 

harus juga bersifat ekonomis dan mempunyai landasan sebagai fungsi penentu 

sehingga kelompok yang sedang memimpin menjalankan aktivitas pokok ekonomis 

yang ditentukan. 

Dengan demikian, dua kepemimpinan, dominasi dan hegemoni menjadi dua 

hal penting dalam teori 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 bawah 

ini terjadi karena berhasilnya kelas atas dalam menanamkan ideologi 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. Hal untuk menangani 

ketidaksetujuan itu dilakukan dengan tindakan yang represif melalui aparatus negara. 

 

 



 

 
 

2.2.2 Kebudayaan 

Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta buddhayah, yaitu bentuk 

jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat 

diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Ahli lain yang mengupas 

kata budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-daya, yang berarti daya 

dari budi. Karena itu mereka membedakan budaya dan kebudayaan sehingga budaya 

adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa, sedangkan kebudayaan 

adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa itu (Koentjaraningrat 2009: 146). 

 Budaya atau kebudayaan dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan cultur. 

Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata culture. Sedangkan dalam bahasa 

Latin kata budaya berasal dari kata colere. Adapun kata culture, yang merupakan kata 

asing yang sama artinya dengan “kebudayaan” berasal dari kata Latin colere yang 

berarti “mengolah, mengerjakan”, terutama mengolah tanah atau bertani. Dalam arti 

ini berkembang arti culture sebagai “segala daya upaya serta tindakan manusia untuk 

mengolah tanah dan merubah alam” (Koentjaraningrat 2009:146). 

 Ide dan gagasan manusia banyak yang hidup bersama dalam masyarakat, 

memberi jiwa kepada masyarakat itu. Gagasan itu satu dengan yang lain selalu 

berkaitan menjadi suatu sistem. Para ahli sosiologi dan antropologi menyebut sistem 

ini sistem budaya atau cultural system. Dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah 

lain yang sangat tepat untuk menyebut wujud ideal dari kebudayaan ini, yaitu adat 

atau adat-istiadat untuk bentuk jamaknya. 



 

 
 

 Koentjaraningrat (2008: 2) berpendapat bahwa ada tujuh unsur kebudayaan 

yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia. Ketujuh unsur yang dapat kita 

sebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia itu adalah: (1) sistem religi dan 

upacara keagamaan, (2) sistem dan organisasi kemasyarakatan, (3) sistem 

pengetahuan, (4) ) bahasa, (5) kesenian, (6) sistem mata pencaharian hidup, dan (7) 

sistem teknologi dan peralatan. 

 Ketujuh unsur kebudayaan universal itu masing-masing juga mempunyai wujud 

fisik, walaupun tidak ada satu wujud fisik untuk keseluruhan dari satu unsur 

kebudayaan universal. Namun, semua unsur kebudayaan fisik sudah tentu secara 

khusus terdiri atas benda-benda kebudayaan. 

 Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan bersifat abstrak, tidak 

dapat diraba, atau difoto. Gagasan-gagasan tersebut berada dalam kepala manusia, 

atau dengan kata lain dalam alam pikiran masyarakat dimana kebudayaan itu hidup. 

Kebudayaan ideal ini dapat kita sebut adat tata-kalakuan, atau secara singkat adat 

dalam arti khusus, atau adat istiadat dalam bentuk jamaknya. Kebudayaan ideal 

berfungsi sebagai tata-kelakuan yang mengatur, mengendali, dan memberi arah 

kepada perbuatan manusia dalam masyarakat. Lapisan paling abstrak terdiri dari 

sistem nilai budaya. Sistem norma-norma termasuk lapisan kedua yang lebih konkret, 

dan sistem hukum yang bersandar pada norma-norma adalah lapisan lebih konkret 

lagi. (Koentjaraningrat 2008: 6) 

  



 

 
 

Wujud kedua dari kebudayaan tersebut adalah sistem sosial, meliputi pola tingkah 

laku dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia-manusia 

yang berinteraksi satu dengan yang lain. Segala bentuk aktivitas manusia berdasarkan 

adat tata-kelakuan dan bersifat konkret karena terjadi di sekelilingnya dan dapat 

didokumentasikan.  

 Kebudayaan fisik merupakan wujud ketiga dari kebudayaan. Hasil fisik dari 

aktifitas, perbuatan, dan karya manusia dari masyarakat itu sifatnya paling konkret. 

Benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto semuanya hasil dari 

aktifitas manusia sehingga sifatnya paling konkret.  

  

2.2.3 Golongan Sosial Kasta di Bali 

 Sistem pelapisan masyarakat di Bali didasarkan atas keturunan. Oleh karena itu, 

sistem pelapisan tersebut tidak dapat dilepaskan dari hal kelompok-kelompok kerabat 

yang bersifat patrilineal. Susunan tinggi rendah dari klen-klen di Bali tampak pada 

gelar-gelar yang dipakai oleh warganya di depan nama mereka. Gelar-gelar itu dapat 

digolongkan menjadi tiga golongan berdasarkan sistem pelapisan wangsa. Sistem ini 

terpengaruh oleh sistem kasta yang termaktub dalam kitab-kitab suci agama Hindu 

kuno. 

Budi (2010) menyatakan istilah pertama kasta yang digunakan di India adalah 

varnas, yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya warna (colour). Warna 

adalah profesi atau bidang kerja yang dilaksanakan seseorang menurut bakat dan 



 

 
 

keahliannya, tidak ada perbedaan derajat di antaranya karena masing-masing 

menjalankan karma dengan saling melengkapi.  

 Gde Putra Agung, dkk., dalam lontar “Brahmokta Widi Sastra” (dalam 

Raharjo 1998: 39) menjelaskan adanya pembedaan kasta di Bali. Keempat golongan 

kasta adalah pembagian masyarakat yang didasarkan atas pekerjaannya. Kasta 

Brahmana menjalankan tugas-tugas di bidang keagamaan, kasta Kstaria menjalankan 

tugas di bidang pemerintahan, kasta Waisya menjalankan tugas di bidang 

perdagangan dan pertanian, sedangkan kasta Sudra menjalankan tugas melayani 

ketiga kasta yang lain. 

Hingga kini masyarakat Bali masih mengenal penggolongan masyarakat ke 

dalam empat kasta. Namun, hanya tiga kasta pertama yang diakui secara sepihak, 

yaitu triwangsa yang terdiri dari Brahmana, Kshatrya, dan Wesya, sedangkan 

keempat, yaitu Sudra, sudah dianggap sebagai warga masyarakat yang berada di luar 

kasta dan disebut dengan istilah “jaba” yang berarti “di luar”. Namun mereka yang 

kaum jaba tidak mau dianggap golongan kaum paling rendah diantara urutan empat 

kasta. Dasar inilah yang menimbulkan konflik antarkasta di Bali. Pertentangan kasta 

di Bali terjadi karena golongan jaba merasa terhina apabila dianggap sebagai 

golongan terendah. 

 Menurut Friederich (dalam Raharjo 1984: 41) pada pertengahan abad ke- 19, 

masyarakat Bali dibagi dalam empat kelas mengikuti sistem kasta, yaitu Brahmana, 

Satrya, Waisya, dan Sudra. Tiga kasta yang pertama masuk golongan atas, sedangkan 

yang terakhir masuk golongan bawah. 



 

 
 

Raharjo (1998: 41-43)  mengemukakan empat besar kasta yang berkembang 

di Bali, yaitu: 

 

1. Kasta Brahmana  

Kasta Brahmana merupakan kasta dari masyarakat yang mempunyai profesi 

yang bergerak di bidang religi atau agama seperti Pendeta. Kaum kasta Brahmana 

diberi gelar Ida Bagus (laki-laki) dan Ida Ayu (perempuan). 

 

2. Kasta Ksatria  

 Pada kasta ini rakyat Hindu berhak menjadi raja dan tentara. Keberanian 

merupakan tabiat yang harus ada pada tiap Ksatria. Menurut Hinduisme, Ksatria yang 

gugur akan langsung tiba di surga, yaitu surga tempat kediaman Dewa Indra. Para 

Apsara (penari-penari perempuan) akan berebut untuk memeluk seorang pahlawan 

yang demikian. Nama kehormatan yang diberikan untuk golongan ini adalah Dewa 

Agung untuk laki-laki dan Dewa Agung Putri untuk perempuan. 

 

3. Kasta Waisya  

 Kasta para pedagang yang berkewajiban untuk memajukan kemakmuran, dan 

merupakan kasta terendah yang berhak menyerbu dirinya bangsa Arya. Tanda 

perbedaan dari orang Arya ini ialah memuja (seutas tali yang suci) yang disandang di 

atas bahu kiri terus ke pinggang kanan. Nama kehormatan bagi kasta ini adalah Gusti. 

 



 

 
 

4. Kasta Sudra 

 Kasta Sudra terdiri dari para petani dan buruh kecil dan tugasnya meladeni 

ketiga kasta di atasnya. Anggota kasta ini tidak memiliki nama kehormatan karena 

mereka lahir sebagai pelayan. Mereka biasanya disebut dengan istilah “kahula” atau 

“kawula”. Perkawinan dari kasta yang lebih tinggi sangat dihindari. Hukuman bagi 

kaum perempuan adalah dimasukkan ke dalam api “labuh geni” atau di tusuk dengan 

keris, sedangkan bagi laki-laki ditenggelamkan ke laut dengan cara dibebani dengan 

“labuh batu”. 

 Kasta yang berkembang di Bali termasuk dalam tatanan urutan sistem 

organisasi sosial. Dalam sejarah kebudayaan Bali, stratifikasi sosial didasarkan atas 

kasta. Orang-orang se-klen di Bali adalah orang-orang yang setingkat kedudukannya 

dalam adat, agama, dan kasta. Mereka berusaha untuk kawin dalam batas klennya 

sehingga terjaga kemungkinan dalam ketegangan-ketegangan dan noda-noda 

keluarga. Mereka juga menjaga perkawinan antarkasta yang berbeda derajatnya. 

Dalam hal ini, anak wanita dari kasta yang tinggi harus dijaga jangan sampai kawin 

dengan pria yang lebih rendah derajat kastanya karena perkawinan itu akan membawa 

malu kepada keluarga, serta menjatuhkan derajat dari seluruh kasta dari anak wanita 

tersebut.  

Warna seseorang tidak selamanya tetap apalagi turun temurun dari pihak 

keluarga, misalnya seorang petani (berwarna Sudra) karena ketekunannya berhasil 

menyekolahkan anaknya kemudian menjadi bupati maka anaknya sudah menjadi 



 

 
 

warna Ksatriya. Demikian sebaliknya seorang keturunan Brahmana yang tidak lagi 

berprofesi sebagai Wiku tidak dapat disebut sebagai warna Brahmana. 

Status pada seseorang dapat berubah setiap saat menurut bidang pekerjaannya, 

misalnya seorang pesuruh di suatu kantor yang merangkap menjadi pemangku di pura 

atau sanggah ketika bertugas sebagai pesuruh dia berwarna Sudra, tetapi jika bertugas 

nganteb piodalan di pura dia berwarna Brahmana. 

Kepemimpinan budaya yang dilakukan oleh golongan atas terhadap golongan 

bawah telah berkembang dalam budaya Bali. Segala perbedaan yang muncul dalam 

budaya Bali dilihat dari golongan kelas atau kasta yang mereka sandang. Aturan-

aturan yang ada telah mengikat kebebasan bagi pengikutnya sehingga mendatangkan 

sikap memberontak atas aturan yang ada dalam kasta atau golongan yang mereka 

kenakan. Aturan serta dampak atas pelanggaran yang didapat bagi pelanggar kasta 

pun berbeda. Karena itu, muncullah pertentangan diantara pengikut kasta tersebut. 

 Aneka warna kesatuan hidup manusia dalam batas suatu kesatuan negara 

nasional mempunyai wujud yang lain. Aneka warna wujud ini tidak disebabkan 

karena ada suku bangsa yang berbeda-beda, melainkan secara horisontal ada lapisan-

lapisan sosial yang berbeda-beda. Masyarakat suatu negara dapat digolongkan 

kedalam golongan buruh, pedagang, pegawai, ataupun golongan bangsawan. Dalam 

budaya Bali terdapat juga lapisan sosial yang digunakannya secara kontinuitas.  

Masing-masing dari golongan tersebut memiliki pola tingkah laku, adat-istiadat, dan 

gaya hidup yang berbeda-beda. Golongan seperti itu seolah-olah merupakan lapisan-

lapisan sosial, karena ada penilaian tinggi rendah mengenai tiap golongan. 



 

 
 

 Suatu golongan sosial juga merupakan suatu kesatuan manusia yang ditandai 

oleh suatu ciri tertentu, bahkan seringkali ciri itu juga dikenakan kepada mereka oleh 

pihak luar kalangan mereka sendiri. Walaupun demikian, suatu kesatuan manusia 

disebut golongan sosial itu mempunyai ikatan identitas sosial. Hal itu disebabkan 

karena kesadaran identitas itu tumbuh sebagai reaksi terhadap cara pihak luar 

memandang golongan sosial tersebut, atau mungkin juga karena golongan itu terikat 

oleh suatu sistem nilai, sistem norma, dan adat-istiadat tertentu (koentjaraningrat 

1990: 150). 
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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 merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada 

hubungan antara karya sastra dengan realitas kehidupan masyarakat. Pendekatan 

sosiologi sastra ini digunakan sebagai pendekatan pendamping dalam penelitian 

hegemoni ini.  

 Adapun teori yang digunakan adalah teori hegemoni Antonio Gramsci. Hal 

tersebut dilakukan karena penelitian ini mengkaji persoalan-persoalan sosial di dalam 

teks novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini, khususnya masalah praktik hegemoni 

kasta Brahmana terhadap kasta Sudra serta faktor-faktor penyebab terjadinya praktik 

hegemoni. 

3. 2 Sasaran Penelitian 

 Sasaran utama penelitian ini adalah praktik hegemoni kasta yang terjadi antara 

kaum kasta Brahmana dan kaum kasta Sudra di Bali yaitu pertentangan kasta dalam 

kebudayaan Bali dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini serta serta faktor-

faktor penyebabnya dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci. 

 

 



 

 
 

3.3  Data dan Sumber Data 

 Data yang dijadikan objek penelitian adalah bagian-bagian teks novel Tarian 

Bumi karya Oka Rusmini yang memperlihatkan adanya praktik hegemoni kasta yang 

terjadi antara kaum kasta Brahmana dan kaum kasta Sudra di Bali serta serta faktor-

faktor penyebabnya. Adapun sumber data penelitian ini berupa novel Tarian Bumi 

karya Oka Rusmini. Tebal novel tersebut secara keseluruhan adalah 182 halaman 

yang diterbitkan oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama pada cetakan pertama 

pada bulan Juli 2007. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi. Pendokumentasian dalam penelitian ini dilakukan dengan mencatat 

bagian-bagian teks yang memperlihatkan praktik hegemoni kasta yang terjadi antara 

kaum kasta Brahmana dan kaum kasta Sudra di Bali serta serta faktor-faktor 

penyebabnya. Penggunaan teknik tersebut dikarenakan data yang digunakan peneliti 

adalah data sekunder yaitu data yang sudah berbentuk dokumen-dokumen sehingga 

peneliti siap untuk mengolahnya tanpa mengubah data yang sudah tersedia. ( Wiratha 

2006: 245). 

 

 

 

 



 

 
 

3.5 Teknik Analisis Data dan Langkah Penelitian 

Data yang didapat dari hasil dokumentasi merupakan data mentah yang 

harus diolah agar diperoleh suatu data yang siap disajikan menjadi hasil dari suatu 

penelitian. Teknik analisis data dipergunakan untuk menguraikan masalah yang 

ditarik dari data yang telah dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan kemudian 

diuraikan ke dalam unsur-unsur yang erat hubungannya dengan pokok uraian yang 

akan dijelaskan sehingga merupakan suatu uraian yang dapat memperjelas pokok 

persoalan. 

Teknik Analisis data yang digunakan adalah teknik penelitian kualitatif. 

Penelitian semacam itu menitikberatkan pada segi alamiah dan mendasarkan pada 

karakter yang terdapat dalam data. Menurut Moleong  (dalam Jabrohim 2001: 25) 

Penelitian kualitatif sering diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan 

perhitungan atau dengan angka-angka.  

Penelitian deskripstif bertujuan untuk memberi gambaran atau penegasan 

suatu konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan 

status subyek penelitian. Penelitian deskriptif melakukan analisis data yang dilakukan 

tidak untuk menerima hipotesis melainkan berupa deskripsi atas gejala-gajala yang 

diamati sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. ( Wiratha 2006: 154) 

 

 

 



 

 
 

Langkah kerja penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membaca teks novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini secara keseluruhan dari 

awal sampai akhir secara berulang-ulang. 

2. Melakukan pendokumentasian tentang praktik hegemoni kasta yang terjadi 

antara kaum kasta Brahmana dan kaum kasta Sudra di Bali serta serta faktor-

faktor penyebabnya dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. 

3. Menganalisis data hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah. 

4. Membuat simpulan hasil analisis. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

Bab ini berisi: (1) Praktik hegemoni kasta Brahmana terhadap kasta Sudra dalam 

novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini, dan (2) faktor penyebab terjadinya praktik 

hegemoni kasta Brahmana terhadap kasta Sudra pada novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini. 

 

4.1 Praktik Hegemoni Kasta  dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini 

Gramsci menyatakan pengakuannya atas sejumlah keteraturan dalam sejarah, 

namun demikian ia menolak gagasan tentang adanya perkembangan sejarah yang 

otomatis dan tidak terhindarkan. Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa 

untuk mendapatkan suatu perubahan atau revolusi sosial, massa harus bertindak. 

Perubahan atau revolusi bukanlah sesuatu yang bersifat otomatis tetapi suatu aksi 

yang dikehendaki. Namun, untuk bertindak massa harus menyadari terlebih dahulu 

situasi, hakekat, dan sifat sistem yang mereka jalani. 

Gramsci juga mengakui arti penting faktor-faktor struktural dalam perubahan 

sosial tersebut di atas, khususnya ekonomi, tetapi ia tidak percaya jika hanya faktor-

faktor struktural itulah yang menggiring massa untuk membangkang. Massa perlu 

mengembangkan ideologi revolusioner. Sebaliknya, mereka sebenarnya tidak dapat 



 

 
 

melakukan pengembangan ideologi tersebut sendiri. Gagasan-gagasan cenderung 

dibangun oleh kaum intelektual, dan selanjutnya diperluas ke massa dan dipraktikkan 

oleh mereka. Massa tidak akan mampu untuk membangun gagasan-gagasan semacam 

itu, mereka dapat melakukannya apabila sudah mengalami tingkatan keyakinan. 

Massa tidak dapat sadar dengan sendirinya, mereka perlu bantuan elit-elit sosial 

sehingga begitu dipengaruhi oleh gagasan-gagasan ini, barulah mereka akan 

melakukan aksi yang mengarah pada sebuah revolusi sosial. 

Biasanya secara periodik, terjadi krisis dalam sebuah organisasi tempat kelas 

atau kelompok yang sedang memimpin mulai mengalami disintegrasi dan 

perpecahan. Celah ini menjadi kesempatan yang baik bagi kelas subordinat untuk 

bergerak melampaui batasan-batasannya. Kelas subordinat ini kemudian membangun 

sebuah pergerakan besar yang mampu menantang “kehendak” yang bercokol dan 

kemudian meraih hegemoninya sendiri. Tetapi, jika kesempatan itu tidak diambil, 

maka kekuatan yang seimbang akan kembali pada kelas dominan. Kelas dominan ini 

akan berpotensi untuk membangun kembali hegemoninya dengan pola baru, bahkan 

kemungkinan besar kelas dominan tersebut akan memperkuatnya dengan aliansi yang 

baru.  

Ditinjau dari segi istilah, antara sastra dan hegemoni memang tidak memiliki 

hubungan, tetapi secara implisit keduanya memiliki hubungan dari segi esensi isi 

sastra tersebut dengan makna dari istilah hegemoni. 

 



 

 
 

Dalam bab ini akan diungkapkan praktik hegemoni yang terdapat dalam 

Novel Tarian bumi  karya Oka Rusmini yang dilakukan oleh kasta Brahmana 

terhadap kasta Sudra dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci. Gramsci 

menyatakan bahwa dominasi suatu golongan sosial dilakukan dengan cara 

kepemimpinan intelektual dan moral, bukan dengan kekerasan dan paksaan. 

Dominasi dengan cara tersebut didapat melalui mekanisme konsensus atau 

„komitmen aktif‟ yang didasarkan pada adanya pandangan bahwa posisi tinggi yang 

ada adalah sah (legitimate). 

Berikut ini akan dideskripsikan praktik hegemoni yang terdapat dalam novel 

Tarian Bumi karya Oka Rusmini dengan tujuan untuk menemukan faktor-faktor 

penyebab terjadinya hegemoni kasta Brahmana terhadap kasta Sudra dalam novel 

Tarian Bumi karya Oka Rusmini. 

4.1.1 Praktik Hegemoni Kasta Brahmana terhadap Kasta Sudra dalam Novel 

Tarian Bumi Karya Oka Rusmini 

 Kasta yang berlaku dan berkembang di Bali telah mengikat masyarakatnya 

untuk menjalani kehidupan yang bebas. Kasta yang mereka kenakan sejak lahir 

seakan-akan menjadi duri dalam langkah untuk mencari penghidupan yang sejajar 

diantara lapisan masyarakat yang ada. Tokoh dalam novel ini mengalami gejolak 

hidup yang ditimbulkan oleh sistem kasta yang disandang. Meskipun kasta dianggap 

sesuatu yang suci dan telah berkembang atas dasar persetujuan adat. 



 

 
 

 Praktik hegemoni dalam novel Tarian Bumi digolongkan kedalam dua jenis 

hegeoni, yaitu jenis hegemoni minimum dan hegemoni merosot.  Pada hegemoni 

minimum ini di tandai dengan bersandarnya pada kesatuan ideologis antara elit 

ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan 

terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Dengan demikian, 

kelompok-kelompok hegemoni tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-

aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan 

peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya. Jero Kenanga dan 

ibu mertuanya berusaha mempertahankan ideologinya, demi kepentingan serta 

mematuhi adat yang telah disetujui bersama. Telaga yang menjadi korban atas praktik 

hegemoni ibunya hanya menurut dan mematuhi segala peraturan yang ada, meskipun 

pada akhirnya muncul pembrontakan dari diri Telaga.  

 Dalam hegemoni merosot adanya Potensi disintergrasi yang terjadi antara Jero 

Kenanga dengan Telaga. Telaga tidak sungguh-sungguh selaras mendukung alur 

pemikiran ibunya yang ortodosk. Telaga memunculkan konflik yang tersembunyi ke 

permukaan sosial. Keberanian Telaga untuk memberontak ibunya muncul seiring 

datangnya laki-laki sudra yaitu Wayan Sasmitha. Telaga menyukai bahkan mencintai 

laki-laki sudra itu. Telaga tidak bisa lagi menuruti kemauan ibunya yang 

menginginkan Telaga menikah dengan laki-laki brahmana. Telaga tidak memikirkan 

status sosial jika menikah dengan laki-laki sudra, hanya cinta yang Telaga butuhkan.  

Menikah dengan laki-laki sudra sungguh mendatangkan aib dan karma bagi 

keluarganya. Ibu Wayan tidak setuju ketika mengetahui anak laki-lakinya akan 



 

 
 

memperistri Ida Ayu.  Perempuan sudra itu percaya pada mitos bahwa perempuan 

brahmana adalah surya, matahari yang menerangi gelap. Apa akibatnya jika matahari 

itu dicuri.  

  …Ibunya memang bukan seorang bangsawan. Ibu Telaga adalah 

perempuan sudra, perempuan kebanyakan yang disunting oleh laki-laki 

brahmana, laki-laki yang dalam darahnya mengalir nilai-nilai 

kebangsawanan, keagungan, kebesaran, sekaligus keangkuhan. (TB 2007: 

10) 

 

 Terlihat jelas bahwa asal-usul keturunan yang disandang ibunya berasal dari 

kelas atau kasta Sudra. Dalam aturan kasta, bahwa kasta Sudra dilarang menikah 

dengan kasta di atasnya begitu juga sebaliknya. Ini akan berdampak buruk bagi 

keluarganya. Demi kehormatan ibu Telaga rela menyalahi aturan sehingga ia rela 

menikah dengan kasta yang lebih tinggi. Perempuan Bali akan mengalami pola pikir 

yang secara bertahap akan berubah mengikuti aturan kehidupan suaminya. Sikap 

angkuh yang sebenarnya tidak dimiliki ibu Telaga ketika masih menjadi perempuan 

Sudra, kini sifat itu melekat pada dirinya dan kemudian ia tanamkan sifat itu dalam 

anaknya. Tanpa disadari Luh Sekar ideologi suaminya secara perlahan akan menjadi 

sebuah hegemoni bagi kehidupan anaknya. 

  … Laki-laki yang menitipkan berjuta-juta benih dalam tubuh ibu 

Telaga adalah laki-laki yang tidak pernah dikenalnya. Bagi Telaga, Ayahnya 

adalah laki-laki paling tolol. Telaga selalu bertanya, bagaimana cara alam 

menyeleksi kehidupan ini sehingga dirinyalah yang dipilih untuk menjadi 

anak Ida Bagus Ngurah Pidada. Ketololan laki-laki itu membuat Telaga 

merasa bisa hidup tanpa laki-laki. (TB 2007: 10) 

 Ibu Telaga menikah dengan laki-laki Brahmana semata hanya ingin 

martabat kehidupannya lebih terjamin. Telaga tumbuh sebagai gadis yang kuat dalam 



 

 
 

menjalani hidup meskipun tanpa kasih sayang seorang ayah. Egoisme ibunya 

berdampak pada kehidupannya. Ayah yang berasal dari kasta Brahmana dengan 

seenak hati melakukan apapun terhadap ibunya meskipun itu kesalahan ayahnya. 

Ketidaksetaraan asal usul golongan memperkuat kekuasaan dalam menjalankan 

praktik hegemoni. Alasan Kesetujuan adat yang melarang pernikahan antarkasta, 

telah terbukti dengan adanya dampak negatif yang muncul. Golongan minoritas akan 

selalu di tekan dalam setiap tindakannya, seperti halnya ayah Telaga yang semena-

mena terhadap ibunya yang berasal dari kasta Sudra.  

 ...Kejadian paling menjijikan dan akan terus diingat Telaga adalah 

ketololan paling aneh dari seorang laki-laki yang tidak pernah bisa 

menyalahkan dirinya sendiri. Lelaki yang hanya bisa menyalahkan orang 

lain untuk menutupi ketololannya. Telaga masih ingat, ketika itu usianya 

menjelang sembilan tahun. ( TB 2007: 11-12) 

Pintu rumah tertutup rapat. Hanya suara tangis ibu yang terdengar dari 

pintu samping. Tangisan seorang perempuan sudra, perempuan yang tidak 

bisa berbuat apa-apa ketika harus berhadapan dengan seorang perempuan 

senior, perempuan yang telah lebih banyak tahu arti hidup. Perempuan yang 

lebih dulu menjalani hidup!. (TB 2007: 12) 

 Perempuan senior adalah  mertua Luh Sekar, seorang mertua yang berasal 

dari kalangan bangsawan dan perempuan yang lebih dulu menjalani hidup. Setiap 

hari pekerjaannya hanya mengolok-olok dan selalu menyalahkan menantunya. 

Perempuan Sudra itu hanya bisa menerima tanpa perlawanan. Seakan hidupnya telah 

salah diperistri seorang laki-laki Brahmana. Sejak awal mertuanya tidak menyetujui 

pernikahannya dikarenakan Luh Sekar seorang pragina dan berasal dari kalangan 

Sudra. Laki-laki Brahmana itu sungguh membuat susah hidup Luh Sekar dan 

keluarganya. Adu ayam, metajen, bahkan berbulan-bulan tidak pulang itu pekerjaan 



 

 
 

suami Luh Sekar. Nilai moral kelas dominan yang berkembang berubah menjadi 

budaya adalah sesuatu yang wajar menurut Luh Sekar. Sifat sukarela dari Luh Sekar 

berperan penting dalam perkembangan praktik hegemoni yang dilakukan suami dan 

mertuanya. 

…Laki-laki yang memiliki ibu adalah laki-laki paling aneh. Dia bisa 

berbulan-bulan tidak pulang. Di rumah, kerjanya hanya metajen, adu ayam, 

atau duduk-duduk dekat perempatan bersama para berandalan minum tuak, 

minuman keras. Laki-laki itu juga sering membuat ulah yang sangat 

memalukan nenek, ibunya sendiri. (TB 2007: 12) 

 

Sumpah serapah dan maki-makian terus menghujani hidup Luh Sekar selama 

suaminya masih membuat malu keluarga. Kutukan itu teramat pedas didengar, 

sehingga terkadang Luh Sekar merasa hidup dalam keluarga Brahmana tetapi nasib 

jauh lebih buruk dari seorang perempuan Sudra. Menurut mertuanya, Luh Sekar telah  

gagal menikah dengan anaknya. Tidak ada kebahagiaan yang bisa diberikan pada 

anak laki-lakinya. Perkataan mertuanya telah menghancurkan harga diri Luh Sekar 

sebagai perempuan.  

“ Kau tak bisa memberi kebahagiaan pada anakku, Kenanga!” suara 

nenek terdengar getir dan amat menusuk. Ibu hanya bisa diam sambil 

menelan tangisnya d  itu tak habis-habisnya memaki ibu. Kata-kata kasar 

dan sumpah serapah yang tidak jelas maknanya selalu meluncur teratur dari 

bibir tuanya yang selalu terlihat merah. Sebagai perempuan yunior, ibu 

hanya bisa menunduk. Ibu tak pernah melawan nenek. Padahal seringkali 

kata-kata nenek menghancurkan harga diri ibu sebagai perempuan.  

 ( TB 2007: 13-14) 

 



 

 
 

Perlakuan mertuanya semata-mata bentuk kekecewaannya pada anak semata 

wayangnya yang menikah dengan perempuan Sudra. Perempuan Sudra telah 

meluluhkan impian mertuanya yang menginginkan anaknya menikah dengan seorang 

Ida Ayu atau perempuan Brahmana seperti dirinya. Kenangan kelam nenek terulang 

lagi sewaktu suaminya dulu pernah memiliki perempuan simpanan yaitu perempuan 

Sudra dan kini terulang pada anak semata wayangnya. 

…Kekecewaan nenek semakin sempurna ketika anak laki-laki semata 

wayanganya justru terpikat pada ibu, Luh Sekar, perempuan sudra. 

Perempuan tua itu merasa semakin tidak memiliki harga diri. Dia merasa 

telah kehilangan seluruh impiannya. Harga dirinya jatuh, karena anak laki-

lakinya itu bukan membawa seorang Ida Ayu seperti dirinya. Nenek benar-

benar merasa ditinggalkan oleh seluruh impiannya. Benar-benar kehilangan 

arah. ( TB 2007: 16) 

 

Pada akhirnya suami Luh Sekar meninggal secara tidak hormat, meninggal di 

tempat pelacuran dengan tubuh penuh tusukan  dan mulut berbau arak. Tidak ada 

kesedihan yang nampak di wajah mertuanya, mertuanya seakan mensyukuri 

kepergian anaknya. Tidak ada wanita yang bisa menjaga anakku sekalipun itu 

istrinya. Pertentangan kasta di antara anak dan menantunya seakan telah membawa 

aib dan malapetaka bagi kehidupannya. Sumpah mertuanya kembali terucap ketika 

Luh Sekar menangisi jenazah anaknya. Air mata menantuanya lebih dibutuhkan 

untuk sebuah peristiwa yang lebih penting kelak suatu saat akan dialami menantunya. 

“Biaralah dia pergi, Kenanga! Makin cepat makin baik. Dulu kupikir 

kau bisa menjadi perempuan yang dibutuhkan anakku. Nyatanya kau tidak 

mampu! Untuk apa air matamu? Simpanlah baik-baik. Tidak ada gunanya. 

Tidak bisa menghidupkan kembali anakku. Kelak air mata itu kauperlukan  

untuk sebuah peristiwa besar lain, bukan untuk menangisi laki-laki yang 

kaunikahi ini. (TB 2007: 20) 



 

 
 

 Dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini, digambarkan kepatuhan 

seorang Luh Sekar kepada hukum adat yang ada. Tidak ada paksaan pada diri Luh 

Sekar untuk mematuhi adat tersebut, meskipun hidupnya penuh dengan sumpah 

serapah dari mertuanya asalkan hidup keluarganya terjamin Luh Sekar akan 

melakukannya. Adat yang sudah disepakati leluhurnya tentang larangan pernikahan 

antarkasta, kini Luh Sekar harus menentangnaya. Adanya hukuman yang akan 

didapat setelah menikah dengan seorang Brahmana, Luh Sekar tetap akan menjalani 

demi dinasti yang baru. 

 

…Sekar memang menyadari hal itu. Sejak muda, dia juga ingin kawin 

dengan laki-laki brahmana. Dia ingin membangun dinasti baru. Dinasti 

yang lebih terhormat. Sayang, Sekar tidak pernah memperhitungkan bahwa 

perubahan besar dalam hidupnya harus dibayar mahal. Dia harus 

berhadapan terus-menerus dengan mertua perempuannya. Perempuan yang 

sering marah kalau dia pergi agak lama mengunjungi keluarganya.  

 (TB 2007: 60) 

 

Golongan kelas yang berkembang dalam novel Tarian Bumi masih sangat 

dijunjung dan dihormati oleh pengikutnya. Terlebih golongan atas yang begitu rendah 

memandang golongan bawah. Kadar kebangsawanan yang terkandung pada  kelas 

Brahmana akan luntur jika sering berhubungan dengan kasta Sudra. Nasib yang 

diterima Luh Sekar tidak semanis yang dibayangkan jika menjadi perempuan 

Brahmana. Hidup dalam lingkungan keluarga Brahmana belum sepenuhnya 

mengubah kedudukan Luh Sekar dalam keluarga suaminya. Dalam adat dan aturan 

Bali jika seorang perempuan Sudra menikah dengan laki-laki Brahmana, maka status 

kasta Sudra berubah menjadi kasta Brahmana. Tidak hanya status sosial, nama yang 



 

 
 

disandang akan berganti. Ibu mertuanya dalam memperlakukan Luh Sekar begitu 

tidak adil. Menurut mertuanya perempuan Sudra yang menikah dengan laki-laki 

Brahmana tetap perempuan sudra. Anggota keluarga baru yang masuk ke dalam kasta 

Brahmana yang bukan asli keturunan bangasawan, dilarang memberikan sisa 

makanannya kepada orang griya  termasuk minum satu gelas dengan anak yang 

dilahirkannya. 

…Sementara dalam keluarga besar suaminya, Sekar tetap seperti 

perempuan sudra. Dia harus berbahasa halus dengan orang-orang griya. 

Tidak boleh minum satu gelas dengan anak kandungnya sendiri. Tidak 

boleh memberikan sisa makanannya pada orang-orang griya, termasuk anak 

yang dilahirkannya. (TB 2007: 61) 

 

 Nama Luh Sekar pun berganti menjadi Jero Kenanga. Nama yang diberikan 

orang griya pun serasa tidak adil bagi seorang Luh Sekar. Seorang perempuan Sudra 

yang tidak memiliki nilai kebangsawanan jika masuk ke keluarga griya akan diberi 

nama Jero, berbeda dengan perempuan yang berasal dari kasta Brahmana akan 

disandangkan nama Ida Ayu. Terlihat dari nama yang diberikan sudah berbeda 

meskipun Luh Sekar sudah menjadi sorang perempuan Brahmana. Bagi Jero Kenanga 

nama tersebut tidak menjadi sebuah masalah. Ituah adat yang harus dijalankan orang 

griya padanya. 

Telaga masih ingat ketika bertanya pada ibunya. “ Kenapa nama depan 

meme tidak pakai Ida Ayu? Apa artinya Jero, Meme?” 

“ Jero” memang nama yang harus dipakai oleh seorang perempuan sudra 

yang menjadi anggota keluarga griya. Sedangkan “Kenanga” adalah nama 

bunga yang makin tua makin wangi. ( TB 2007: 61-62) 

 



 

 
 

Praktik hegemoni yang dijalankan oleh mertuanya tidak berhenti sampai di 

situ. Hampir duapuluh tahun Kenanga merasakan praktik hegemoni keluarga 

Brahmana padanya. Aturan keluarga Brahmana begitu rumit dipelajari dan 

dijalankan. Kenanga belum bisa diterima sepenuhnya oleh keluarga griya atau 

keluarga kasta Brahmana. Masih banyak yang harus dipelajari Kenanga untuk 

menjadi seorang Brahmana sejati. Aturan kewibawaan kaum Brahmana sungguh 

dijaga. Tutur kata dan tingkah laku kaum Brahmana  ibarat contoh bagi kaum di 

bawahnya.  

Kata nenek, tidak pantas ibu berlaku seperti itu. Seorang perempuan 

bangsawan harus bisa mengontrol emosi. Harus bisa menunjukan 

kewibawaan. Ketenangan. Dengan menunjukan hal itu berarti ibu sudah bisa 

menghargai suaminya. Telaga tidak pernah paham, berapa aturan lagi yang 

harus dipelajari ibu agar diterima sebagai bangsawan sejati. Hampir dua 

puluh tahun tidak ada habisnya!. (TB 2007: 63) 

 

….Aturan itu malah makin menjadi-jadi. Luh Sekar tidak boleh 

menyentuh mayat ibunya sendiri. Dia juga tidak boleh memandikan dan 

menyembah tubuh kaku itu. Sebagai keluarga griya, Luh Sekar duduk di 

tempat yang tinggi sehingga bisa menyaksikan jalannya upacara dengan 

lengkap. Telaga tahu hati ibu berdarah, bernanah. Dan makin hari bau 

busuknya makin terasa. (TB 2007:63) 

 

Larangan yang diberikan oleh keluarga suaminya tidak hanya itu, sewaktu ibu 

Kenanga meninggal dunia Kenanga dilarang untuk menyentuh tubuhnya. 

Memandikan serta menyembahnya adalah aturan yang bertentangan dengan keluarga 

griya. Meskipun gejolak hatinya merasa sakit atas perlakuan keluarga griya, Kenanga 

hanya bisa pasrah karena ini adalah jalan yang dia pilih yaitu menjadi seorang 

perempuan Brahmana. Hal tersebut sesuai dengan apa yang terungkap dalam konsep 

hegemoni Gramsci yaitu berpijak pada kepemimpinan yang sifatnya intelektual dan 



 

 
 

moral. Kepemimpinan ini terjadi karena karena adanya kesetujuan yang bersifat 

sukarela dari kelas bawah atau masyarakat terhadap kelas atas yang memimpin. 

Kesetujuan kelas bawah ini terjadi karena berhasilnya kelas atas dalam menanamkan 

ideologi kelompoknya. Internalisasi ideologis ini dilakukan dengan membangun 

sistem dan lembaga yang dapat memperkokoh hegemoni tersebut. Disisi lain, 

hegemoni terhadap kelas bawah tidak selamanya berjalan mulus, hambatan dan 

rintangan bisa saja datang, terutama dari kelas-kelas yang tidak menerima hegemoni 

tersebut. Hal untuk menangani ketidaksetujuan itu dilakukan dengan tindakan yang 

represif melalui aparatus negara. 

Luh Sekar dikaruniai seorang anak perempuan yakni Ida Ayu Telaga Pidada. 

Seorang gadis cantik keturunan kasta Brahmana, meskipun ibunya berasal dari kelas 

Sudra. Luh Sekar telah memakan asam garam kehidupan di kalangan Brahmana. 

Akibat dari pengalamannya ia tuangkan dalam mendidik Telaga. Segala ambisi untuk 

menjadikan Telaga seorang perempuan Brahmana yang cantik bahkan lebih cantik 

dari semua Ida Ayu yang berada di griya. Aturan dari mertuanya yang selalu 

menjunjung nilai kastanya seakan telah menjadi aturan hidup bagi Jero Kenanga.  

“Bicara tentangmu. Meme ingin agar kau sadar dan bisa jaga nama 

baik meme. Tunjukan pada orang-orang griya bahwa Tugeg juga bisa jadi 

anak perempuan yang manis.” 

“Kenapa begitu banyak aturannya, Meme?” 

“ Ini bukan aturan. Ini pakem leluhur yang harus dipatuhi kalau ingin 

tugeg bahagia.” (TB 2007: 69) 

“Hati-hati mendengar nasihatnya. Jangan-jangan didikannya akan 

membuatmu sesat!” 

“Tuniang!” 



 

 
 

 “Tuniang! Tuniang bicara apa! Tunianglah yang harus banyak 

belajar! Jangan membawa kehidupan masa lalu Tuniang untuk masa depan 

tiang. Apa selama ini tuniang sudah lebih suci dari ibu?!” (TB 2007: 73-74) 

 

 

Latar belakang kehidupan Jero Kenanga menjadi pemicu pertentangan antara 

dirinya dengan mertuanya. Dengan latar belakang seorang penari, tidak pantas 

menasehati seorang perempuan Brahmana. Tubuh seorang penari sudah terbiasa 

dengan sentuhan banyak laki-laki. Bagi Telaga, pandangan neneknya tidak selaras 

dengan pikirannya. Ibunya lebih mengerti hidup dari pada neneknya. Tidak semua 

perempuan Brahmana lebih suci dari perempuan Sudra. Bagi seorang Luh Sekar, 

menjadi istri bangsawan dia harus membayar mahal. Ungkapan larangan adanya 

perkawinan dari kasta yang berbeda diperkuat dalam buku sejarah nasional Indonesia.  

  Bahwa adat istiadat dari perkawinan campur di Bali, khususnya antara 

laki-laki Sudra dengan perempuan dari kasta yang lebih tinggi sangat 

dihindari. Hukuman bagi perempuan adalah dimasukkan ke dalam api 

“labuh geni” atau ditusuk dengan keris, sedangkan bagi laki-laki 

ditenggelamkan ke laut dengan cara dibebani dengan “labuh batu” (Raharjo 

1998: 42-43). 

“ Sekar sadar, untuk menjadi istri bangsawan dia harus membayar 

mahal. Dia juga tahu, sesungguhnya para lelaki bangsawan tidak sudi 

mengambil perempuan bukan dari golongannya, karena nilai karat anak 

yang dilahirkan akan berbeda dengan anak yang dilahirkan seorang Ida Ayu. 

(TB 2007: 84) 

 

 

 Dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini tidak diungkapkan hukuman 

seperti yang tertuang dalam kutipan buku tersebut. Tokoh Luh Sekar mengalami 

kehidupan yang tidak tenang selama menikah dengan laki-laki Brahmana. Ejekan 

serta hujatan selalu datang padanya, seakan itu adalah karma yang harus diterima 



 

 
 

karena menikah dengan seorang Brahmana. Tidak hanya itu anak yang dilahirkan 

seorang Luh pun akan berbeda nilai karat kebangsawanannya dengan anak dari 

seorang Ida Ayu. Sejak itu Luh Sekar sangat berambisi untuk menjadikan Telaga 

menjadi seorang perempuan Brahmana sejati meskipun dia keluar dari rahim 

perempuan Sudra. 

 “Telaga benar-benar lelah menghadapi ibunya. Suatu hari dia 

undang Ida Bagus Adnyana untuk datang, dan membiarkan laki-laki itu 

masuk langsung ke kamar Telaga. Ibunya benar-benar aneh. Telaga jadi tak 

habis pikir, apa yang ibunya inginkan dari laki-laki yang memiliki berpuluh 

homestay serta hotel di Kuta dan Ubud itu…? (TB 2007: 122) 

 

 Pada kutipan  di atas terlihat aturan hidup Luh Sekar kini menjadi landasan 

hidup bagi anaknya. Telaga hidup dalam aturan yang sulit untuk diterima. Ibu tidak 

jauh berbeda dengan nenek yang dulu sering memaksakan kehendaknya demi 

kehormatan seorang perempuan Brahmana. Telaga harus mematuhi perintah ibunya, 

yang berharap kelak Telaga akan membawa seorang Ida Bagus bukan seorang laki-

laki Sudra. Bagi Telaga, ibunya yang keturunan Sudra begitu ortodoks dalam 

menjaga nilai-nilai kebangsawanannya melebihi nenek yang asli perempuan 

Brahmana. Terkadang Telaga tidak mengerti alur pikiran ibunya itu. 

 Telaga tidak sungguh-sungguh selaras mendukung alur pemikiran ibunya 

yang ortodosk. Telaga memunculkan konflik yang tersembunyi ke permukaan sosial. 

Keberanian Telaga untuk memberontak ibunya muncul seiring datangnya laki-laki 

Sudra yaitu Wayan Sasmitha. Telaga menyukai bahkan mencintai laki-laki Sudra itu. 

Telaga tidak bisa lagi menuruti kemauan ibunya yang menginginkan Telaga menikah 



 

 
 

dengan laki-laki Brahmana. Telaga tidak memikirkan status sosial jika menikah 

dengan laki-laki Sudra, hanya cinta yang Telaga butuhkan.  Menikah dengan laki-laki 

Sudra sungguh mendatangkan aib dan karma bagi keluarganya. Ibu Wayan tidak 

setuju ketika mengetahui anak laki-lakinya akan memperistri Ida Ayu.  Perempuan 

Sudra itu percaya pada mitos bahwa perempuan Brahmana adalah surya, matahari 

yang menerangi gelap. Apa akibatnya jika matahari itu dicuri.  

“Ternyata perempuan tua itu tidak berani menerimanya sebagai 

menantu. Seorang laki-laki sudra dilarang meminang perempuan brahmana. 

Akan sial jadinya bila Wayan mengambil Telaga sebagai istri. Perempuan 

sudra itu percaya pada mitos bahwa perempuan brahmana adalah surya, 

matahari yang menerangi gelap. Kalau matahari dicuri, bisakah dibayangkan 

akibatnya? 

 

Dalam kehidupan masyarakat selalu diatur oleh adat istiadat atau aturan-

aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan masyarakat itu hidup 

dan bergaul (Koentjaraningrat 1990:366). Adat yang dilanggar akan mengakibatkan 

sanksi bagi orang yang melakukannya. Aturan tentang sanksi ini yang biasa disebut 

dengan “sanksi adat” atau “hukum adat”. Adat perkawinan antarkasta dalam 

masyarakat Bali menganggap hal tersebut suatu aib bagi kedua belah pihak. 

Khususnya bagi kaum Sudra dan mengakibatkan sanksi bagi keluarga griya. 

Hegemoni yang telah menjadi adat suatu daerah tertentu akan berkembang 

bagi masyarakat penganutnya. Bagi penganut yang tidak bisa mematuhi adat maka 

akan timbul suatu malapetaka, karena telah timbul dosa atas perbuatannya. Bagi 



 

 
 

Wayan Sasmitha hal ini bukan suatu dosa tapi menurut hukum masyarakat Bali itu 

adalah suatu kesalahan terbesar. 

“Tiang tidak mau mengakui perbuatan ini suatu dosa, Meme. Ini 

pilihan dari beratus-ratus bahkan berjuta-juta pilihan tiang dalam hidup. 

Bagi tiang ini keputusan paling penting. Paling mahal. Tiang sudah sejak 

lama memikirkan akibat-akibatnya kelak. Juga Tiang sudah tahu apa yang 

kira-kira akan terjadi dengan hubungan keluarga kita dengan keluarga griya. 

Tiang dan tugeg akan atasi pelan-pelan." (TB 2007:138) 

 

Pada kutipan di atas menunjukan sanksi atas perkawinan yang melanggar 

hukum adat itu terjadi. Wayan akhirnya meninggal dunia akibat serangan jantung. 

Namun, Luh Gumbreg selalu menyalahkan kejadian ini akibat kesalahan Telaga. 

Kebenaran akan hukuman dari Hyang Widhi telah terjadi pada putra semata 

wayangnya. Telaga yang hanya terdiam mendengar makian dari Luh Gumbreg. 

Pengalaman kelam yang dulu Luh Sekar alami selama di griya dari mertuanya, kini 

Telaga alami.  

 

“Berkali-kali tiang berkata, menikah dengan perempuan Ida Ayu pasti 

mendatangkan kesialan. Sekarang anakku mati! Wayan tidak pernah mau 

mengerti. Ini bukan cerita dongeng. Ini kebenaran. Kalau sudah begini jadinya 

aku harus bicara apa lagi!”  Seraya memandang Telaga tidak senang. 

“Jangan terlalu dekat dengan tubuh anak tiang. Sudah kubilang jangan 

kawin dengan Wayan. Kau masih membandel!” Suara Gumbreg makin 

menjadi-jadi. (TB 2007: 152) 

 

 

 



 

 
 

Adat tata cara Bali, perempuan Brahmana yang menikah dengan laki-laki 

Sudra harus melakukan ritual patiwangi dan meminta ijin pada keluarga griya. Telaga 

belum melakukan semua itu, sehingga menyuruh Telaga untuk melakukannya untuk 

menghentikan malapetaka dalam keluarga Luh Gumbreg. 

“Dulu, ketika kau dikawini anak tiang, kau belum pamit ke griya. Kau 

juga belum melakukan upacara patiwangi. Aku ingin kau melakukan semua 

itu. Demi keluarga ini!” Suara  Gumbreg mirip perintah. Telaga mengangkat 

wajahnya, berharap dirinya sedang bermimpi. (TB 2007: 164) 

 

Perkataan mertua Jero Kenanga yang dulu telah terucap, bahwa air matanya 

tidak dibutuhkan saat anak laki-lakinya meninggal dunia. Air mata itu lebih 

dibutuhkan untuk peristiwa yang lebih besar. Kata-kata mertuanya telah terjadi ketika 

Telaga menikah dengan laki-laki Sudra dari pada menuruti perintah Jero Kenanga. 

Sejak Telaga meninggalkan griya bagi Kenanga anaknya telah meninggal. 

“Setan apa yang membawamu kemari!” Suara dari dalam terdengar 

penuh amarah. 

“Kenanga!” Bagaimanapun juga telaga anakmu.” 

“Tiang sudah lama tidak memiliki anak, ratu. Sudah mati!” 

“Kenanga!‟ 

“Anak tiang sudah mati. Dia tidak mungkin kembali lagi!” Suara ibu 

terdengar sangat tidak bersahabat. Sepuluh tahun lebih Telaga tidak pernah 

datang ke rumahnya.  (TB 2007: 168) 

 

Telaga melakukan ritual didepan pamerajan yang berada di Pura keluarga. 

Ritual ini bertujuan untuk meminta pengertian dari para leluhurnya. Bahwa setelah 

ritual tersebut Telaga tidak lagi menjadi anggota keluarga griya. Upacara selanjutnya 

adalah upacra patiwangi adalah sebuah upacara yang harus dilakukan Telaga untuk 

menjadi seorang perempuan Sudra sejati. Pati berarti mati, wangi berarti keharuman. 



 

 
 

Telaga harus benar-benar membunuh nama Ida Ayu, apabila nama itu disandangnya 

terus-menerus hanya akan menimbulkan kesialan bagi orang lain. 

 

…Telaga duduk, berusaha membuka seluruh konsentrasinya. Beragam 

sesaji tergeletak dingin. Dupa, arak dan bunga-bunga bersatu. Telaga menebus 

kelahirannya. 

“masih satu upacara yang harus dilakukannya agar benar-benar 

menjadi perempuan sudra. Patiwangi, pati berarti mati, wangi berarti 

keharuman. (TB 2007: 172) 

 

Akibat ketidakberhasilan Jero Kenanga dalam menanamnkan ideologinya 

pada Telaga. Mengakibatkan pertentangan dalam menjalankan aturan hidup dalam 

keluarga. Praktik hegemoni tidak hanya datang dari ibunya, kekuasaan yang dimiiki 

pemangku adat pun harus dijalankan. Upacara patiwangi dipimpin oleh pemangku 

adat. Kaki perempuan itu diletakan pada kepala Telaga, tepat di ubun-ubun. Air 

bunga saat itu kurang bersahabat dengan tubuh Telaga. Sesaat setelah upacara itu 

selesai, Telaga berpamitan dengan Jero Kenanga, tetapi Kenanga tidak bersedia 

menemui anaknya. Sifat keras kepala Kenanga tidak sedikit pun berubah. Telaga 

hafal akan sifat ibunya, seorang ibu yang selalu menjunjung tinggi kasta dan adat 

istiadatnya. Kekolotan sifat ibunya yang semakin menjadi membuat telaga semakin 

berontak.  

“ Meme, ini tiang. Hari ini tiang sudah pamit pada leluhur. Hari ini 

juga tiang akan menanggalkan nama Ida Ayu. Tiang akan menjadi perempuan 

sudra yang utuh. Meme, bicaralah pada tiang!” Telaga mengetuk pintu 

kamarnya. Tidak ada suara. Perempuan itu benar-benar perempuan keras 

kepala. 

“Perempuan yang selalu membuat Telaga susah. Perempuan yang 

kata-katanya kotor. Yang selalu menempatkan dirinya lebih terhormat. 

Ternyata dikalangan sudra juga ada nilai kebangsawanan lain yang lebih 

mengerikan! ( TB 2007: 174) 



 

 
 

Keberhasilan pemangku adat menyebarkan pengaruh kekuasaan yang 

hegemonik menjadikan Telaga patuh kepada pemangku adat. Kepatuhan itu terlihat 

pada usaha  Telaga untuk melakukan ritual patiwangi. Telaga merasa dirinya yang 

telah membawa aib desa karena menikah dengan kasta yang berbeda. Pemangku adat 

leluasa menjalankan dominasinya dan siap untuk memberikan sanksi kepada Telaga. 

Kini, telaga mendapat sanksi yaitu turunnya kasta yang dulu di milikinya.  

“ Seorang pemangku mengucapkan mantra-mantra. Kaki perempuan 

tua itu diletakan pada kepala Telaga, tepat di ubun-ubun. Air dan bunga 

menyatu. Kali ini, Telaga merasakan air dan bunga tidak bersahabat 

dengannya. Air menusuk tubuhnya, bunga-bunga mengorek lebih dalam 

lukanya. Sebuah upacara harus dilakukan demi ketenangan keluarganya. 

Demi Luh Sari. Telaga telah dianggap sumber malapetaka dan kesialan 

keluarga gumbreg. (TB 2007: 175) 

 

4.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Praktik Hegemoni Kasta Brahmana 

terhadap Kasta Sudra dalam Novel Tarian Bumi  Karya Oka Rusmini 

Berdasarkan penjelasan praktik hegemoni di atas, praktik hegemoni kasta 

Brahmana terhadap kasta sudra dalam novel Tarian Bumi  adalah dominasi suatu 

golongan sosial yang dilakukan dengan cara kepemimpinan intelektual dan moral, 

bukan dengan kekerasan dan paksaan. Hegemoni tersebut berawal dari pertentangan 

antarkelas sosial yang menjelma dalam kasta Brahmana terhadap kasta Sudra. 

Keberhasilan orang-orang kasta Brahmana menyebarkan pengaruh 

kekuasaan yang hegemonik ini didukung oleh faktor-faktor terkait, yang di dalamnya 

terjadi kepatuhan dari orang-orang kasta Sudra. Kaum Sudra menyerahkan diri, 

membiarkan, dan patuh terhadap kekuasaan orang-orang golongan atas.  



 

 
 

 

4.2.1 Faktor Ideologi 

Kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan 

ideologinya. Masyarakat kelas dominan merekayasa ideologi kesadaran masyarakat 

kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela mendukung kekuasaan kelas 

dominan. Sebagai contoh dalam situasi kenegaraan, upaya kelas dominan 

(pemerintah) untuk merekayasa kesadaran kelas bawah (masyarakat) adalah dengan 

melibatkan para intelektual dalam birokrasi pemerintah serta intervensi melalui 

lembaga-lembaga pendidikan dan seni. Hal ini sesuai dengan teori hegemoni Gramsci 

bahwa pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya sebuah 

konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional 

maupun perorangan (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, 

prinsip-prinsip religius, politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya 

dalam makna intelektual dan moral. 

 Kondisi proses di mana kelas dominan tidak hanya mengatur namun juga 

mengarahkan masyarakat melalui “kepemimpinan” moral dan intelektual. Hegemoni 

terjadi pada suatu masyarakat di mana terdapat tingkat konsensus yang tinggi dengan 

ukuran stabilitas sosial yang besar di mana kelas bawah dengan aktif mendukung dan 

menerima nilai-nilai, ide, tujuan, dan makna budaya yang mengikat dan menyatukan 

mereka pada struktur kekuasaan yang ada. 

Ideologi dalam cara pandang Gramsci adalah suatu material yang terjelmakan 

dalam aturan dan cara-cara hidup yang dilakukan oleh individu secara kolektif. 



 

 
 

Ideologi dalam novel bergerak dalam perilaku dan cara pandang tokoh-tokohnya 

secara kolektif dalam memandang dunianya. Cara pandang yang dominan dalam 

novel Tarian Bumi adalah menyangkut ideologi kelas yaitu  kasta Brahmana terhadap 

kasta Sudra. Golongan atas dengan leluasa melakukan praktik hegemoni tersebut 

karena didasari atas persetujuan antara kelompok dominan dengan kelompok 

minoritas. 

Golongan atas menerapkan ideologinya untuk melakukan praktik hegemoni 

terhadap golongan bawah. Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologis satu 

atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari yang 

lainnya. Atas dasar pedoman tersebut, kaum bawahan tunduk pada aturan yang telah 

dibuat dan disetujuinya. Faktor pendukung yang menjadi dasar seakan membatasi 

moral kaum bawahan untuk membuat kemajuan bagi hidupnya. Tokoh dalam novel 

Tarian Bumi telah berhasil menjalankan praktiknya pada kelas bawahan dalam hal ini 

kasta Sudra. Untuk menghilangkan praktik hegemoni kaum bawahan melakukan aksi 

pembrontakan meskipun itu bertentangan dengan adat yang telah disetujuinya. 

Nilai martabat diri dan keluarganya sangat dihormati oleh mertua Jero 

Kenanga. Perlakuan dan perkataan mertuanya selalu diterima dengan hati lapang oleh 

Luh Sekar. Baginya untuk menjadi perempuan Brahmana sejati adalah tantangan 

hidup yang harus dipelajari meskipun sakit. Kelak ilmu tersebut harus di terapkan 

pada anaknya. Bagaimana mendidik seorang anak keturunan Brahmana dengan baik. 

Derajat dirinya dan ibunya sudah berbeda, bagaimana pun Luh Sekar telah menjadi 

bagian keluarga griya. Tindakannya telah diatur dalam kitab leluhurnya. 



 

 
 

 

“ Kata nenek, tidak pantas ibu berlaku seperti itu. Seorang perempuan 

bangsawan harus bisa mengontrol emosi. Harus bisa menunjukan 

kewibawaan. Ketenangan. Dengan menunjukan hal-hal itu berarti ibu sudah 

bisa menghargai suaminya. Telaga tidak pernah paham, berapa aturan lagi 

yang harus dipelajari ibu agar diterima sebagai bangsawan sejati. Hampir dua 

puluh tahun tidak ada habisnya! 

“Aturan Luh Sekar tidak boleh menyentuh mayat ibunya sendiri. Dia 

juga tidak boleh memandikan dan menyembah tubuh kaku itu. Sebagai 

keluarga griya, Luh Sekar duduk di tempat yang tinggi…(TB 2007:63) 

 

Bagi keluarga Brahmana khususnya mertua Luh Sekar, bahwa perkawinan 

anaknya dengan perempuan Sudra itu telah menyalahi aturan budaya kaumnya. 

Malapetaka dan aib akan terus dikenang, hal ini akan menjadi contoh buruk bagi 

keluarga griya. Dalam novel ini tata cara hidup keluarga griya akan sulit diikuti jika 

orang tersebut tidak asli dari kelas Brahmana. Diperlukan waktu yang sangat panjang 

untuk hidup dan menjadi keluarga griya. 

 Itulah sebabnya pernikahan antarkasta dilarang dalam budaya Bali. Luh Sekar 

harus belajar lagi tentang ideologi keluarga griya jika ingin bisa diterima dengan 

tangan terbuka oleh keluarga suaminya. Seorang perempuan keturunan kasta Sudra 

yang akan menjadi perempuan Brahmana dalam hukum Bali dilarang berhubungan 

dekat dengan keluarga asalnya. Hal itu menurut mertua Luh Sekar akan merusak nilai 

kebangsawanannya, pedoman hidup  mertuanya selalu diterapkan pada Luh Sekar. 

 

“Jangan kau bawa cucuku ke rumahmu. Cucuku seorang brahmana, 

bukan sudra. Bagaimana kamu ini! Kalau sering kau bawa pulang ke 

rumahmu, cucuku tidak akan memiliki sinar kebangsawanan. Kau mengerti, 

Kenanga!” suara mertuanya terdengar melengking. Sekar terdiam. 

“Sementara dalam keluarga besar suaminya, Sekar tetap seperti 

perempuan sudra. Dia harus berbahasa halus dengan orang-orang griya. Tidak 



 

 
 

boleh minum satu gelas dengan anak kandungnya sendiri. Tidak boleh 

memberikan sisa makanan pada orang-orang griya, termasuk anak yang 

dilahirkannya. (TB 2007: 61) 

 

Jero kenanga menerapkan aturan yang telah tertuang dalam pedoman hidup 

kaum bangsawan kepada anaknya. Perempuan yang berasal dari golongan bawah 

sudah mengikuti pedoman hidup sebagai seorang perempuan Brahmana. Moral, 

filsafat, hukum, agama, estetika, dan lain-lainnya telah diajarkan pada anaknya, untuk 

membentuk karakter seorang perempuan Brahmana sejati. 

“Bicara tentangmu. Meme ingin agar kau sadar dan bisa jaga nama 

baik meme. Tunjukan pada orang-orang griya bahwa tugeg bisa jadi anak 

perempuan yang manis.” 

“Kenapa begitu banyak aturannya, meme?” 

“Ini bukan aturan. Ini pakem leluhur yang harus dipatuhi kalau tugeg 

ingin bahagia.” 

“kalau tiang ingin bahagia harus disiapkan dari sekarang?” Telaga 

menatap mata ibunya. Jero Kenanga mendelik. (TB 2007: 69) 

 

 

Jero Kenanga telah menjadi perempuan Brahmana sejati, dihormati, dan 

dihargai dalam keluarga griya. Setelah mertuanya meninggal dunia, Jero Kenanga 

lebih keras dalam mendidik Telaga. Satu demi satu pedoman hidupnya sebagai Jero ia 

tanamkan pada anaknya.  

Bagi Telaga menjadi anak Jero Kenanga penuh dengan aturan yang harus 

dipatuhi. Pikiran yang dangkal yang hanya berpatok pada pedoman leluhur yang 

sering ibu katakan pada Telaga. Perempuan Brahmana adalah perempuan paling 

dihormati dan menjadi contoh bagi perempuan-perempuan lain. 



 

 
 

“Ibu memang tidak pernah menyukai tawa keras, terlebih tawa seorang 

perempuan. Kata ibu, perempuan bangsawan harus memiliki aturan.  

“Bagaimana kalian mau dihormati kalau kalian tidak bisa membawa 

diri? Menempatkan diri kalian di tempat yang sebenarnya kalian tidak bisa,“ 

kata ibu berkali-kali.  

Telaga merasa ibunya yang hanya seorang perempuan sudra lebih 

ortodok dari seorang perempuan brahmana yang memiliki karat 

kebangsawanan paling tinggi. 

“Tugeg harus pegang kata-kata tiang ini. Harga diri tugeg. Menjadi 

bangsawan itu sudah kemewahan bagi seorang manusia!” suara Jero Kenanga 

akan semakin ketus bila dilawan. (TB 2007:132) 

 

Jero Kenanga dan Ida Ayu Telaga Pidada tunduk dan patuh pada apa yang 

telah menjadi landasan hidup dalam keluarga bangsawan. Tidak ada perlawanan dari 

Jero Kenanga selama menjadi perempuan Brahmana, baginya ini adalah syarat agar 

dia bisa diterima dan dihargai seperti layaknya kaum perempuan dalam keluarga 

griya. Begitu juga sebaliknya Ida Ayu Telaga Pidada pun patuh dan menghormati 

hukum serta pedoman yang digunakan ibunya, meskipun pada akhirnya Telaga 

menentang ibunya. Usaha Jero Kenanga menjadikan Telaga menjadi seorang Ida Ayu 

tapi hal itu tidak berjalan mulus, karena Telaga membrontak atas pola pikir ibunya 

yang masih berfikir kolot dan materialistis. 

 

4.2.2 Strata Masyarakat 

 Sistem pelapisan masyarakat di Bali didasarkan atas keturunan, karena itu tidak 

dapat dilepaskan dari hal kelompok-kelompok kerabat yang bersifat patrilineal. 

Susunan tinggi-rendah dari klen-klen di Bali tampak pada gelar-gelar yang dipakai 

oleh warganya di depan nama mereka. Gelar-gelar itu dapat digolongkan menjadi tiga 



 

 
 

golongan berdasarkan atas sistem pelapisan wangsa, sistem ini terpengaruh oleh 

sistem kasta yang termaktub dalam kitab-kitab suci agama Hindu kuno, ialah sistem 

keempat kasta. 

 Dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini begitu jelas digambarkan 

kedudukkan masyarakat dibedakan. Kasta Bramana dengan kasta Sudra terpaut jarak 

sosial yang jauh. Dalam kitab Bali sudah tertuliskan adanya perbedaan itu hingga 

sekarang ini, dan sudah menjadi pijakan bagi kehidupan dalam masyarakat. 

Masyarakat yang berstatus dalam kasta Sudra wajib menghormati kelas di atasnya 

yaitu kasta Brahmana. Pola pikir dan tindakan belum bisa mengubah sedikit adat 

istiadat yang memandang rendah kaum Sudra. Wayan Sasmitha seorang laki-laki 

Sudra dengan penuh hormat dalam bergaul dengan keluarga griya sekalipun itu 

Telaga perempuan Brahmana yang kini menjadi teman bermainnya. 

“Telaga ingat, ketika itu usianya menjelang lima belas tahun. Seorang 

anak laki-laki duduk di teras rumahnya. Pakaiannnya aneh, kotor, dan 

tubuhnya tidak terawat. Begitu Telaga keluar, bocah itu menghampiri dan 

memberi salam penuh hormat. Dia menyerahkan bungkusan berisi kue yang 

dipesan Jero Kenanga untuk upacara. (TB 2007: 111) 

 

Kasta Brahmana begitu sangat dihargai oleh kaum berkasta Sudra, Luh 

Gumbreg ibu Wayan sangat menghormati dan menghargai orang-orang griya. Luh 

Gumbreg sedikitpun tidak ingin membuat masalah dengan orang di atas kastanya. 

Luh Gumbreg mencoba menghindari kesialan yang akan terjadi jika dirinya harus 

memberontak adat yang sudah menjadi pakem leluhurnya. 



 

 
 

“Kau sadar siap dirimu, Wayan? Kau sudah berpikir apa jadinya kalau 

kau menikah dengan Dayu Telaga? Ada apa dengan dirimu! Kau anak laki-

laki satu-satunya milik meme. Jangan buat masalah dengan orang-orang griya. 

Tugeg, pikirkan lagi keputusan ini. Tolonglah, ini semua demi kebaikan 

kami.” Suara perempuan tua itu terdengar penuh iba. (TB 2007: 136) 

 

 

 Ibu Wayan selalu berfikir bahwa orang griya adalah sumber 

penghidupannya. Tangan-tangan orang griya yang selalu memberi bantuan bagi 

keluarganya. Kasta Brahmana begitu dihargai di mata ibunya, meskipun terkadang 

orang-orang griya melecehkan kaum Sudra. Anaknya telah merusak tatanan keluarga 

yang telah terjalin secara harmonis. Kesulitan bagi keluarga Luh Gumbreg semakin 

terlihat jelas dalam penglihatannya. Pergunjingan orang akan selalu di dengar setiap 

Luh Gumbreg beraktifitas.  

“Wayan! Di mana otakmu. Kau akan mengambil junjunganmu 

sendiri? Orang yang seharusnya kita lindungi dan  hormati. Keluarga kita 

hidup dari keluarga griya. Mereka yang menolong kita agar bisa tetap 

makan.” Beratus-ratus tahun keluargaku mengabdi pada mereka. Sekarang 

kau hancurkan  hubungan yang telah terjalin dengan baik itu.  

“Luh Gumbreg merasa kesulitan hidupnya sudah mulai terbuka di 

depan mata. Dia akan menjadi pergunjingan orang. Setiap dia melakukan 

gerak, seluruh mata orang desa akan mengikuti geraknya. Bahkan Gumbreg 

yakin ketika bernafas pun ada mata yang mengikuti.” (TB 2007: 137-138) 

Kedudukan kasta Brahmana begitu tinggi di mata masyarakat, tidak ada orang 

yang berani menggangunya sekalipun itu laki-laki mengoda perempuan Brahmana. 

Dewa-dewa di langit akan murka pada laki-laki Sudra itu. Bagi perempuan Brahmana 

memiliki keistimewaan yang telah diberikan oleh Dewa itu harus dijaga, jarang sekali 

perempuan Sudra diberkahi taksu kecantikan oleh Dewa. Perempuan Brahmana 

adalah perempuan istimewa karena para Dewa telah menjaganya sehingga tidak ada 

yang berani mengganggunya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil beberapa simpulan 

sebagai berikut. 

1. Praktik hegemoni yang dijalankan oleh kasta Brahmana didasarkan atas 

kekuasaan dan dukungan dari kelas bawahan. Hal tersebut tidak dapat berjalan 

mulus karena banyak hambatan yang akan memunculkan pertentangan di 

antara kedua kelas tersebut. Pernikahan yang dilakukan antarkasta di Bali 

khususnya dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmnini mengakibatkan 

pertentangan dalam keluarga kedua pihak. Menurut kasta Brahmana ataupun 

kasta Sudra peristiwa tersebut akan mendatangkan aib keluarga serta 

malapetaka. Adat suci yang mengatur kehidupan dalam tatanan Bali telah 

tercemar karena adanya pernikahan sekasta. Hukuman bagi yang menjalankan 

perkawinan sekasta sangatlah berat dan itu harus dijalankan. Bagi perempuan 

Brahmana akan menjalankan upacara patiwangi yaitu upacara penurunan 

kedudukan kebangsawanannya untuk mengikuti kasta yang dianut oleh 

suaminya. Selain itu, upacara patiwangi juga berfungsi menghentikan 

malapetaka serta membersihkan aib yang selama ini terjadi yang dianggap 

dampak dari perkawinan tersebut. 



 

 
 

2. Faktor penyebab terjadinya hegemoni yang dilakukan kasta Brahmana 

terhadap kasta Sudra dalam novel Tarian Bumi adalah faktor ideologi dan 

strata masyarakat. Ideologi yang dianut oleh pihak tertinggi akan dijalankan 

oleh pihak bawahan atas dasar kesetujuan. Pedoman hidup yang menjadi 

landasan kaum dominan secara perlahan dimasukkan kepada kelas minoritas 

dalam tata laku dan cara-cara hidup, sehingga terwujudlah praktik hegemoni 

yang didasarkan atas dasar kesetujuan dari kelas bawahan. Faktor lain yang 

ditemukan dalam novel Tarian Bumi adanya tingkat lapisan masyarakat Bali 

begitu dibedakan. Lapisan-lapisan tersebut sangat membantu dalam 

mewujudkan praktik hegemoni yang dilakukan kasta Brahmana atua lapisan 

teratas dalam tingkat lapisan masyakat di Bali. Kasta Brahmana sangat 

dihormati di antara ketiga kelas yang lain. Pola pikir dan tindakan belum bisa 

mengubah sedikit adat istiadat yang memandang rendah kaum Sudra.  

5.2   Saran 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini  masih jauh dari kata sempurna, karena 

itu peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi dorongan 

bagi pembaca atau peneliti lain agar lebih mengembangkan wacana kasta dan 

bidang hegemoni serta diharapkan penelitian ini mampu melengkapi 

penelitian-penelitian sebelumnya dalam bidang sastra pada umumnya, dan 

mampu menambah referensi khususnya yang membahas masalah hegemoni 

sastra. Selain itu, novel yang digunakan dapat dianalisis lebih dalam dengan 

pendekatan yang berbeda seperti pendekatan feminis maupun reseptif.  



 

62 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aminudin. 1990. Metode Kualitatif dalam Penelitian Sastra. Malang: YA3. 

Agustinawati, Rina. 2008. “ Transformasi Budaya Dayak dalam Tokoh Utama Novel 

Menolak Panggilan Pulang Karya Ngarto Februana ”. Skripsi. Semarang: 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Astuti, Fitria Kusuma. 2008. “ Hegemoni Bendoro Jawa Terhadap Perempuan dalam 

Novel Gadis Pantai Karya Pramoedya Ananta Toer ”. Skripsi. Semarang: 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Budi. 2010. Riwayat Kasta di Bali. http://blogspot-riwayat-kasta-di-bali.html. 

(diakses 22 Januari 2011) 

Faruk. 2005. Pengantar Sosiologi Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Hendarto, Heru. 1993. Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci; dalam Diskursus 

Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. Jakarta: Gramedia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/warna%28Hindu%29/.  

(diakses 22 Januari 2011) 

Jabrohim (Ed.). 2001. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta. Hanindita Graha 

Widia. 

Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. 

_____________2007. Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: Djambatan. 

_____________2008. Mentalitas dan Pembangunan Manusia. Jakarta: Rineka Cipta 

_____________2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. 

Litowitz, Douglas. 2000. “ Gramsci, Hegemony, and Law”. Dalam jurnal 

internasional.  http:// search.ebscohost.com  (diakses tanggal 20 Juni 2011). 

http://blogspot-riwayat-kasta-di-bali.html/
http://id.wikipedia.org/wiki/warna%28Hindu%29


 

 
 

Luxemburg, Van. Dkk. 1992. Pengantar Ilmu Sastra (diindonesiakan oleh  Dick 

Hartoko.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum. 

Nurgiyantoro, burhan. 1995. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 

Oka, Rusmini.2007.Tarian Bumi.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

 

Prabandari, Diah. 2009. “ Transformasi Budaya Asmat dalam Novel Namaku 

Teweraut Karya Ani Sekarningsih ”. Skripsi. Semarang: Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. 

 

Raharjo Supratikno, Aris Agus. 1998. Sejarah Kebudayaan Bali. Jakarta: Depdikbud. 

 
Saptono. 2010. “Jiwa Persatuan dan Kesatuan dalam Perspektif Budaya Masyarakat 

Pluralistik”. Dalam Jurnal Internasional. http://garuda.kemdiknas.go.id/ 

(diakses tanggal 1 Februari 2011). 

 
 

Setianingsih, Dwi Agustina. 2010. “ Transformasi Budaya Jawa dalam Novel De 

Winst Karya Afifah Afra Kajian Sosiologi Sastra ”. Skripsi. Semarang: 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

 

Simon, Roger. 2004. Gagasan-Gagasan Politik Gramsci. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

 

Suci, Indah Fatwa. 2008. “ Distorsi Politik dalam Naskah Drama Topeng Kayu Karya 

Kuntowijoyo: Kajian Hegemoni ”. Skripsi. Semarang: Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. 

 

Edi Wibowo, Suluh. 2010. “ Pertentangan Antarkelas dalam Novel Germinal Karya 

Émile Zola”. Tesis. Semarang: Magister Ilmu Susastra, Universitas 

Diponegoro. 

 

Teeuw, A. 1988. Sastra dan Ilmu Sastra; Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Pustaka 

Jaya. 

 

Wiratha, I Made.2006. Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta: PT ANDI. 

 

Harry, W.S. 2005. Pengantar Hegemoni. (diakses 22 Januari 2011)  

http://synaps.wordpress.com/2005/12/01/pengantar-hegemoni/.  

http://garuda.kemdiknas.go.id/
http://synaps.wordpress.com/2005/12/01/pengantar-hegemoni/


 

 
 

Lampiran 1 

SINOPSIS NOVEL TARIAN BUMI KARYA OKA RUSMINI 

 

Luh Sekar dan Telaga adalah dua tokoh, ibu dan anak yang berbeda 

pandangan tentang arti sebuah kebahagiaan. Luh Sekar adalah seorang perempuan 

dari kasta Sudra yang sangat berkeinginan untuk menikah dengan lelaki dari kasta 

Brahmana. Cita-cita Luh Sekar pun menjadi kenyataan ketika menikah dengan Ida 

Bagus Ngurah Pidada, seorang lelaki Brahmana, yang tidak bisa apa-apa, kecuali 

mabuk-mabukan dan juga bercinta sembarangan dengan berbagai macam perempuan 

termasuk dengan Kerta dan Kerti, dua adik perempuan Luh Sekar. Setelah menikah 

dengan lelaki kasta Brahmana, nama Luh Sekar pun berubah menjadi Jero Kenanga. 

Jero merupakan gelar yang diberikan kepada perempuan kasta rendah yang menikah 

dengan lelaki dengan kasta Brahmana. 

Selama hidup bersama dengan keluarga Brahmana, Jero Kenanga mendapat 

perlakuan yang tidak sewajarnya. Keturunan kasta Sudra menjadi faktor pemicu 

pertentangan antara jero kenanga dengan ibu mertuanya. Latar belakang mertua Jero 

Kenanga yang berasal dari kaum bangsawan, sangat menghindari pernikahan 

antarkasta. Dalam pikiran ibu mertuanya, bahwa perempuan Sudra tidak akan bisa 

mengikuti gaya hidup kaummya. Aib serta malapetaka secara perlahan akan datang 

pada kehidupan keluarganya.  

 



 

 
 

Secara perlahan ibu mertuanya menanamkan pedoman hidupnya kepada Jero 

Kenanga. Kenanga yang pada saat itu hanya menginginkan derajat hidupnya lebih 

terjamin, menerima segala bentuk yang diberikan keluarga suaminya. Bagi 

perempuan Bali, hidup adalah menerima. Tidak diperkenankan untuk bertanya, 

apalagi mengeluh sehingga apapun yang sudah digariskan pada diri mereka harus 

mereka terima, dan yang bisa mengubah itu semua hanyalah pihak laki-laki, salah 

satunya lewat perkawinan. Hal ini juga diakui oleh Luh Sekar. Ia yang terlahir 

sebagai perempuan dari kasta terendah percaya bahwa yang bisa mengubah nasibnya 

hanyalah seorang laki-laki, laki-laki dari kasta Brahmana. Luh Sekar ini, yang 

menganggap bahwa nasibnya ada di tangan laki-laki, adalah sikap perempuan Bali 

pada umumnya. Mereka masih bersikap intensifying, yaitu menuruti segala peraturan 

adat dan tata perilaku pada umumnya tanpa peduli bahwa hal tersebut bisa merugikan 

diri mereka sendiri.  

Dari pernikahannya ini, lahirlah Ida Ayu Telaga Pidada. Berbeda dengan 

ibunya yang begitu mengagungkan nilai derajat kebangsawanan, maka Telaga Pidada 

justru memandang bahwa kasta Brahmana penuh dengan kemunafikan. Telaga Pidada 

pun lebih tertarik dengan Wayan Sasmitha, seorang lelaki dari kasta rendah. Segala 

kemewahan, kemudahan yang didapat selama tinggal di griya dan juga gelar 

kebangsawanan ditanggalkan oleh Telaga Pidada demi Wayan Sasmitha. Telaga 

Pidada tinggal bersama Wayan, Luh Gumbreg dan Luh Sadri, adik dari Wayan 

dengan kehidupan khas keluarga Sudra yang serba kesusahan, tetapi Telaga Pidada 

bahagia dengan pilihannya tersebut. 



 

 
 

Masyarakat Bali, yang mayoritas menganut agama Hindu, mengenal dan 

menggunakan sistem kasta dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Kasta yang 

paling tinggi dan mendapat perlakuan yang istimewa adalah kaum Brahmana atau 

bangsawan, sedangkan kasta yang terendah, atau masyarakat paling bawah adalah 

kaum Sudra. Oleh karena itulah, oleh karena perannya yang sangat penting, laki-laki 

menganggap dirinya lebih tinggi dan seperti mendapat kekuasaan penuh pada diri 

perempuan yang telah dikawininya sehingga seringkali berbuat sewenang-wenang 

terhadap mereka. 

Tokoh yang melakukan Decomposing berikutnya adalah Telaga sendiri. Sejak 

muda, Telaga sebenarnya benci terlahir sebagai seorang putri bangsawan. Terlalu 

banyak aturan adat yang harus dijalaninya. Lebih-lebih karena ibunya sendiri seorang 

Sudra, yang disunting oleh lelaki Brahmana. Telaga membenci ayahnya yang hanya 

bisa membuat ibunya menderita.  

Puncak Decomposing yang dilakukan oleh Telaga, yaitu ia berani menabrak 

nilai sakral adat karena bersedia dikawini oleh laki-laki sudra, kasta terendah. 

Perkawinan itu tentu saja tidak direstui ibunya, Luh Sekar, yang sejak awal 

mengharapkan anaknya disunting lelaki bangsawan. Sementara, oleh ibu mertuanya, 

Telaga juga tidak sepenuhnya diterima karena kehadiran perempuan Brahmana dalam 

keluarga Sudra diyakini hanya akan membawa sial. Namun, Telaga tetap pada 

pendiriannya, dengan menikahi Wayan, Telaga membuktikan bahwa dirinya yang 

memilih siapa yang akan menjadi suaminya, bukan sistem atau adat. Meskipun untuk 

itu ia harus melepas semua gelar kebangsawananya. 



 

 
 

Lampiran 2 

DAFTAR ISTILAH 

DALAM NOVEL TARIAN BUMI 

 

Bajang       :     Masa di mana perempuan mengalami fase akil balihg. 

Bli       :  Panggilan untuk kakak laki-laki. 

Griya    : Sebutan  tempat tinggal kasta Brahmana. 

Hyang Widhi  :  Tuhan. 

Ida Ayu  :  Nama depan anak perempuan kasta Brahmana, kasta 

tertinggi dalam struktur masyarakat Bali, disingkat 

dayu. 

Ida Bagus  : Nama depan anak laki-laki kasta Brahmana. 

Jero :   Nama yang harus dipakai oleh seorang perempuan 

kebanyakan yang menikah dengan laki-laki bangsawan. 

Luh    :  Panggilan untuk anak perempuan di Bali. 

Legong Keraton :   Jenis tarian Bali yang memiliki gerak luwes dan elastis. 

Menek Kelih  :  Sebuah upacara pembastian lahirnya seorang gadis 

baru. 

Meme   :  Ibu. 

Metajen    :  Sabungan ayam. 

Nyentanain :  Kawin dengan seorang perempuan yang telah dijadikan 

sentana (ahlli waris) yang perempuan berkuasa 



 

 
 

dirumah. Dalam hal yang demikian pihak perempuan 

yang meminta laki-laki. Karena peraturan adat 

dibalikan, maka pihak perempuan dipandang sebagai 

laki-laki, begitu sebaliknya. 

Odah    :  Panggilan nenek untuk perempuan Sudra. 

Oleg                            :  Sebuah tarian tentang nikmatnya merakit sebuah 

percintaan. 

Patiwangi   :  Upacara adat yang harus dijalankan oleh seorang 

perempuan Brahmana yang menikah dengan laki-laki 

Sudra untuk menanggalkan kebangsawanannya sehigga 

menjadi perempuan Sudra seutuhnya dan bertujuan 

menghindari malapetaka yang akan terjadi. 

Pemangku :  Pemimpin adat dan agama di desa-desa adat di Bali. 

Pemerajan   :  Sebutan untuk menyebut tempat beribadah masyarakat 

Hindu khususnya bagi kaum Brahmana. 

pengabenan : Upacara penyucian roh orang yang sudah meninggal 

yang telah menjadi tradisi di Bali. Pada umumnya 

dilaksanakan dengan kremasi atau pembakaran jasad. 

Puri :  Rumah tempat tinggal kasta Ksatria. 

Ratu  : Panggilan kehormatan untuk kalangan bangsawan. 

Sanggah  :  Sebutan untuk menyebut tempat beribadah masyarakat  

Hindu khususnya bagi kaum Sudra. 



 

 
 

Takir dan celemik :  Alat untuk pelengkap upacara. 

Tiang : Saya. 

Tugeg  :  Singkatan dari ratu jegeg. Seorang yang kastanya lebih 

rendah akan memanggil anak perempuan Brahmana 

dengan panggilan tugeg. 

Tukakiang  :  Kakek. 

Tuniang :  Panggilan nenek untuk kasta brahmana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Silsilah Tokoh Utama Dalam Tarian Bumi 

 

Ida Bagus Tugur Ida Ayu Sagra Pidada 

 

 

 

Ida Bagus Ngurah Pidada Luh Sekar ( Jero Kenanga) 

 

 

 

 Ida Ayu Telaga Pidada Wayan Sasmitha 

 

 

 

    Luh Sari 

 


