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Sebagaimana diketahui oleh awam, bahwa kehidupan masyarakat di 
lingkungan kumuh akan selalu dikonotasikan sebagai kehidupan yang keras. 
Mereka selalu dikungkungi kesengsaraan, kekerasan, dan tragedi sebagai akibat 
dari keterpinggiran mereka sebagai kaum marjinal yang ternistakan. Itulah tema 
yang mendominasi kumpulan cerpen Kali Mati karya Joni Ariadinata.  

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam 
skripsi ini adalah (1) eksploitasi kekerasan, (2) pengaruh id, ego, dan superego 
terhadap terjadinya eksploitasi kekerasan dalam kumpulan cerpen Kali Mati karya 
Joni Ariadinata. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
psikologi sastra. Pendekatan psikologi sastra digunakan untuk menganalisis 
perilaku tokoh-tokoh yang ada pada kumpulan cerpen Kali Mati karya Joni 
Ariadinata. Sasaran dalam penelitian ini adalah eksploitasi kekerasan tokoh-tokoh 
yang berupa eksploitasi kekerasan dan pengaruh id, ego, dan superego terhadap 
terjadinya eksploitasi kekerasan yang dialami tokoh-tokoh yang terdapat dalam 
kumpulan cerpen  Kali Mati karya Joni Ariadinata. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa kumpulan cerpen Kali Mati karya Joni Ariadinata yang 
diterbitkan oleh Bentang Budaya pada tahun 1999. Teknik analisis data dengan 
menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan data 
dalam teks. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan eksploitasi kekerasan 
yang ada dalam kumpulan cerpen Kali Mati karya Joni Ariadinata. 

Secara garis besar, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa eksploitasi kekerasan yang dimunculkan dalam kumpulan cerpen Kali Mati 
lebih dikarenakan permasalahan psikologis. Permasalahan ini secara tidak 
langsung memicu adanya masalah sosial dalam masyarakat yang berujung pada 
tindakan kekerasan. Kekerasan bisa berupa kekerasaan fisik maupun psikis. Di 
lain hal, pengaruh Id, Ego, dan Superego terhadap terjadinya kekerasan sangatlah 
dominan. Beberapa tokoh dalam kumpulan cerpen tersebut sangat 
mengedepankan Id mereka. Dimana Ego dan Superego menjadi penyeimbangnya. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberi saran, agar hasil 
penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lagi, sehingga dapat memberikan 
sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan utamanya yang berhubungan 
dengan masalah psikologi dan sosial masyarakat khusunya kaum bawah yang 
diwujudkan dalam bentuk penelitian lapangan. Diharapkan pula hal ini akan 
memberikan wacana baru yang dapat diimplementasikan untuk melihat gambaran 
Negara Indonesia dengan segala persoalannya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pada saat membicarakan karya sastra, maka akan membicarakan buah 

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

dipengaruhi oleh lingkungan sekitar orang tersebut. Sebuah karya sastra tentu 

tidak dapat dilepaskan dari pengarangnya. Sebelum karya itu sampai kepada 

pembaca, terlebih dahulu melewati suatu proses panjang. Proses yang seringkali 

tidak diketahui oleh pembaca awam dan sering pula dianggap sepele oleh para 

penelaah sastra, mulai dari munculnya dorongan pertama untuk menulis, peng-

endapan ide (ilham), penggarapan, sampai akhirnya tercipta sebuah karya yang 

siap untuk dibaca oleh publik di samping adanya tujuan estetis atau tujuan lain. 

Nurgiyantoro (2002: 3) mengatakan bahwa membaca sebuah karya fiksi 

adalah menikmati sebuah cerita. Betapapun saratnya konflik dan pengalaman 

yang ditawarkan, sebuah karya fiksi haruslah tetap merupakan cerita yang 

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

Burhan 2002: 3). Karya sastra, selain sebagai sebuah hiburan, juga merupakan 

bukti sejarah dari sudut pandang seorang pengarang.  

Hal tersebut yang dapat tertangkap pula dalam kumpulan cerpen Kali 

Mati karya Joni Ariadinata. Kumpulan cerpen tersebut selain memberikan 

hiburan juga memberikan pengetahuan kepada pembacanya mengenai hal-hal 
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pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di zaman modern. Dalam 

hal ini, modernisasi yang digelorakan oleh masyarakat digambarkan dalam 

cerpen tersebut memberi dampak pada aspek kejiwaan manusia yang semakin 

memprihatinkan. Meski demikian, modernisasi sebenarnya memiliki tujuan 

yang baik. Hanya saja dalam proses penyesuaian terhadap perubahan-

perubahan yang ditimbulkan oleh modernisasi justru mengakibatkan konflik 

psikologis dalam kehidupan. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena 

dipengaruhi oleh ketidaksiapan dari masyarakat sehingga menimbulkan konflik 

psikologis dalam kehidupan. Konflik psikologis ini, secara tidak langsung akan 

berdampak pada mentalitas dan timbulnya gejolak jiwa dalam diri seseorang 

yang nantinya akan dapat berwujud kegelisahan, kebingungan, ketakutan, atau 

kecemasan.  

Hal ini mengindikasikan adanya hubungan timbal balik antara konflik 

psikologis dan karya sastra. Lalu pertanyaannya bagaimana sebenarnya 

hubungan kedua hal itu dapat diamati? Jawabnya adalah melalui pengamatan 

dan penilaian tingkah laku manusia yang direpresentasikan melalui tokoh-tokoh  

dalam sebuah karya sastra. Tidak berhenti di situ, untuk mendapatkan jawaban 

atas pertanyaan tersebut perlu pula memanfaatkan disiplin ilmu yang 

mendukung. Dalam hal ini psikologi atau ilmu tentang kejiwaan merupakan 

cabang ilmu pengetahuan yang sedikit banyak akan memberikan daya dukung 

terhadap pengamatan tersebut. Dengan demikian, karya sastra dapat dijadikan 
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sebagai alat yang memiliki daya rangsang dan alternatif terhadap kajian-kajian 

yang dilakukan dalam psikologi atau sebagai katalisator perkembangan 

psikologi. 

Salah satu gejala sosial yang belakangan terjadi di dalam masyarakat 

Indonesia adalah terjadinya pendegradasian  martabat manusia. Gejala  ini  

sesungguhnya telah berlangsung sejak lama. Namun, selama itu pula belum ada 

upaya yang nyata dalam menangani masalah tersebut. Bahkan upaya yang 

dilakukan nampaknya masih dilakukan secara parsial, tidak general. Hal ini 

dikarenakan usaha yang dilakukan belum mengarah pada tahapan-tahapan yang 

serius. Padahal dalam menangani masalah proses degradasi tersebut perlu 

diketahui sebelumnya faktor-faktor yang melatari terjadinya pendegradasian 

tersebut. Dengan mengetahui hal itu maka analisis terhadap pendegradasian 

dapat dilakukan dengan tepat dan cermat. Sehingga ekses dari pendegradasian 

ini tidak melebar.  

Kondisi masyarakat yang masih belum dapat menunjukkan sikap hidup 

dan  kepribadian yang mencerminkan penghormatan kepada martabat manusia. 

Bukti dari sikap yang cenderung abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu 

adalah adanya tindakan kekerasan yang masih terjadi di berbagai daerah di 

Tanah Air. Bisa dikatakan bahwa tindakan kekerasan ini merupakan salah satu 

contoh dari fenomena pendegradasian atas nilai-nilai kemanusiaan. Padahal, 

dalam kehidupan bermasyarakat berlaku hukum, baik hukum positif maupun 
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hukum yang berupa norma yang merupakan hasil kesepakatan bersama 

antarwarga. Fenomena ini secara  kental tergambarkan dalam cerpen-cerpen 

karya Joni Ariadinata seorang sastrawan yang bisa dikatakan kritis terhadap 

masalah-masalah sosial masyarakat kaum bawah. Sebagai seorang sastrawan 

sudah pasti jika Joni Ariadinata ,merasa terpanggil untuk mengungkap 

fenomena tersebut. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari anggapan jika seorang 

sastrawan merupakan salah satu pihak yang berkomitmen melakukan 

peningkatan martabat  manusia. Seorang sastrawan juga dianggap sebagai jenis 

manusia yang memiliki ketajaman berpikir dalam mencermati setiap perilaku 

manusia yang dibentuk oleh lingkungan atau sebaliknya, lingkungan yang 

dibentuk oleh perilaku manusia. Tentunya ketajaman berpikir seorang 

sastrawan itu akan dituangkan ke dalam karya-karyanya melalui apa yang 

dinamakan sebagai proses kreatif. 

Proses kreatif Joni Ariadinata sebagai penulis cerpen terwujud dalam 

berbagai pilihan tema antara lain: tema fisik yang berupa tubuh, tema organik 

yang berupa kekerasan dan penyimpangan seksual, tema sosial yang berupa 

politik, ekonomi, moral kemanusiaan, dan keluarga atau rumah tangga, tema 

egoik yang berupa profesi, dan tema religius yang berupa agama dan dunia 

mistik, takhayul, atau dongeng terdapat dalam ketiga antologi cerpennya. 

Tema-tema tersebut oleh Joni Ariadinata lebih ditekankan pada setting 

kehidupan masyarakat bawah (grass root).  
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Kumpulan cerpen Kali Mati merupakan kumpulan cerpen pertamanya 

yang diterbitkan. Kumpulan cerpen ini merupakan hasil dari pengalaman dan 

pemikirannya terhadap kaum-kaum bawah. Pengalaman sewaktu masih tinggal 

di daerah kumuh di Majalengka. Sebagian besar pengalaman itu kemudian 

menjadi inspirasi dalam menciptakan karya-karya cerpennya. Kenangan hidup 

bersama masyarakat kumuh di Kali Gajah Wong juga memberinya motivasi 

untuk menulis cerpen, termasuk (pada waktu itu) keinginan cepat terbebas dari 

tempat kumuh dan mencari kehidupan yang lebih baik. Tidaklah menjadi 

sebuah kemustahilan jika kemudian pengalaman hidup yang dialaminya selama 

berada di tengah kekumuhan itu menjadi sangat berharga bagi kehidupannya 

sekarang ini. 

Sebagaimana diketahui oleh awam, bahwa kehidupan masyarakat di 

lingkungan kumuh akan selalu dikonotasikan sebagai kehidupan yang keras. 

Hal itu pula yang kemudian digambarkan oleh Joni melalui kumpulan cerpen 

Kali Mati. Joni, dengan piawai dan gaya bahasa yang lugas menggambarkan 

kerasnya kehidupan kaum bawah atau kaum miskin kota itu begitu mengalir 

lancar, sehingga karya-karya cerpennya begitu leluasa untuk dinikmati 

pembacanya. Dengan jelas Joni juga mengungkapkan keberpihakannya pada 

masyarakat bawah. Hal itu dilakukan sebagai cara Joni Ariadinata dalam 

merangkum potret sosial masyarakat yang terjadi di tengah fenomena 

amburadulnya sistem sosial belakangan ini. Potret acak adul yang dapat kita 
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jumpai di tengah kehidupan para gelandangan. Sebuah gambaran yang menarik 

pula untuk dinikmati dalam menengok realita kehidupan masyarakat bawah 

yang bernasib sial. Mereka selalu dikungkungi kesengsaraan, kekerasan, dan 

tragedi sebagai akibat dari keterpinggiran mereka sebagai kaum marjinal yang 

ternistakan. Itulah tema yang mendominasi kumpulan cerpen Kali Mati karya 

Joni Ariadinata. 

Di lain hal, perlu pula diungkap bahwa kekerasan yang dimunculkan 

dalam cerpen-cerpennya itu jika ditilik lebih mendalam maka akan ditemukan 

adanya kaitan dengan masalah-masalah psikologis masyarakat. Dalam hal ini, 

kekerasan itu muncul sebagai ekses dari cara-cara mereka (masyarakat bawah) 

untuk memertahankan diri dari gempuran zaman yang kian membuat mereka 

terpinggirkan. Hal itu wajar terjadi karena pada prinsipnya kepentingan untuk 

memenuhi kebutuhan secara ekonomi telah mengajarkan manusia cenderung 

untuk mengambil kesempatan yang pertama. Sebagaimana diungkapkan Freud 

bahwa dalam kehidupan manusia dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu id, ego, dan 

superego. Jika ketiga hal itu tidak dapat dikendalikan dengan baik maka akan 

berakibat pada ketidakseimbangan hidup seseorang yang berarti pula kehidupan 

yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang kemudian menamakan sebagai 

masyarakat pun tidak akan seimbang dan cenderung menimbulkan kekacauan 

sosial. Karenanya menjadi menarik jika kemudian fenomena kekerasan yang 
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dimunculkan dalam kumpulan cerpen Kali Mati karya Joni Ariadinata lebih 

memerhatikan pada aspek psikologi. 

Secara tematis, Joni bukanlah sastrawan pertama yang mengangkat tema 

tentang kehidupan masyarakat bawah dan dan dunia kere atau kaum 

gelandangan. Sebelumnya telah ada Ahmad Tohari dalam Senyum Karyamin 

yang mengangkat wong cilik pedesaan dan Muhammad Ali dengan Gerhana 

yang mengangkat masyarakat kere perkotaan dalam menghadapi keserakahan 

dari orang-orang kaya (http://pembebasan-sastra.blogspot.com/2008/10/potret-

manusia-marjinal-dalam-cerpen.html). Namun kehadiran Joni dengan karyanya 

itu paling tidak telah memberi warna lain dalam khazanah kesusastraan 

Indonesia khususnya dalam penulisan cerita pendek. Jika Ahmad Tohari 

memiliki keindahan dalam merangkai kata dengan menekankan pada nilai rasa 

kebahasaan yang indah, maka Joni dalam kumpulan cerpen Kali Mati berusaha 

membuat gaya bahasa yang padat. Sehingga nuansa kekerasan itu secara 

implisit maupun eksplisit dapat tertangkap oleh pembacanya. Di lain pihak, 

kepadatan bahasa yang dituangkan Joni dalam cerpen-cerpennya secara tidak 

langsung juga telah memberikan kesan dramatis. Penggambaran kekerasan 

yang tertangkap pun menjadi sangat tajam dan mengerikan. Sayangnya, 

ketajaman dan kengerian yang dimunculkan dalam cerpen-cerpen Joni melalui 

kumpulan cerpen Kali Mati rupanya belum banyak mendapatkan sorotan dari 

para kritikus ataupun pengamat sastra Indonesia.   
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Berdasarkan uraian tersebut, maka ada beberapa pokok yang menjadi 

alasan dalam melatarbelakagi penelitian terhadap kumpulan cerpen Kali Mati 

karya Joni Ariadinata. Beberapa diantara alasan itu adalah sebagai berikut: 

Pertama, kumpulan cerpen Kali Mati, sejauh ini belum mendapatkan perhatian 

yang luas dan lebih dari para peneliti sastra. Kedua, belum ada penelitian ilmiah 

sastra yang menganalisis masalah kekerasan dan eksploitasi kekerasan yang 

dimunculkan dalam kumpulan cerpen Kali Mati karya Joni Ariadinata dengan 

menggunakan metode penelitian psikologi sastra. Meski penelitian sejenis 

sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sastra Indonesia. Akan tetapi dalam 

hal ini belum ada yang menerapkannya pada kumpulan cerpen Kali Mati karya 

Joni Ariadinata. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji eksploitasi 

kekerasan yang dimunculkan dalam kumpulan cerpen Kali Mati karya Joni 

Ariadinata 

1.2.   Rumusan Masalah 

Upaya untuk mengungkap eksploitasi kekerasan yang dimunculkan 

dalam kumpulan cerpen Kali Mati karya Joni Ariadinata dalam penelitian ini 

akan lebih menyoalkan pada aspek psikologi. Sehingga pendekatan yang 

digunakan dalam penerlitian ini pun lebih terpusatkan perhatiannya pada 

pendekatan psikologi sastra. Sehingga melalui hal itu, dapat dirumuskan bahwa 

permasalahan yang akan dikaji lebih terfokus pada hal-hal sebagai berikut; 
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1) Bagaimana eksploitasi kekerasan yang terkandung dalam kumpulan cerpen 

Kali Mati karya Joni Ariadinata? 

2) Bagaimana pengaruh Id, Ego, dan Superego terhadap terjadinya eksploitasi 

kekerasan dalam kumpulan cerpen Kali Mati karya Joni Ariadinata? 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah yang sudah dicetuskan sebelumnya, 

maka perlu adanya sinkronisasi antara rumusan masalah dengan tujuan 

penelitian yang hendak dicapai. Untuk itu, dalam penelitian ini tujuan 

penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui eksploitasi kekerasan yang terkandung dalam kumpulan cerpen 

Kali Mati karya Joni Ariadinata.  

2) Mengetahui pengaruh Id, Ego, dan Superego terhadap terjadinya eksploitasi 

kekerasan dalam kumpulan cerpen Kali Mati karya Joni Ariadinata. 

1.4.   Manfaat Penelitian 

Sebagaimana telah dicetuskan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

bahwa Perguruan Tinggi memiliki tanggung jawab dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan serta mengemban amanat untuk mengabdi kepada masyarakat 

maka tidaklah berlebihan jika kemudian penelitian ini dapat dikatakan sebagai 

salah satu implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini dikarenakan, 

penelitian ini memiliki dua pokok manfaat yang dapat diimplementasikan.  

Yang Pertama, penelitian ini merupakan bentuk dari cara untuk 
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mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga diharapkan manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan 

pengembangan ilmu pengetahuan utamanya yang berhubungan dengan 

masalah-masalah psikologi dan sosial masyarakat khusunya kaum bawah yang 

diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Dalam arti lain, bahwa penelitian ini 

dapat dikembangkan lagi. 

Sementara itu, manfaat lain yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah berkaitan dengan hal-hal praktis. Dengan kata lain, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

atau minimal kepada pembaca dalam memahami kondisi kebangsaan saat ini. 

Diharapkan pula hal ini akan memberikan wacana baru yang dapat 

diimplementasikan untuk melihat gambaran Negara Indonesia dengan segala 

persoalannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah 

kepustakaan dan menjadi masukan bagi peneliti lain yang hendak melakukan 

penelitian mengenai masalah tindak kekerasan. Dengan demikian, manfaat dari 

penelitian ini secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai salah satu 

implementasi dari pengabdian masyarakat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

Dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, tentunya tidak 

terlepas dari peran kajian pustaka, dan landasan teoretis yang dijadikan 

pegangan atau pedoman dalam memecahkan permasalahan yang diangkat. 

2.1 Kajian Pustaka 

Sebuah penelitian agar mempunyai orisinilitas perlu adanya tinjauan 

pustaka. Tinjauan pustaka berfungsi untuk memberikan pemaparan tentang 

penelitian dan analisis sebelumnya yang telah dilakukan. Tinjauan terhadap 

hasil penelitian dan analisis sebelumnya ini akan dipaparkan yang berkaitan 

dengan kumpulan cerpen Kali Mati karya Joni Ariadinata.  

Pada bagian ini dipaparkan beberapa hasil penelitian yang telah 

dipublikasikan. Tesis Jonathan Darren yang berjudul Literary Studies: 

Analyzing the Psychology of the Split Personality in Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

by Robert Louis Stevenson (2000). Penelitian ini menganalisis unsur-unsur 

kepribadian ganda atau dikenal sebagai Disosiatif Identity Disorder (DID) 

terhadap penokohan Dr Jekyll dan Mr Hyde. Dr Jekyll dan Mr, Hyde secara 

efektif mewakili sisi baik dan jahat dari sifat manusia. 
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Berbeda dengan penelitian di atas, penulis menegaskan bahwa 

perilaku Byronic Hero tidak lah sama dengan kegilaan mental penokohan 

yang disebutkan sebelumnya. Byronic Hero adalah gejala neurosis yang 

dipicu oleh sikap depresi terhadap ketidakadilan sosial.  

Byronic Hero adalah suatu penokohan yang bersifat kompleks dan 

banyak mengalami perubahan suasana hati (mood), juga cenderung 

kontroversial.  

Penelitian essay Charlotta Wendick yang berjudul Happiness?: A 

Psychoanalytic Reading of the character Bill Maplewood in Todd Solondz’s 

film, Happiness (2008). Pada penelitian tersebut dibahas tentang suatu 

psikoanalisis menyeluruh terhadap karakter Bill Maplewood, yang mana 

berisi analisis konflik batin tokoh sebagai reaksi sadar dan tidak sadarnya. 

Berbeda dengan penelitian di atas, peneliti membahas konflik batin 

yang dirasakan tokoh dalam kumpulan cerpen Kali Mati sebagai akibat dari 

ambisinya, bukan gejala kegilaan yang terjadi secara alami  

Endah Kurniawati (UMS, 2005) dengan judul skripsi “Analisis 

Tingkah Laku Ken Ratri dalam Novel Merpati Biru Karya Achmad Munif: 

Tinjauan Psikologi Sastra”. Hasil penelitian ini menggambarkan tokoh 

sentral yang diperankan Ken Ratri. Tokoh Ken Ratri mendeskripsikan tema 

besar yakni mahasiswi yang terjebak menjadi pelacur. Hasil analisis 

menyatakan sebenarnya sifat dan tingkah lakunya yang melanggar norma 
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diakibatkan karena kebutuhan yang mendesak, alur perkembangan 

modernitas dan faktor masa lalu. Faktor yang membentuk tingkah laku tokoh 

utama antara lain: faktor ekonomi, lingkungan, sosial, moral, dan 

lingkunganya.  

Ari Astuti (UNS, 2005) yang berjudul “Perilaku Abnormal dalam 

Novel Pintu Terlarang Karya Sekar Ayu Asmara: Pendekatan Psikologi 

Sastra”. Hasil penelitian ini menunjukkan perilaku abnormal dalam novel 

Pintu Terlarang meliputi neurotik dan psikotik. Faktor-faktor penyebab 

timbulnya perilaku abnormal dalam novel Pintu Terlarang antara lain faktor 

genetik atau faktor lingkungan, dan faktor dari dalam dirinya sendiri.  

Koni Winarno (UMS, 2005) yang berjudul “Aspek Kepribadian 

Tokoh Utama dalam Novel Gadis Tangsi Karya Suparto Brata: Tinjauan 

Psikologi Sastra”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap dan pribadi 

Teyi yang menonjol adalah keras, cerdas, supel, pemberani, dan pandai 

bergaul, selalu berambisi dan berusaha untuk mencapai cita-citanya, serta 

mempunyai dorongan emosi yang kuat sehingga menyimpang dari norma 

susila dan agama. Selain itu, di dalam novel Gadis Tangsi ditemukan adanya 

tekad besar yang dimiliki Teyi untuk mengubah kehidupannya. Hal yang 

mendasar dalam perubahan itu adalah keinginannya menjadi manusia 

berbudaya dan ajakan putri parasi yang membawanya ke Surakarta 

Hadiningrat untuk dicarikan jodoh guna mendapatkan wahyu dari kalangan 
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bangsawan Surakarta. Pada dasarnya di dalam proses perubahan kepribadian 

yang dialami Teyi tidak hanya bermodal tekad saja, melainkan ada faktor 

yang mendukungnya, yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor 

budaya, dan faktor lingkungan.  

Lucky Puspitasari (UMS, 2007) Perilaku seksual dengan judul “ 

Perilaku Seksual dalam Novel Larung Karya Ayu Utami: Analisis Psikologi 

Sastra”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku seksual dalam novel 

Larung terbagi menjadi empat perilaku, diantaranya yaitu: a) perilaku seks 

bebas, berpindah dari satu lelaki ke lelaki lainnya, b) perilaku seksual 

Sadisme tokoh Yasmin yang mengidentifikasikan seks dengan penderitaan, 

c) perilaku seksual meshokhisme tokoh Saman karena naluri seksualnya 

diarahkan kepada gagasan untuk ditindas atau dianiaya oleh mitra 

seksualnya, d) perilaku biseksual tokoh Shakuntala dan laila yang bersetubuh 

tidak hanya dengan laki-laki namun juga dengan perempuan.  

Nawang Yuanti (2007) dengan judul “Tingkah Laku Abnormal 

Tokoh Susanto dalam Novelet Karya Putu Wijaya: Tinjauan Psikologi 

Sastra”. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra khususnya 

tingkah laku abnormal tokoh Santo adalah Schizophrenia paranoid, (1) 

tingkah laku abnormal tokoh Santo disebabkan oleh faktor sosial dan faktor 

psikologis, (2) tingkah laku abnormal tokoh Santo meliputi: delusi (kejar, 
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kebesaran, dan pengaruh), halusinasi (halusinasi dibuntuti oleh seorang yang 

akan mengancam nyawanya, halusinasi mendapat telegram dari mertuanya, 

halusinasi bahwa mertuanya meninggal dunia, berhalusinasi ketika Santo 

melihat seseorang di dalam gelas berisi air jeruk, berhalusinasi melihat 

seorang wanita terbujur diatas tempat tidur, berhalusinasi melihat sal, 

berhalusinasi melihat wajah istrinya yang hancur dan berhalusinasi bahwa 

dirinya menjadi korban kecelakaan pesawat) dan gangguan emosi.  

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian terdahulu, maka 

orisinalitas penelitian berjudul “Eksploitasi Kekerasan Dalam Kumpulan 

Cerpen Kali Mati Karya Joni Ariadinata : Kajian Psikoanalisis Sigmund 

Freud” dapat dipertanggungjawabkan. 

2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Hubungan Psikologi dan Sastra 

Penelitian sastra yang memberikan perhatian terhadap aspek 

psikologi sudah dilakukan sejak abad keempat sebelum masehi, terutama 

yang dilakukan oleh Aristoteles dalam mengkaji tentang timbulnya tragedi 

dengan melihat aspek kejiwaan. Dalam hal ini, Aristoteles melihat bahwa 

tragedi pada gilirannya akan menjadi katarsis kejiwaan tokoh. Namun dalam 

perkembangannya, penelitian psikologi sastra sempat mengalami 

ketidaksesuaian dengan harapan. Penelitian psikologi sastra kemudian lebih 
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terfokus pada penelitian psikologi sehingga teks sastra terabaikan.  Persoalan 

ini muncul sebagai ekses dari beberapa hal diantaranya; pertama, antusiasme 

yang berlebihan dari para peneliti terhadap teori-teori psikologi sehingga 

mengubah analisis sastra menjadi analisis psikologi. Kedua, sikap mistis 

yang ditunjukan dalam kritik sastra dan para ekstrimis psikoanalisis dalam 

kelompok-kelompok mereka. Ketiga, pemahaman yang dangkal dari para 

peneliti sastra terhadap psikologi (Minderop, 2010: 52-55).  

Atas dasar itu kemudian studi-studi psikologi sastra nampaknya 

kembali diluruskan dengan lebih mengedepankan pada tiga aspek, yaitu; 

psikologi pengarang, psikologi tokoh fiksional dalam karya sastra, dan 

psikologi pembacanya. Dengan harapan bahwa hal itu akan menjadi rambu-

rambu dalam penelitian sastra melalui aspek psikologi.  

Sebagai langkah awal dalam memenuhi prasyarat tersebut maka 

berikut ini akan diuraikan beberapa hal yang akan dijadikan landasan teoretis 

penelitian ini.  

2.2.2 Psikologi Sastra 

Psikologi sastra memandang bahwa sastra merupakan hasil kreativitas 

pengarang menggunakan media bahan yang diabadikan untuk kebutuhan 

estetis. Dengan kata lain, karya sastra merupakan hasil ungkapan pengarang 

baik suasana pikir maupun rasa yang ditangkap dari psikologi orang lain. 

(Roekhan 1990: 91) 
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Telaah mengenai aspek psikologi dalam karya sastra, berarti 

mengenai psikologi sastra dalam pandangan psikologi sastra, karya sastra itu 

merupakan hasil ungkapan jiwa pengarang. Hal ini sesuai dengan penjelasan 

Roekhan bahwa sebenarnya karya sastra itu lahir dari eksperimen endapan 

pengalaman yang telah lama ada dan telah mengalami pengalaman jiwa 

secara mendalam melalui proses berimajinasi (Aminudin, 1990:91) 

Upaya pendefinisian psikologi dari zaman ke zaman terus mengalami 

perkembangan. Namun, hal pasti yang tidak dapat dipungkiri adalah 

psikologi akan selalu bertautan dengan persoalan aktivitas manusia dalam 

pola tingkah lakunya dan kejiwaan manusia. Dengan memerhatikan pada 

aspek-aspek tersebut maka dapat dipahami bahwa psikologi merupakan 

suatu ilmu yang menyelidiki dan mempelajari tentang tingkah laku atau 

aktivitas-aktivitas manusia, tingkah laku serta aktivitas-aktivitas itu 

merupakan manifestasi hidup kejiwaan. Psikologi meliputi ilmu pengetahuan 

mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode 

ilmiah yang dimufakati sarjana psikologi pada zaman ini. Psikologi modern 

memandang bahwa jiwa dan raga manusia adalah satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan, kegiatan jiwa tampak pada kegiatan raga. Selain itu, 

psikologi menguraikan dan menyelidiki kegiatan-kegiatan psikis pada 

umumnya dari manusia dewasa dan normal, termasuk kegiatan-kegiatan 

pengamatan, intelegensi, perasaan, kehendak, motif-motif, dan seterusnya. 
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Sementara itu, pendapat lain juga disampaikan oleh Kartono. Dalam 

hal ini Kartono (1990:1) berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu 

pengetahuan tentang tingkah laku dan kehidupan psikis manusia perkataan 

tingkah laku atau perbuatan mempunyai pengertian yang luas, yaitu tidak 

hanya mencakup kegiatan motoris saja seperti berbicara, berlari, melihat, 

mendengar, mengingat, berpikir, fantasi pengenalan kembali penampilan 

emosi-emosi dalam bentuk tangis atau senyum dan seterusnya. Kegiatan 

berpikir dan berfantasi misalnya, tampaknya seperti pasif belaka. Namun, 

keduanya merupakan bentuk aktivitas, yaitu aktivitas psikis atau jiwani 

(Kartono, 1990:1-3). Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana psikologi 

memberikan sumbangan terhadap penelitian sastra? 

Sejatinya, terdapat hubungan tak langsung yang fungsional antara 

keduanya, psikologi dan sastra. Hal ini disebabkan kehidupan manusia tidak 

akan terlepas dari budayanya. Kebudayaan dalam arti yang lebih luas akan 

menjadi sumber sekaligus struktur yang membangun solidaritas manusia 

yang kadang didasari oleh faktor-faktor psikologi. Sementara karya sastra 

dalam beberapa pengertian selalu dikatakan sebagai produk kebudayaan 

yang di dalamnya juga menyoroti kehidupan manusia. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa pada saat bersamaan, selain sebagai produk budaya karya 

sastra juga tengah menawarkan cara untuk melihat realita kehidupan dari 

berbagai aspek kehidupan termasuk aspek kejiwaan dan perilaku manusia 
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yang dianggap sebagai hasil dari suatu pencapaian pemahaman seseorang 

dari sisi psikisnya. Untuk alasan itu, tidaklah mengherankan jika hubungan 

antara psikologi dan sastra bisa dikatakan sangat erat. Misal, ketika sebuah 

karya sastra mencoba memberikan penawaran tentang nilai-nilai kearifan 

maka di dalamnya akan muncul pula kesan adanya keterkaitan karya sastra 

tersebut dengan aspek psikologi. Sebab kearifan akan selalu ditautkan 

dengan hal-hal yang berhubungan dengan kejiwaan, religiusitas, dan 

mungkin pula perilaku dan sikap hidup yang dilakukan oleh manusia sebagai 

aktivitas kehidupannya. 

Dalam pada itu, psikologi sastra memandang karya sastra sebagai 

aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karsa 

dalam berkarya. Begitu pula pembaca, dalam menanggapi karya juga tak 

akan lepas dari kejiwaan masing-masing. Bahkan sebagai mana sosiologi 

refleksi, psikologi sastra pun mengenal karya sastra sebagai pantulan 

kejiwaan. Pengarang akan menangkap gejala kejiwaannya. Proyeksi 

pengalaman sendiri imajiner kedalam teks sastra (Endraswara, 2008: 96).  

Di lain hal, hubungan antara psikologi dengan sastra, sebagaimana 

dijelaskan Wellek dan Waren (1955: 108) adalah bahwa di satu pihak karya 

sastra dianggap sebagai hasil aktivitas dan ekspresi manusia. Di pihak lain, 

psikologi sendiri dapat membantu pengarang dalam mengentalkan kepekaan 

dan memberi kesempatan untuk menjajaki pola-pola yang belum pernah 



���

�

� � �

terjamah sebelumnya. Hasil yang bisa diperoleh adalah kebenaran yang 

mempunyai nilai-nilai artistik yang dapat menambah koherensi dan 

kompleksitas karya sastra tersebut. 

Kaitannya dengan psikologi sastra, Wellek (1990:41) mengemukakan 

bahwa karakter dalam cerita novel-novel, lingkungan serta plot yang 

terbentuk sesuai dengan kebenaran dalam psikologi sebab kadang-kadang 

ilmu jiwa dipakai oleh pengarang untuk melukiskan tokoh-tokoh serta 

lingkungannya. Sebagai disiplin ilmu, psikologi sastra dibedakan menjadi 

tiga pendekatan, yaitu (1) pendekatan ekspresif, yaitu kajian aspek 

psikologis penulis dalam proses kreativitas yang terproyeksi lewat karya 

sastra, (2) pendekatan tekstual, yaitu mengkaji aspek psikologi sang tokoh 

dalam sebuah karya sastra, (3) pendekatan reseptif pragmatik yang mengkaji 

aspek psikologi pembaca yang terbentuk setelah melakukan dialog dengan 

karya yang dinikmati serta proses kreatif yang ditempuh dalam menghayati 

teks (Aminudin, 1990:89). 

Wellek (1989: 90) mengemukakan ada empat aspek yang berkenaan 

dengan kajian psikologi dalam studi karya sastra, yaitu (1) studi psikologi 

terhadap seorang pengarang sebagai individu, (2) studi mengenai proses 

aktivitas, (3) studi mengenai tipe dan hukum-hukum psikologi yang 

diterapkan dalam karya sastra, (4) Studi mengenai efek karya sastra terhadap 

pembaca. 
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Berdasarkan keempat pengertian psikologi sastra di atas yang paling 

berkaitan dengan bidang sastra adalah pengertian yang ketiga yaitu studi 

mengenai tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan dalam karya 

sastra. Dari pengertian tersebut orang dapat mengamati perilaku tokoh-tokoh 

dalam karya sastra itu. Hal itu ada benarnya karena telaah sastra yang 

menggunakan pendekatan psikologi, selain menganalisis jiwa pengarang 

lewat karya sastranya, juga menggunakan pengetahuan pengkaji tentang 

persoalan-persoalan dan lingkungan psikologi untuk menafsirkan suatu 

karya sastra tanpa menghubungkan biografi pengarangnya. Andaikata 

ternyata tingkah laku tokoh-tokoh sesuai dengan apa yang diketahui tentang 

jiwa manusia, maka ia telah berhasil menggunakan teori-teori psikologi 

modern untuk menjelaskan dan menafsirkan karya sastra. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sastra dan 

psikologi mempunyai hubungan yang erat yaitu mempunyai gambaran yang 

berkaitan dengan perilaku tokoh di dalam karya sastra, dan psikologi 

merupakan ilmu yang mencoba mengungkap tentang manusia dengan segala 

tingkah laku, problematika, gejolak batin, serta gejala-gejala psikologis lain 

yang dialami oleh manusia. 

2.3 Teori Kepribadian Psikoanalisis Sigmund Freud 

Kepribadian adalah bagian dari jiwa yang membangun keberadaan 

manusia menjadi satu kesatuan, tidak terpecah-belah dalam fungsi-fungsi, 
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Memahami kepribadian berarti memahami aku, diri, self, atau memahami 

manusia seutuhnya (Alwisol 2004: 2). 

Teori psikologi yang paling banyak diacu dalam pendekatan 

psikologi kepribadian atau yang paling dominan dalam analisis karya sastra 

adalah teori Psikoanalisis Sigmund Freud (Ratna, 2004:62 dan 344). 

Menurut Freud (2002:3), psikoanalisis ialah sebuah metode perawatan medis 

bagi orang-orang yang menderita gangguan syaraf. Psikoanalisis merupakan 

suatu jenis terapi yang bertujuan untuk mengobati seseorang yang 

mengalami penyimpangan mental dan syaraf. Lebih lanjut lagi, menurut 

Fudyartanta (2005:17) psikoanalisis merupakan psikologi ketidaksadaran, 

perhatian-perhatiannya tertuju ke arah bidang-bidang motivasi, emosi, 

konflik, simpton-simpton neurotik, mimpi-mimpi, dan sifat-sifat karakter. 

Psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud ketika ia menangani 

neurosis dan masalah mental lainnya. Menurut Corey (2003:13), sumbangan-

sumbangan utama yang bersejarah dari teori dan praktik psikoanalitik 

mencakup: (1) Kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami, dan 

pemahaman terhadap sifat manusia bisa diterapkan pada peredaan 

penderitaan manusia. (2) Tingkah laku diketahui sering ditentukan oleh 

faktor-faktor tak sadar. (3) Perkembangan pada masa dini kanak-kanak 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepribadian di masa dewasa. (4) 

Teori psikoanalitik menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk 
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memahami cara-cara yang digunakan oleh individu dalam mengatasi 

kecemasan dengan mengandaikan adanya mekanisme-mekanisme yang 

bekerja untuk menghindari luapan kecemasan. (5) Pendekatan psikoanalitik 

telah memberikan cara-cara mencari keterangan dari ketaksadaran melalui 

analisis atas mimpi-mimpi, resistensi-resistensi, dan transferensi-

transferensi. 

Minderop (2010:13) mengemukakan bahwa teori psikoanalisis 

(Psychoanalytic theory) yaitu satu teori penelitian Freud mengenai 

kepribadian, abnormalitas, dan perawatan penderita. Freud mendasarkan 

teori kepribadiannya pada dua ide yang sangat mendasar yaitu: 

a. Bahwa tingkah laku manusia terutama tidak dikuasai oleh akal, tetapi 

oleh naluri irrasional, naluri menyerang, terutama naluri seks. 

b. Bahwa sebagian kecil dari pikiran dan kegiatan manusia muncul dari 

proses mental yang disadari dan yang paling besar mempengaruhi 

tingkah laku manusia adalah ketidaksadaran (suatu tempat penyimpanan 

ingatan dan keinginan-keinginan) yang tidak pernah timbul mencapai 

kesadaran atau telah tertekan, yaitu terdorong keluar kesadaran, sebab 

menimbulkan rasa takut dan memalukan dalam diri sendiri. 

Freud membedakan beberapa daerah kesadaran dan ketidaksadaran, 

yaitu: 
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a. Kesadaran, yaitu melaui pengamatan, maka kehidupan psikis itu bisa 

disadari. 

b. Pra kesadaran atau bawah sadar, yaitu berupa isi-isi psikis yang latent dan 

tanggapan-tanggapan yang tenggelam, yang sewaktu-waktu bisa disadari 

dengan bantuan ingatan, pengamatan/ reproduksi. 

c. Kompleks-kompleks terdasar, kompleks terdasar ini disadari, akan tetapi 

akibat-akibatnya bisa dilihat nyata. 

d. Ketidaksadaran, tidak mungkin disadarkan  

Penemuan Freud yang paling fundamental adalah peranan dinamis 

ketidaksadaran dalam hidup psikis manusia. Sampai waktu itu hidup psikis 

disamakan begitu saja dengan kesadaran. Untuk pertama kali dalam sejarah 

psikis, Freud menjelaskan bahwa hidup psiksis manusia sebagian besar 

berlangsung pada taraf tak sadar (Minderop, 2010:11).. 

Mempelajari kepribadian berarti ada usaha untuk mengenal manusia. 

Mengenal manusia berarti dapat memahami, menguraikan atau 

menggambarkan tingkah laku manusia serta aspek-aspeknya. Dengan 

demikian, teori kepribadian adalah ilmu yang membahas secara sistematis 

mengenai manusia sebagai individu dalam hubungannya dengan situasi, 

lingkungan dan pengalaman sehari-hari. Inilah sebabnya teori kepribadian 

menitik beratkan pada sifat-sifat individual manusia dan dihubungkan 

dengan situasi-situasi yang konkret. 
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Dalam teori psikoanalisis yang dipakainya, kepribadian dipandang 

sebagai suatu struktur yang terdiri dari tiga unsur dan sistem, yakni Id (Das 

Es), Ego (Das Ich), dan Superego (Das Uber Ich) (Koeswara, 1991:32). 

Ketiga sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta 

membentuk totalitas dan tingkah laku manusia yang tak lain merupakan 

produk interaksi ketiganya. Id adalah komponen biologis, ego adalah 

komponen psikologis, sedangkan superego merupakan komponen social. 

Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai ketiga sistem kepribadian 

menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud. 

2.3.1 Das Es (Id) 

Aspek ini adalah aspek biologis dan merupakan sistem yang original 

dan kepribadian. Dari aspek ini dua aspek yang lain tumbuh. Id adalah realita 

psikis yang sebenar-benarnya, merupakan dunia batin atau subjektif manusia 

dan tidak memiliki hubungan langsung dengan dunia objektif. Id berisikan 

hal-hal yang dibawa sejak lahir. Fungsi Id yaitu untuk mengusahakan segera 

tersalurkannya kumpulan-kumpulan energi atau tegangan yang dicurahkan 

ke dalam jasad oleh rangsangan-rangsangan, baik dari dalam maupun dari 

luar. Ia terletak dalam ketidaksadaran dan berisi nafsu-nafsu, insting dan 

sebagaimana yang tidak disadari, yang bersamanya menuntut kepuasan. 

Prinsip Id adalah prinsip kesenangan (Pleasure principle) dan dilayani oleh 

proses primer (proses yang menimbulkan kesenangan dari suatu benda yang 
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diperlukan untuk meredakan suatu ketegangan). Tujuan dari prinsip ini 

adalah untuk membebaskan seseorang dari ketegangan. Id adalah primer dari 

sumber energi psikis dan tempat berkumpul nalurinaluri. Id memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut; Apriori (menang sendiri), self-centered (egoistis), impulsif 

(tergesa-gesa ingin senang, irasional), dan asosial. 

Id kurang terorganisasi, buta, menuntut, mendesak, dan bersifat tidak 

sadar. Id hanya timbul oleh kesenangan tanpa disadari oleh nilai, etika, dan 

akhlak. Dengan beroperasi pada prinsip kesenangan ini, id merupakan 

sumber semua energi psikis, yakni libido, dan pada dasarnya bersifat 

seksual. Id hanya memburu hawa nafsunya saja tanpa menilai hal itu baik 

atau buruk. Ia merupakan bagian ketidaksadaran yang primitif di dalam 

pikiran, yang terlahir bersama individu. 

Id bekerja sejalan dengan prinsip-prinsip kenikmatan, yang bisa 

dipahami sebagai dorongan untuk selalu memenuhi kebutuhan dengan serta 

merta. Fungsi satu-satunya id adalah untuk mengusahakan segera tersalurnya 

kumpulan-kumpulan energi atau ketegangan yang dicurahkan dalam 

jasadnya oleh rangsangan-rangsangan, baik dari dalam maupun dari luar. Ia 

bertugas menerjemahkan kebutuhan satu organisme menjadi daya-daya 

motivasional, yang dengan kata lain disebut dengan insting atau nafsu. Freud 

juga menyebutnya dengan kebutuhan. Penerjemahan dari kebutuhan menjadi 

keinginan ini disebut dengan proses primer (Minderop, 2010:21). 
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2.3.2 Das Ich (Ego) 

Das Ich (Ego) merupakan aspek psikologis dari kepribadian dan 

timbul oleh karena kebutuhan organisme untuk berhubungan baik dengan 

dunia luar. Ego dikuasai oleh prinsip kenyataan (reality principle), dan 

dilayani oleh proses sekunder ( usaha menemukan atau menghasilkan 

kenyataan dengan rencana tindakan yng telah dikembangkan melalui pikiran 

dan akal/pengenalan). Fungsi Ego adalah menjaga keseimbangan diantara 

kedua sistem itu, sehingga tidak terlalu banyak dorongan dari Ego yang 

dimunculkan kepada kesadaran. Ego tidak memiliki dorongan energi. Ia 

hanya menurut prinsip yaitu menyesuaikan dorongan-dorongan dengan 

kenyataan di dunia luar. Ciri-ciri Ego yang dominan adalah; asosiasi/logika, 

alternatif/memutus, dan bertindak sesuai dengan keputusan. 

Ego bertindak sebagai lawan dari Id. Ego timbul karena adanya 

kebutuhan-kebutuhan organisme memerlukan transaksi-transaksi yang sesuai 

dengan dunia kenyataan. Ego memiliki kontak dengan dunia eksternal dari 

kenyataan. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang memerintah, 

mengendalikan, dan mengatur. Ego merupakan tempat berasalnya kesadaran, 

biarpun tak semua fungsinya bisa dibawa keluar dengan sadar. Ego 

merupakan aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan organisme untuk 

berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan. Ego dapat membedakan 

sesuatu yang hanya ada di dalam dunia batin dan sesuatu yang ada di dunia 
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luar. Peran utama ego adalah menjadi jembatan antara kebutuhan insting 

dengan keadaan lingkungan, demi kepentingan adanya organisme. Tugas ego 

adalah untuk mempertahankan kepribadiannya sendiri dan menjamin 

penyesuaian dengan alam sekitar. Ego juga mengontrol apa yang mau masuk 

kesadaran dan apa yang akan dikerjakannya. Ego menghubungkan 

organisme dengan realitas dunia melalui alam sadar yang dia tempati, dan 

dia mencari objek-objek untuk memuaskan keinginan dan nafsu yang 

dimunculkan id untuk merepresentasikan apa yang dibutuhkan organisme. 

Proses penyelesaian ini disebut dengan proses sekunder. 

2.3.3 Das Ueber Ich (Superego) 

Das Ueber Ich atau Superego adalah aspek sosiologis dari 

kepribadian, merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional, serta cita-cita 

masyarakat dan merupakan cabang moral atau cabang keadilan. Superego 

adalah kode moral dari seseorang dan adalah suatu sistem yang berkebalikan 

dengan Id. Sistem ini sepenuhnya dibentuk oleh kebudayaan. Berdasarkan 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga aspek diatas memiliki fungsi, 

komponen, prinsip kerja, dan dinamika masing-masing, namun ketiganya 

berhubungan secara rapat sehingga sukar untuk memisahkan (bahkan tidak 

mungkin), dalam pengaruhnya terhadap tingkah laku memisahkan (bahkan 
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tidak mungkin), dalam pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia. Tingkah 

laku manusia merupakan hasil kerja dari aspek tersebut. 

Fungsi utama dari Superego antara lain (1) sebagai pengendali 

dorongan-dorongan atau impuls-impuls naluri Id agar impuls-impuls tersebut 

disalurkan dalam cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat; (2) 

mengarahkan Ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral ketimbang 

dengan kenyataan; dan (3) mendorong individu kepada kesempurnaan. 

Superego senantiasa memaksa Ego untuk menekan hasrat-hasrat yang 

berbeda ke alam bawah sadar. Superego, bersama dengan Id, berada di alam 

bawah sadar. Jadi Superego cenderung untuk menentang, baik Ego maupun 

Id, dan membuat dunia menurut konsepsi yang ideal. Ketiga aspek tersebut 

meski memiliki karakteristik sendiri dalam prakteknya, namun ketiganya 

selalu berinteraksi secara dinamis. 

2.4 Eksploitasi 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia eksploitasi diartikan sebagai 

pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, 

pemerasan (tenaga orang). Jadi eksploitasi merupakan tindakan pemanfaatan 

yang bersifat memaksa atas diri orang lain. Sedangkan dalam bahasa Inggris, 

Eksploitasi adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang, 

terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk 
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kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, 

keadilan serta kompensasi kesejahteraan. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi) 

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban 

yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan 

paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum 

memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk 

mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. 

Teori eksploitasi ialah teori, paling sering dikaitkan dengan Marxis, 

bahawa keuntungan ialah hasil eksploitasi pekerja upah oleh majikan 

mereka. Sedangkan pengertian dari eksploitasi adalah upaya atau bentuk 

kegiatan yang sifatnya cenderung kepada penggalian potensi-potensi yang 

terdapat pada suatu objek.  

Tetapi tanpa kita sadari sudah banyak dari kita juga melakukan hal 

tersebut hanya demi kepentingan kita sendiri, yang memiliki dampak negatif 

terhadap kehidupan kita maupun orang lain. Misal, ada suatu bentuk 

kegiatan yang pada mulanya melakukan kegiatan eksploitasi di suatu daerah 

yang diyakini memiliki potensi alam yang cukup baik, atau justru di yakini 

memiliki potensi sumber daya alam yang sangat bernilai. Meski pada 

mulanya kita melakukan kegiatan hanya untuk mencari pembenaran dan 
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mengumpulkan data-data saja, sadarkah kita bahwa data yang telah diperoleh 

itu bisa menyebar dan apabila diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki 

tujuan komersil, maka bukan tidak mungkin jika potensi yang ada akan rusak 

oleh bentuk-bentuk kegiatan eksploitasi. 

(http://hendrieweger.blog.friendster.com/) 

2.5 Kekerasan 

Kekerasan antara lain dapat pula berupa pelanggaran (penyiksaan, 

pemerkosaan, pemukulan, dll.) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk 

menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas 

tertentu kepada binatang dan harta-benda. Istilah "kekerasan" juga 

berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. 

Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk kekerasan 

sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak 

terencanakan, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh 

kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak seperti yang terjadi 

dalam perang (yakni kekerasan antar-masyarakat) dan terorisme. 

Sejak Revolusi Industri, kedahsyatan peperangan modern telah kian 

meningkat hingga mencapai tingkat yang membahayakan secara universal. 

Dari segi praktis, peperangan dalam skala besar-besaran dianggap sebagai 

ancaman langsung terhadap harta benda dan manusia, budaya, masyarakat, 

dan makhluk hidup lainnya di muka bumi. 
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Secara khusus dalam hubungannya dengan peperangan, jurnalisme, 

karena kemampuannya yang kian meningkat, telah berperan dalam membuat 

kekerasan yang dulunya dianggap merupakan urusan militer menjadi 

masalah moral dan menjadi urusan masyarakat pada umumnya. 

Transkulturasi, karena teknologi modern, telah berperan dalam 

mengurangi relativisme moral yang biasanya berkaitan dengan nasionalisme, 

dan dalam konteks yang umum ini, gerakan "antikekerasan" internasional 

telah semakin dikenal dan diakui peranannya 

2.5.1 Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik ialah kontak fisik yang diberikan pada seseorang 

yang menyakiti dan bersifat kepada pengerusakan fisik. Seperti misalnya, 

dipukul, dipukul membuat korban merasakan sakit dan berdampak megatif 

terhadap orang tersebut. Biasanya kekerasan fisik berlandaskan 

ketidaksenangan atau kebencian atau timbulnya rasa marah terhadap orang 

yang mengalami kekerasan fisik . Dampak berikutnya dapat menimbulkan 

kebencian atau permusuhan antara pelaku dengan korban. Biasanya 

kekerasan fisik merupakan pelampiasan emosi atau amarah dari pelaku. 

Mungkin disebabkan korban yang berbuat salah sehingga menyebabkan 

pelaku menjadi marah, namun salah disini sangat relatif. Bergantung pada 

penilaian pelaku, menganggap apa yang dilakukan korban salah atau tidak. 

Tetapi tak jarang korban hanya sebagai pelampiasan amarah pelaku 
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terhadap sesuatu, dan kekerasan fisik ini merupakan bentuk 

ketakberdayaan peaku menempatkan emosinya. Dalam hal ini korban 

merupakan orang yang tak berdaya atau pelaku mempunyai kuasa yang 

lebih tinggi dari pelaku, sehingga pelaku menjadi objek kekerasan fisik. 

Ketika kekerasan fisik dibudidayakan, kekerasan fisik dapat 

menjadi penyelesaian dari suatu masalah bagi korban atau pelaku. Padahal 

masalah seharusnya disikapi dengan bijak agar dapat diperoleh 

pembelajarannya, ada kalanya dalam mendidik dilakukan kontak fisik. 

Kontak fisik yang bagaimana? kontak fisik yang mendidik, bertujuan 

untuk memberikan pembelajaran pada korban, membuat jera tetapi tidak 

mengakibatkan pengerusakan fisik. 

2.5.2 Kekerasan Psikis 

Kriminalitas dalam bentuk kekerasan bukan saja terjadi dalam 

dimensi fisik. Kekerasan juga bisa terjadi secara dimensi psikis, yang 

malah dapat membuat derita berkepanjangan. Hal ini terjadi bukan hanya 

karena pengaruh kondisi sosial ekonomi belaka. Ini juga sebagai akibat 

konstruksi sosial budaya, yang merupakan produk pola pikir patriarkis, 

yang dicerminkan oleh pola hubungan yang tidak setara. Hubungan yang 

tidak setara itu di satu pihak terjadi karena pelaku menunjukkan kekuasaan 

dan kekuatannya. Sementara di pihak lain, sebagai objek atau korban 
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dikuasai karena posisinya yang lemah. Pola hubungan ini menunjukkan 

ketidakadilan akibat terciptanya jarak atau kesenjangan. 

Kesenjangan sosial dan psikologis yang terjadi di masyarakat 

merupakan buah dari pembangunan yang bias gender. Ini semua akibat 

terjadinya distorsi dalam mendesain kinerja pembangunan. Pembangunan 

cenderung lebih mengejar kemajuan fisik tanpa diimbangi pendekatan 

humanistik. Kondisi macam ini tidak hanya terjadi di Tanah Air. 

Ketidakadilan hasil pembangunan manusia juga terjadi di negara 

berkembang dan maju lainnya. Untuk itu, perlu dibangun paradigma 

pembangunan yang menjamin keadilan, menjadikan isu gender sebagai isu 

lintas pembangunan secara global (cross cuting issue global), bersama 

dengan isu lainnya seperti demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan 

hidup, serta penegakan hukum. Dalam perspektif gender, harus 

dikembangkan demokrasi yang berwawasan gender pula. Karena, dalam 

sistem demokrasi yang sehat tidak mengenal diskriminasi gender. Untuk 

itu, munculnya seorang pemimpin baik itu laki-laki atau perempuan 

merupakan hasil penguatan demokrasi karena persaingan yang sehat. 

Itulah demokrasi berbasis kemanusiaan yang harus menjadi komitmen 

bersama. Kalau kita tidak ingin terjebak dalam kubangan ketidakadilan 

gender, dalam semua dimensi kehidupan secara berkepanjangan. 
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Kekerasan psikis berupa tindakan pengendalian, manipulasi, 

eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk 

pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang 

merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman 

kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa 

mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa 

hal berikut: 

1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau 

disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat. 

2) Gangguan stress pasca trauma. 

3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta 

tanpa indikasi medis) 

4) Depresi berat atau destruksi diri 

5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas 

seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

psikologi sastra. Pendekatan psikologi sastra digunakan untuk menganalisis 

perilaku tokoh-tokoh yang ada pada kumpulan cerpen Kali Mati karya Joni 

Ariadinata. 

Pendekatan ini mengkaji aspek psikologi tokoh utama dalam karya 

sastra. Pendekatan psikologi sastra adalah pendekatan yang memandang karya 

sastra sebagai aktivitas kejiwaan dari sastrawan. Karya sastra yang dipandang 

sebagai fenomena psikologis, akan menampilkan aspek-aspek psikologi 

melalui tokoh jika kebetulan teks berupa drama maupun prosa. Analisis sastra 

yang menggunakan pendekatan psikologi mencoba menganalisis jiwa seorang 

pengarang lewat karya sastranya. Psikologi sastra juga menganalisis 

pengetahuan tentang persoalan-persoalan dan lingkungan psikologi untuk 

menafsirkan suatu karya sastra tanpa menghubungkannya dengan biografi 

pengarang. 

Psikologi dan sastra memiliki hubungan yang bersifat fungsional. 

Hubungan yang fungsional artinya antara keduanya sama-sama berguna untuk 

mempelajari keadaan jiwa seseorang. Perbedaannya, gejala dalam psikologi 

adalah  gejala  kejiwaan  manusia  riil, sedangkan  gejala  kejiwaan  yang  ada  



���

�

� � �

dalam karya sastra adalah gejala kejiwaan manusia imajiner. Karya sastra 

imajiner menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, 

hidup dan kehidupan. Pengarang menghayati berbagai permasalahan tersebut 

dengan penuh kesungguhan yang kemudian diungkapkannya kembali melalui 

sarana fiksi sesuai dengan pandangan pengarang. Namun, kedua perbedaan ini 

dapat saling melengkapi dan mengisi untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam terhadap kejiwaan manusia.   

Skripsi ini menggunakan pendekatan psikologi sastra karena tokoh-

tokoh yang terdapat dalam kumpulan cerpen  Kali Mati karya Joni Ariadinata 

mengalami tindak kekerasan yang berkaitan erat dengan psikologis mereka.  

3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah eksploitasi kekerasan tokoh-tokoh yang 

berupa bentuk-bentuk eksploitasi kekerasan dan pengaruh id, ego, dan 

superego terhadap terjadinya eksploitasi kekerasan yang dialami tokoh-tokoh 

yang terdapat dalam kumpulan cerpen  Kali Mati karya Joni Ariadinata. 

3.4 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kumpulan 

cerpen Kali Mati karya Joni Ariadinata yang diterbitkan oleh Bentang 

Budaya pada tahun 1999. Selanjutnya penulis menggunakan isi dalam 

kumpulan cerpen tersebut sebagai sumber data. Data dalam skripsi ini 

berupa cerita dalam kumpulan cerpen Kali Mati yang mengacu pada 

eksploitasi kekerasan. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan tenik 

dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-

barang tertulis. Data penelitian ini diperoleh dari keseluruhan teks yang 

berupa kalimat-kalimat yang terdapat pada kumpulan cerpen  Kali Mati karya 

Joni Ariadinata. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, 

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

mendeskripsikan eksploitasi kekerasan yang ada dalam kumpulan cerpen 

Kali Mati karya Joni Ariadinata. Sesuai dengan metode analisis deskripsi, 

unsur yang dianalisis ditekankan pada kekerasan yang terkandung dalam 

kimpulan cerpen tersebut, yang dikaji dengan teori psikologi sastra. 

Langkah awal yang dilakukan dalam menganalisis data adalah: 

1. Membaca secara berulang-ulang keseluruhan teks kumpulan cerpen Kali 

Mati karya Joni Ariadinata. 

2. Mencari dan menentukan tokoh yang akan dikaji. 

3. Menganalisis eksploitasi kekerasan yang dialami tokoh utama dalam 

kumpulan cerpen Kali Mati karya Joni Ariadinata. 

4. Menganalisis bagaimana Id, Ego, dan Superego memberi dampak  

terhadap terjadinya eksploitasi kekerasan dalam kumpulan cerpen Kali 

Mati karya Joni Ariadinata. 
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5. Menyimpulkan bentuk eksploitasi kekerasan, bagaimana Id, Ego, dan 

Superego memberi dampak  terhadap terjadinya eksploitasi kekerasan 

dalam kumpulan cerpen Kali Mati karya Joni Ariadinata. 
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BAB IV 

EKSPLOITASI KEKERASAN DAN PENGARUH ID, EGO, DAN 

SUPEREGO TERHADAP TERJADINYA EKSPLOITASI KEKERASAN 

DALAM KUMPULAN CERPEN KALI MATI KARYA JONI 

ARIADINATA 

 

4.1 Eksploitasi Kekerasan dalam Kumpulan Cerpen Kali Mati 

Kekerasan dalam pengertian umum selalu dikaitkan dengan suatu tindakan 

baik yang nampak ataupun tidak, yang berekses pada distorsi nilai-nilai 

kemanusiaan. Hal ini dikarenakan kekerasan selalu berakibat fatal bagi korban 

perlakuan kekerasan, baik secara fisik maupun secara psikologisnya. Dengan kata 

lain, kekerasan memiliki unsur tekanan bagi korban. Pada dasarnya kekerasan 

terjadi apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga jasmani dan mental 

aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Kata-kata kunci yang perlu 

diterangkan yaitu aktual (nyata) dan potensial (mungkin), dibiarkan serta dibatasi 

tanpa disingkirkan. 

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat 

atau hal yang keras; kekuatan dan paksaan. Sedangkan paksaan berarti tekanan; 

desakan yang keras. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan 

tekanan (Poerwadarminta, 1999 : 102). Sedangkan dalam bahasa Inggris, 

kekerasan (violence) berarti sebagai suatu serangan atau invasi fisik ataupun 

integritas mental psikologis seseorang (Englander dalam saraswati, 2006 : 13). 

Pengertian kekerasan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tetang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa 
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(Fokusmedia, 2004 : 2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah 

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Ada dua jenis kekerasan menurut Kompas (1993) dalam penelitian yang 

dilakukan Paul Joseph I.R. (1996 : 37) yaitu kekerasan verbal dan non verbal. 

Kekerasan verbal adalah kekerasan yang berbentuk kata-kata, kategori kekerasan 

verbal meliputi: umpatan, olok-olok, hinaan, dan segala perkataan yang 

menyebabkan lawan bicara tersinggung, emosi, dan marah. Sedangkan, kekerasan 

non verbal adalah kekerasan melalui bahasa tubuh, tindakan, intonasi, dan 

kecepatan suara.    

Menurut pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu 

(Fokusmedia, 2004 : 5-6): 

1.   Kekerasan     Fisik      adalah       perbuatan       yang mengakibatkan   

rasa   sakit,   jatuh sakit,  atau   luka berat. 

2. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, 

rasa tidak berdaya, malu, tersinggung, dan/ atau penderitaan psikis 

berat pada seseorang. 
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Mendasarkan pada pemahaman tersebut, di dalam kumpulan cerpen Kali 

Mati karya Joni Ariadinata ini terdapat lima belas judul cerpen. Agar 

memudahkan dalam menganalisis dan mengkaji eksploitasi kekerasan dalam 

kumpulan cerpen tersebut, penulis berusaha mengkaji tiap-tiap judul dalam 

kumpulan cerpen tersebut.  

4.1.1 Cerpen Kali Mati 

Cerpen Kali Mati mengisahkan tentang dua orang penjaga palang kereta 

api, Kamin dan Husni. Suatu hari Kamin menemukan mayat seorang gadis cantik 

yang terlempar dari kereta api. 

Pada gerimis menjelang subuh; 
Mayat seorang perempuan terlempar dari dalam kereta. 

Depan gardu, Kamin penjaga palang kereta menyeretnya, 
meletakkan di tepi. Wajah perempuan itu cantik. 

Gelombang rambut memburai, remang di atas bahu 
Menggelincir licin dan terbuka. Putih. Bibir, 

Pahatan-garis hidung, mata. Utuh. 
Kesuburan padang-padang mimpi di atas sabana 

Pada lekuk yang jauh. Kamin mematung. Jelita pucat 
Sepasang tangan terkulai, amat lembut. Betapa indah. 

Lamat kehalusan neon menyingkapkan rekah basah 
Kesahduan gadis amat matang: 

“Ia sudah mati…” 
Kamin memanggil Husni. 

(KM, hal: 38) 
 

Ditemukannya mayat  gadis cantik itu ternyata menimbulkan konflik batin 

tersendiri bagi Kamin dan Husni. Memang penemuan mayat bagi mereka tidak 

hanya terjadi sekali itu saja. Sudah sering mereka menemukan mayat ditepian rel 

tempat mereka bekerja. Umumnya mayat-mayat yang ditemukan itu korban 

kecelakaan kereta api. Entah itu tergilas kereta ataupun jatuh dari kereta. Meski 
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begitu, tidak satupun dari warga yang berani menolong atau mengevakuasi mayat 

tersebut. Hanya mereka berdualah yang selalu memberikan pertolongan.  

4.1.1.1 Eksploitasi Kekerasan  

a. Kekerasan Fisik 

 Kekerasan fisik ialah kontak fisik yang diberikan pada seseorang yang 

menyakiti dan bersifat kepada pengerusakan fisik. Seperti misalnya, dipukul, 

dipukul membuat korban merasakan sakit dan berdampak megatif terhadap orang 

tersebut. Biasanya kekerasan fisik berlandaskan ketidaksenangan atau kebencian 

atau timbulnya rasa marah terhadap orang yang mengalami kekerasan fisik . 

Dampak berikutnya dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan antara pelaku 

dengan korban. Biasanya kekerasan fisik merupakan pelampiasan emosi atau 

amarah dari pelaku. Mungkin disebabkan korban yang berbuat salah sehingga 

menyebabkan pelaku menjadi marah, namun salah disini sangat relatif. 

Bergantung pada penilaian pelaku, menganggap apa yang dilakukan korban salah 

atau tidak. Tetapi tak jarang korban hanya sebagai pelampiasan amarah pelaku 

terhadap sesuatu, dan kekerasan fisik ini merupakan bentuk ketakberdayaan peaku 

menempatkan emosinya. Dalam hal ini korban merupakan orang yang tak berdaya 

atau pelaku mempunyai kuasa yang lebih tinggi dari pelaku, sehingga pelaku 

menjadi objek kekerasan fisik.  

Pada bagian awal cerita cerpen Kali Mati Joni Ariadinata tidak langsung 

menggambarkan adanya kekerasan yang dialami maupun dilakukan oleh para 

tokoh-tokoh yang dimunculkan. Dalam hal ini, bagian awal cerita cerpen tersebut 
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masih berkutat pada bentuk-bentuk konflik batin yang dialami Kamin dan Husni. 

Mereka mengalami sebuah gejala konflik batin yang menyoal upaya mereka untuk 

mengurus mayat wanita cantik yang mereka temukan pagi itu. Bahkan sempat 

muncul dorongan naluri untuk memanfaatkan tubuh mayat wanita cantik itu, 

utamanya yang dirasakan Husni yang berniat menyetubuhi mayat itu. Namun 

dorongan nafsu Husni bertolak belakang dengan persepsi Kamin. Menurut Kamin, 

apa yang dipikirkan Husni merupakan perbuatan tercela, perbuatan yang 

menyalahi norma kepantasan dan norma-norma hukum yang berlaku di 

masyarakat. Karenanya, Kamin menentang kemauan Husni. Dengan segala 

kemampuannya, Kamin pun terus berusaha untuk menyadarkan Husni agar tidak 

melakukan niatnya untuk menyetubuhi mayat wanita cantik itu. Namun, Husni 

nampaknya tetap bergeming dengan semua perkataan Kamin.  

Dengan menakut-nakuti Husni, setidaknya Kamin sadar bahwa usahanya 

belum pasti akan berhasil sebab Kamin tahu persis seberapa besar keberanian 

Husni. Di lain hal, Kamin usaha Kamin untuk memeringatkan Husni juga 

dihubungkan dengan perihal yang berada di luar jangkauan logika. Hal ini 

ditunjukkan dengan penyampaian Kamin tentang hukum karma. Perkataan Kamin 

tentang kualat dalam hal ini menunjukkan bahwa dirinya sudah tidak tahu cara 

yang paling ampuh untuk menyadarkan Husni. Selain itu, hal tersebut juga 

menunjukkan adanya kekhawatiran Kamin terhadap nasib Husni di belakang hari. 

Kamin tidak ingin kelak Husni akan bernasib sial karena telah melakukan 

perbuatan yang tercela itu.  
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Pada bagian lain, Kamin yang terus berusaha menyadarkan Husni pun 

rupanya terpancing emosinya. Hal ini dapat diamati melalui kutipan berikut; 

“Husni!” Kamin mencengkeram kalap. Tengkuk 
kemeja. Tak rela. Sungguh semacam tarikan kasar 
menghujam matanya tak percaya. Ya Tuhan. Ada 
gemeragal tapi Husni tak peduli. Betul-betul tak 
peduli. Hanya menoleh Kamin sedikit dan buru-buru 
menyingkap, seperti mengejek. Lentingan kuat 
penipuan otak kecil menajamkan kaku tungkai dua 
kaki Kamin melemah. Kalah. Lemas berbanding 
pertempuran akal budi dan kenistaan yang wajar 
pada diri seorang laki-laki. Dengan keinginan 
terpenggal, bertahun-tahun. (KM, hal: 48) 

 
Emosi Kamin melalui kutipan tersebut dapat dipersepsikan bahwa Kamin 

telah mencapai titik kulminasi. Kamin merasa sudah tidak lagi mampu menahan 

dirinya. Hal ini didorong pula oleh sikap Husni yang seolah tidak memedulikan 

semua nasihat Kamin. Husni juga tidak memedulikan persoalan-persoalan yang 

diyakini Kamin sebagai suatu nilai kebenaran. Bahkan, parahnya lagi Husni juga 

sempat berusaha memengaruhi Kamin agar mengiyakan kemauannya itu. Kondisi 

ini pada prinsipnya sangat berpengaruh pada situasi emosi yang dialami keduanya. 

Karena sama-sama keras kepala konflik pun tidak dapat dielakkan lagi. Dalam hal 

ini, konflik batin yang semula dialami kedua tokoh kian menjadi. Sehingga perang 

urat saraf pun tidak terhindarkan. Mereka tidak lagi menghiraukan pendapat orang 

lain, bahkan demi kebaikan mereka sendiri. 

Setibanya angan-angan entah bagaimana Kamin 
berpikir ia juga berhak atas segala yang namanya 
berhak. Tak sadar melompat, menerjang, 
membentur, membeliung dan meradang hingga 
sebuah batu yang terkepal dari rangkaian 
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ketidakadilan kodrat atas nasibnya bicara, “Husni!!” 
Dan nasib Husni membuahkan keputusan sarat 
beban: Kamin menggempurkan sebongkah batu. 

“Arkh!!” 
“Engkau setan, dari dulu aku iri akan nasibmu!” 
“Kamin!!!” 
“Enyahlah ke neraka, babi! Terlalu lama… 

terlalu lama engkau menyiksa. Rasakan! Rasakan! 
Rasakkkkan!” 

“Arkh…” Kepala Husni meniarap di atas tubuh 
putih, nyaris telanjang. Mengeluh. Dan mayat itu 
sendiri abadi. Dua benda, sepasang pengantin sunyi. 
(KM, Hal: 51-52) 

 

Kutipan tersebut menunjukkan adanya peralihan konflik batin menjadi 

konflik fisik yang nyata. Konflik yang kemudian dihadirkan dalam bentuk 

kekerasan fisik.  

b. Kekerasan Psikis 

 Kekerasan psikis atau kekerasan yang mengakibatkan distorsi mental 

dalam cerpen ini diawali dengan pemunculan pertentang antara Kamin dan Husni. 

Pertentangan antara Kamin dan Husni yang menyoal sikap mereka terhadap mayat 

wanita cantik itu kian memanas setelah setelah keduanya terlibat adu mulut 

bahkan nyaris terjadi adu hantam. Sejak awal, Kamin yang tidak menyetujui 

rencana Husni untuk menyetubuhi tubuh mayat wanita cantik itu rupanya terus 

dihadapkan sikap keras kepala Husni. Husni terus menentang Kamin. Hingga 

pada akhirnya Kamin pun hilang kesabaran. Pada saat bersamaan, Kamin yang 
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sudah tidak lagi sabar, kehilangan kontrol hingga mengeluarkan kalimat-kalimat 

yang bernada kasar.  

“Babi!” Dan ini memang betul-betul nyata. Tapi 
kenapa justru lagi-lagi mayat? Kiamat. Mata Kamin 
memerah, “Ingat istrimu, Husni. Jangan rakus. 
Kau…kau sudah punya anak.”---sedang aku tidak---, 
Kamin menggerimit dalam hati menangis. 

“Kau menyebutku babi, heh?” Husni 
menggerunjal. “Ini satu-satunya kesempatan, tolol! 
Otakmulah yang babi!” 

“Heh…” 
“Ya Gusti. Sial. Kubilang sama! Sst. Sini… 

kautahu Warjinah itu sebetulnya lebih busuk dari 
mayat?” (KM, hal: 50) 

 
 Umpatan yang disampaikan Kamin dalam kutipan tersebut sebenarnya 

sudah umum kita dengar. Bahkan sudah menjadi kemahfuman bagi masyarakat 

kelas bawah. Utamanya bagi orang-orang jalanan seperti Kamin maupun Husni. 

Dalam berbagai persepsi sering dibicarakan bahwa kehidupan jalanan yang 

dipersepsikan keras membuat orang-orang jalanan harus mengakrabi umpatan-

umpatan. Begitu pula yang terjadi pada Husni dan Kamin. Kehidupan yang keras 

memaksa mereka untuk akrab dengan hal-hal yang keras pula. Hal tersebut juga 

membuat mereka terdorong untuk bersikap keras. Sikap keras ini sengaja 

ditunjukkan oleh mereka sebagai cara untuk mempertahankan diri. Namun pada 

gilirannya, sikap yang keras ini justru membuahkan sikap yang cenderung acuh 

dan keras kepala sebagaimana yang ditunjukkan Husni pada Kamin. Sikap keras 

kepala Husni sebagaimana tergambarkan dalam cerpen tersebut mendorong 

konflik semakin menemukan potensinya untuk dikembangkan. Sikap keras kepala 

Husni dan ketakutan yang dialami Kamin membuat mereka untuk sementara ini 
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saling berpegang dengan pendapat masing-masing. Husni bukannya menyerah 

justru semakin berusaha memengaruhi Kamin. Dengan bualan-bualannya Husni 

selalu memengaruhi Kamin. Dan seakan lelah dengan keadaan itu. Kamin sedikit 

terpengaruhi bualan Husni. 

 

4.1.2 Cerpen Perempuan Sumi 

 Cerpen Perempuan Sumi menggambarkan tentang kehidupan sebuah 

keluarga yang semuanya berprofesi sebagai penjahat. Ada yang merampok, 

mencuri, mencopet, bahkan sampai membunuh. Dari kecil mereka dididik oleh 

orang tuanya untuk menjalani hidup yang keras. Tokoh Ibu menjadi sentral dalam 

cerita ini, ia yang mengendalikan anak-anaknya dalam melakukan pekerjaannya. 

Sifat penyayang Ibu membuat anak-anaknya selalu menuruti semua yang 

diperintahkan oleh Ibu. 

4.1.2.1 Eksploitasi Kekerasan 

a. Kekerasan Fisik 

Dalam cerpen ini penggambaran kekerasan terlihat lebih gamblang. Dari 

awal cerita sudah terlihat bagaimana sebuah keluarga yang semuanya berprofesi 

sebagai penjahat. Ada yang merampok, mencuri, mencopet, bahkan sampai 

membunuh. Dari kecil mereka dididik oleh orang tuanya untuk menjalani hidup 

yang keras. Kemiskinan yang membuat mereka menjalani hidup yang sebenarnya 

tidak pernah mereka harapkan. 

Ibu memasak melinjo. Karim (istilah untuk 
Ayah) belum juga pulang nyopet. Merangkak jam 
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hari-hari memang sibuk. Di ruang tengah: Bardowi, 
Salijun, Jumri dan Odeng istirahat, tidak ngomong, 
tidak juga main kartu semenjak kemarin --- entah. 
Biasanya berita genting. Hanya Husni mengasah 
pedang di belakang, berteriak, “Kali ini tak akan 
kubiarkan selamat!” 

“Membunuh itu musti memilih.” 
“Ibu, aku dapat bebek. Tiga bebek.” 
“Bagus. Tirulah Warsa. Mencuri kambing tidak 

butuh waktu malam.” 
“Tapi aku hanya dapat sandal,” letih. Mungkin 

malu, “Hanya janga samakan aku dengan Dalijo.” 
“Dalijo masih kecil. Tidak adil menyamaratakan 

bocah kecil. Makhluk hidup tidak boleh lembek. 
Sekarang makanlah, keburu empat bajingan itu 
bangun. Sst, panggil dan bujuk Dalijo. Kau 
menggamparnya terlalu keras sih.” (PS, hal: 10-11) 

 
Dalam kutipan di atas terlihat bahwa sosok ibu sangat berpengaruh terhadap 

perilaku anaknya. Pembelajaran hidup yang keras bahkan sudah ditanamkan oleh 

ibu sejak kecil. Agar kelak anaknya bisa bertahan dari kerasnya hidup yang 

semakin tidak menentu ini. 

Umur empat tahun --- entah, mungkin juga 
kurang, pertama kali Ibu mengajariku menyilet lidah 
kucing; membiarkannya tercekik dan sekarat: 
“Ambil batu Buyung.” 

“Buat apa?” 
“Hantam dan gerus kepalanya!” 
Delapan ekor, mungkin lebih, mati. Malam-

malam jadi berkeringat dan meracau. Di kamar tidur 
Ibu, setelah Karim, Bardowi dan Odeng dating silih 
berganti mengancam. Sunguh bau napas keringatnya 
samar, nyaris hafal: “Kau tak boleh melihat kemari, 
Buyung!” Ibu mengikik-ngikik ditindih lelaki. 
Sungguh sulit berpikir kenapa. Delapan tahun 
barulah bisa mengerti: (PS, hal: 12) 

 

Dapat dilihat bahwa Ibu dengan dingin mengajari Buyung yang masih balita 

untuk melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anak sekecil itu, 
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bahkan orang tua pun sebenarnya tidak boleh melakukan hal seperti itu. Ibu selalu 

mendidik anaknya dengan keras. 

Kaca jendela memang rusak. Meja terbalik, 
kursi pecahan botol. Husni tertelungkup dengan 
pedang mengucurkan darah; menggurati tembok. 
Sedang Warsa diam terkapar dengan tengkuk 
membiru. Mati. Tak ada jeritan, keras wajah Ibu 
memandang pintu: “Jangan menangis Buyung!” 

Mengitar nyeri, kudekap Dalijo menggigil dan 
radang: matanya merah. Dinding-dinding kotak 
menyempit, inikah? Terpejam. Nyaris tak percaya. 
Hal yang sesungguhnya muskil karena Bardowi, 
Salijun, Jumri dan Odeng bagaimanapun adalah 
kerabat. Kejadian itu begitu cepat. (hal: 13-14) 

 

Entah karena alasan apa Ibu menyuruh untuk membunuh Warsa dan Husni. 

Dua anaknya yang menjadi korban kerasnya hidup dalam dunia yang kejam.  

b. Kekerasan Psikis 

Kekerasan psikis yang dialami tokoh-tokoh dalam cerpen tersebut, terutama 

oleh anak-anak dari Sumi memang terjadi sejak mereka kecil. Digambarkan dalam 

cerpen tersebut bahwa Sumi mengajarkan mereka tentang kejahatan sejak mereka 

masih kecil. Semua ini berawal sejak rumah mereka digusur karena akan dibuat 

landasan kereta listrik di daerah mereka. Sejak saat itu mereka pun tidak 

mempunyai tempat tinggal yang layak. Hal ini yang memaksa mereka untuk hidup 

dalam dunia yang keras. 

Sumi mengajarkan pada anaknya mencuri, merampok, mencopet, 

membunuh. Tapi ia melarang keras anaknya untuk tidak menerima uang bukan 

dari hasil keringat sendiri. Sebuah pengkhianatan sangat dibenci oleh Sumi. 
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Ya Tuhan. Aku memandang Husni, Warsa, dan 
adik bungsu Dalijo. Menggigil. Empat ‘Bajingan 
Merah’ diam di tempat. Ibu tegar. Sore merangkak 
seperti lapisan napas yang bertumbuk. Betapa sulit. 

“Karim mendapat empat puluh juta,” 
“Bagus. Siapa yang dibunuh?” 
“Tak ada yang dibunuh.” 
Terjengat. Wajahnya mengeras, “Jadi?” 
“Karim hanya bertugas mengaku…” 
“Anjing!” 
“Dengar dulu, Sumi.” 
“Bakar duit haram itu sekarang! Kaudengar 

Bardowi?” (PS, hal: 12) 
 

Sikap keras Sumi terhadap anak-anaknya tidak lantas membuat anaknya 

tidak patuh terhadap semua perintahnya. Justru karena hal itu anak-anaknya 

menjadi sangat patuh, karena mereka tahu bahwa Sumi pasti tahu apa yang terbaik 

buat mereka. Karena Sumi sangat mencintai anak-anaknya. 

…Aku umur Sembilan ketika Dalijo lahir: 
matanya sungguh berkaca. 

“Kalau berani, cekiklah, Buyung!” 
“Husni!” 
Betapa berat kemurkaan itu. Barulah semua 

tahu sesungguhnya Ibu mencintai anak-anaknya: 
“Kuajarkan semua kejahatan, apapun tapi tidak 
untuk sebuah pengkhianatan! Camkan itu baik-
baik.” (PS, hal: 13) 

 
Begitulah Sumi mengajarkan anak-anaknya untuk tetap bertahan 

menghadapi kenyataan hidup yang pahit ini. Tapi keadaan berubah ketika Sumi 

mengetahui bahwa Karim ternyata tertangkap polisi, dan terancam hukuman mati. 

Ia sangat marah kepada anaknya yang bertindak tanpa diketahui olehnya. Dan 

keadaan menjadi kacau.  

…Mengapa Karim harus mati. 
“Karena kalian dibayar untuk sesuatu yang 

terpuji!” 
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“Babi!” tersinggung, “Apa beda merampok dan 
menipu? Mencopet dan menjambret. Dengar, 
seseorang hanya membayar empat ‘Bajingan Merah’ 
untuk memperkosa. Titik. Itu sah dan cukup 
bermartabat. Sedang perjanjian Karim terlibat jika 
situasi genting: mengaku. Dan jika seseorang itu 
menjamin Karim tak bakal masuk bui lebih dua 
tahun, adakah yang keliru? Siapa yang lebih busuk 
dan najis jika ternyata Karim dihukum mati?” 

“Siapa yang membayar, Bardowi?” 
“Widarto, Insinyur Widarto. Sebuah proyek 

dibangun dan keluarga itu tidak mau digusur. Hanya 
satu keluarga.” 

“Jadi keluarga itulah yang kalian perkosa?” 
“Seorang istri dan dua anak perempuannya yang 

masih ingusan.: 
“Terkutuklah…” begitu cepat. Ibu meraung dan 

Husni melompat. Warsa, di pojok kiri berlari: 
“Bunuh dia, anakku!” (PS, Hal: 14) 

 
Kemarahan Sumi tidak terkendali lagi. Hingga akhirnya Husni dan Warsa 

harus menanggung segala resiko atas kecerobohan mereka sendiri. 

 

4.1.3 Cerpen Anjing 

Cerpen ini berhasil membidik keadaan sosial yang terekam sekitar waktu-

waktu cerpen ini dibuat. Kalau dikaitkan dengan waktu kapan cerpen ini dibuat 

yaitu tahun 1997 maka kita akan mengaitkan  apa yang ada di dalam cerpen 

dengan rezim yang belaku pada saat itu. Kalau pembaca hanya mengartikan isi 

cerpen sebatas penangkapan isi dari seluruh kejadian bahwa ada seorang tuan 

yang memiliki anjing, kemudian anjingnya dibunuh, lalu ada orang yang akan 

dikorbankan sebagai wujud pengorbanan, kemudian di akhir seorang kopral 

mengaku bahwa anaknya yang membunuh anjing sang tuan (agar mendapat 

simpati bahwa ia tangan kanan yang mengabdi), kemudian sang tuan mengetahui 
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bahwa sang tangan kanan adalah seorang penjilat. Itu nampak terlihat biasa. lain 

halnya kalau kita mengaitkannya dengan realitas sosial. 

    Tahun 1997 (tahun yang tercetak sebagai titimangsa penulisan cerpen 

ini) ialah tahun yang pada saat itu sedang ‘terseok-seoknya’ orde baru. Sebelum 

adanya perlawanan dari rakyat (secara besar-besaran), orde baru berkuasa dengan 

kekuatan jenderalnya. Rakyat manut, mengabdi, dan takut kepada sang pemimpin. 

Apa yang diungkapkan sang penguasa dianggap sebagai sesuatu yang benar. 

Apabila ada yang menolaknya maka ia akan disebut sebagai pengacau atau 

pengkhianat. Dan, hukuman yang akan didapat sudah pasti yaitu penjara hingga 

penghilangan nyawa. Hal itu dapat kita lihat dalam salah satu penggalan paragraf  

“...Tentunya tak berdasar jika semisal ada 
pengkhianat yang bisa selamat. Amat mustahil tak 
bisa terbongkar. Hanya satu hal yang mungkin: dulu 
ketika kang Tulip Si raja Kere hidup. Tapi semua 
keturunan bajingan itu sudah mati. Dulu, hanya 
tinggal buyut kang Tulip dibiarkan selamat karena 
saking peot dan tuanya: lumpuh, penyakitan, nyaris 
sekarat. Para warga kasihan. Sampai ketika tuan 
Hilmi merasa kurang berkenan, berkehendak 
menyempurnakan garis-garis perintah Tuhan untuk 
melestarikan kebenaran, keadilan, dan kemakmuran; 
maka kopral polisi termaktub, tanpa harus diperintah 
dua kali bergegas menempelkan pelatuk bedil. 
Mendesis memejam mata, “moddarr!!”  
(Anjing, Hal: ) 

 
    Di tragedi-tragedi awal pembaca menangkap ada bau-bau pengabdian 

yang sengaja disodorkan rakyat kepada penguasa melalui penggambaran ‘satu 

ekor anjing yang mati sama artinya dengan tiga puluh warga’ berarti ada sebuah 

pemaknaan bahwa rakyat tidak lebih berharga dari apa yang dimiliki oleh sang 

penguasa. Kemudian, di akhir cerita, pembaca dikejutkan dengan realitas ‘seorang 



���

�

�

�

penjilat’ yang untuk sebuah pengabdian kepada atasannya, ia rela menghalalkan 

segala cara bahkan mengorbankan anaknya sendiri. Mungkin ini bisa mewakili 

realitas pada saat itu, bahwa banyak ‘staf’ sang penguasa yang begitu manut, setia, 

selalu membenarkan perkataan atasan. Namun, entah di hati mereka. Mereka 

selalu menarik simpati sang penguasa. Dan, ingin menunjukkan bahwa mereka 

sebagai sebaik-baiknya pendukung utama sang penguasa. Entah berlangsung lama 

atau tidak. Namun, saat sejarah mengatakan lain yaitu saat rezim goyah, sat rakyat 

tertindas mulai memberontak, saat suara-suara penjatuhan mulai bergaung makin 

keras, ada di antara pendamping setia sang penguasa yang justru meninggalkan 

sang penguasa. Mungkin ia penjilat? 

    Salah satu  bidikan penggambaran di dalam cerpen yang mengenai 

realitas sosial pada zamannya yaitu tentang penunjuk realitas yang mengarah pada 

penggambaran ‘sosok’ penguasa yang terlihat pada penggalan dalam salah satu 

paragraf 

“...sebabnya tentu saja, di dalam pemilihan, 
menjelang masa bakti tuan Hilmi kedelapan (baca: 
Tuan Hilmi 79 tahun, masih sehat) ,jelas dinyatakan 
lewat deteksi formulir pendapat “kompak-seragam-
seirama”, yang berisikan kesepakatan tertulis bahwa: 
Ttuan Hilmi, menurut kemestian, adalah Kepala 
Organisasi Kampung (KOP) yang baik dan benar...” 
(Anjing, Hal: ) 
 

    Di dalam cerpen Anjing ini juga, Joni memberikan deskripsi tentang 

lingkungan sekitar (latar tempat) yang merupakan bagian realitas kesemrawutan 

kondisi pada saat itu “...Rumah-rumah�sesak�, berhimpitan model pasar inpres. 

Jalan gang beton, dua di kiri dan tiga di kanan,atap nyaris saling bentrok. Hawa 
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panas jika menguap siang; tak ada tempat buat halaman. Sekat-sekat kost sarang 

mahasiswa 112 kotak persegi...” 

4.1.3.1 Eksploitasi Kekerasan 

a. Kekerasan Fisik 

Dari awal sampai akhir cerita kita akan disuguhi sebuah rangkaian cerita 

yang penuh dengan tragedi. Diksi yang efektif mulai digunakan penulis dari awal 

tulisan.  

“Pintu terbuka, ‘kubunuh kau!!” Lemparan 
batu. Seekor anjing menguik, dan gerbang besi 
gemeronjang kena cakar. Jegug! Jegug! Gaung 
garang dan fasih. Lima ekor, dari pintu samping 
berebut pentalitan memburu. Empat jenis Doberman, 
tinggi, besar. Tak ukur-ukur.  (Anjing, hal: 123) 

 

Cerpen ini menceritakan tentang tragedi anjing-anjing tuan Hilmi yang 

dibunuh. Tuan Hilmi adalah seorang kepala dusun yang begitu disegani warganya. 

Orang-orang di desa sangat mengabdi kepadanya. Apa-apa yang dimiliki tuan 

Hilmi dianggap agung. Terlebih-lebih oleh kopral Polisi yaitu ajudannya yang 

setia. Kopra polisi takut kalau tuan Hilmi merasa kecewa dengan kinerjanya. Hal 

yang ditakutkanpun akhirnya terjadi, salah satu anjing tuan Hilmi ada yang 

membunuh. 

…”Pardi! Hei, kamu yang jadi bangsat, 
Pardi!?!” 

“Kubunuh kau!!” suara itu berbuntut. Keras. 
Raungan anjing! Jegug. Jegug. Seorang lelaki, 
gendut berminyak, membuka derit besi gerbang 
berteriak: “Parmiii!! Parmii…!” Wajahnya parah. 
Memanggil pembantu. Kecut, ia membopong sosok 
menguik, “Sial. Anjingku oh…Hei, Bleki! Bleki! 
Kaukejar maling keparat itu. Parmiii!!!” 
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“Tuan?” 
“Anjingku terluka!”  

(Anjing, hal: 124) 
 

Perkara terbunuhnya anjing Tuan Hilmi ini menimbulkan keributan besar. 

Kopral polisi dan semua warga cemas. Karena, apa yang dimiliki oleh tuan Hilmi 

ialah sesuatu yang sangat berharga melebihi nyawa mereka sendiri. Sebuah 

ketetapan pun timbul bahwa untuk mengganti seekor anjing yang mati harus 

berganti tiga puluh nyawa manusia. Maka, diseleksilah 30 warga sebagai 

pengganti anjing tuan Hilmi yang mati. Mereka bangga menjadi pahlawan. 

Namun, kebahagiaan karena ada pengganti bagi seekor anjing tuan Hilmi yang 

mati tak bertahan lama, karena ada seorang warga yang mengabari bahwa anjing 

yang kedua milik tuan Hilmi mati. Warga pun membuka pendaftaran tahap dua 

untuk mengganti kematian anjing tuan Hilmi yang kedua. 

“Tentang hal apa?! Anjing. Instruksi Kampung 
Mendadak! Disingkat IKM, ini berlaku dalam 
keadaan darurat. Perhatikan: satu anjing mati 
nilainya sama deangan tiga puluh warga biasa. 
Untuk menutup itu, aku persilakan kalian untuk 
berpikir.” (Anjing, hal: 133) 

 
Tuan Hilmi merasa senang karena dicintai rakyatnya. Terlebih mereka rela 

mengorbankan diri untuk menggantikan kedua anjingnya yang mati. Namun, 

menurut tuan Hilmi, pengganti tersebut tak diperlukan. Memandang itu, Kopral 

polisi takut merasa tidak berguna. Kopral polisi takut kalau apa yang diucapkan 

oleh tuan Hilmi tidak jujur dari hatinya karena bagaimanapun Kopral Polisi sudah 

merasa mengenal tuan Hilmi dengan segala kelicikannya. Kopral Polisi pun 

menduga kalau itu akan membuat ia semakin tersingkir dan tak berguna lagi bagi 
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tuan Hilmi karena tak mampu menemukan pembunuh anjing tuan Hilmi. Maka, ia 

pun berpikir pintas. Kopral polisi menyatakan bahwa yang membunuh anjing 

Tuan Hilmi ialah Sarmun anaknya Kopral polisi sendiri.  

“Pelakunya adalah Sarmun, anak saya. Ia 
membunuh anjing Tuan deangan tangannya sendiri. 
Sarmun adalah pengkhianat. Sebusuk-busuknya 
pengkhianat!” 

“Heh?!” Tuan HIlmi berteriak sambaran bledek. 
Kaget. 

“Betul. Saya bersumpah. Demi Tuhan…” 
(Anjing, hal: 140) 

 

Kopral polisi menyatakan hal tersebut agar tuan Hilmi senang. Namun, yang 

terjadi ialah tuan Hilmi malah murka. Ia marah karena yang sebenarnya 

membunuh anjingnya adalah tuan Hilmi sendiri (untuk menguji kesetiaan 

rakyatnya). Sedangkan Kopral polisi malah sengaja mengorbankan anaknya 

sebagai bentuk tameng pengabdian kepada tuan Hilmi. Maka, Kopral polisi ialah 

sejelas-jelasnya seorang penjilat.  

“Iblis!! Kamu tega mengorbankan anak 
sendiri?!” 
Tuan Hilmi! Bergelombang membadaikan 
kemarahan duka, tak dinyana, seribu laksa laknatan 
tertumpah. Seor angin langit ambruk; tenggorokan 
melengking: “Penjagaaaaa!! Bunuh kepala penjilat 
ini dihadapanku!!” memanggil. Satu perintah. 
Menyumpah serapah dan kopral polisi pentalitan tak 
percaya; gugup; ambruk menggelosor berkehendak 
menjilat-jilat kaki. 

“Dasar setan! Justru inilah sesungguhnya 
manusia laknat paling berbahaya, yang tak akan 
segan mneggorok leherku ketika mendapat 
kesempatan. Anjing! Jika kau tega memakan anak 
sendiri, apalagi aku?! Heh? Kau tak percaya bahwa 
aku amat berterimakasih atas upayamu membikin 
orang-orang seperti anjing-anjing berlutut. Bahkan 
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kau mungkin tak akan percaya jika aku katakana: 
bahwa akulah sesunguhnya yang membunuh dua 
anjing dobermanku. Dengan tanganku sendiri. Untuk 
menguji kesetiaan rakyatku. Dasar otak babi...” 
(Anjing, hal: 140) 

 

Dengan murka, tuan Hilmi memerintahkan prajuritnya untuk membunuh 

Kopral Polisi dihadapannya, karena ia dianggap berbahaya; mengorbankan 

anaknya saja dia sangat berani, apalagi nanti mungkin Tuan Hilmi akan 

dikorbankan juga. 

b. Kekerasan Psikis 

Kekerasan psikis dalam cerpen ini mulai terlihat sejak tragedi matinya 

anjing kesayangan Tuan Hilmi. Kemurkaan Tuan Hilmi menimbulkan masalah 

baru bagi warganya. Tuan Hilmi menyuruh kopral Polisi untuk melacak siapa 

yang telah membunuh anjingya tersebut. 

“Kenapa begitu, Tuan?” 
“Karena suara anjing adalah suara kesetiaan.” 
“Tapi Tuan,” kopral polisi berusaha menutup 

malu, member jawaban lantaran gagal melacak 
pelaku, ia paham: “Tuan Hilmi masih mempunyai 
lima…” 

“Jadah! Soalnya bukan terletak pada masih ada 
lima atau seratus. Tapi yang penting kaucatat: 
kenapa tiba-tiba ada orang berani membunuh 
anjingku? Kau piker ini berlaku bagi siapa, heh?!” 

Setan demit. Kurap. Tuan Hilmi nyata Cuma 
memancing, untuk mendesak tanggung jawab. Dasar 
sial tujuh turunan. Ronda kasak-kusuk. Patrol setiap 
regu bolak-balik. Pelcakan, mata-mata, kamar-kamar 
digasak. Setiap kepala ikut: “Kalau ketemu kita 
cincang!” ramai-ramai. 180 keluarga: bapak-bapak, 
ibu-ibu, nyonya, anak-anak, bayi, --- tua Bangka. 
Lalau siapa? (Anjing, hal: 131) 
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Setelah berbincang lama dengan kopral Polisi. Tuan Hilmi menarik 

kesimpulan dan mulai mencurigai bahwa warganya yang telah membunuh anjing 

Doberman kesayangannya itu. 

Cilaka dua belas, “Jadi Tuan mencurigai 
warga?” 

“Jelas.” 
“Astaga!” 
“Lalu kaupikir siapa lagi, heh?!” Tuan Hilmi 

mendelik. Orang-orang sekitar pucat, mencelat: 
“Tapi kami setia. Demi Tuhan, itu mustahil. Tuan 
pasti tahu reaksi ini: semua sudah berusaha mati-
matian. Pasti Tuan mengerti. Ya Allah, aduh, jangan 
sampai Tuan tega…” 

“Dengar!” Tuan Hilmi berdiri. Menggeledek: 
“Anjingku lebih berharga dari hanya selembar 
nyawamu, paham? Itulah kodrat. Seluruh milik yang 
menyangkut harga diri sifatnya langsung menjadi 
ketentuan. Tak usah berhitung apalagi berkehendak 
menggugat. Ini aku katakan, persis seperti yang 
selam ini kalian lupakan,” berhenti sesaat. 
Mamandang sekitar orang-orang mikir, lebih-lebih 
kopral Polisi. Seluruh otak tersumbat, hanya 
melongo. Diam. (Anjing, hal: 133) 

 
Mendengar Tuan Hilmi mengatakan hal itu warga pun segera mengadakan 

rapat. Sudah dalam perjanjian sebelumnya bahwa setiap nyawa anjing harus 

diganti dengan 30 orang. Warga pun akhirnya berkumpul untuk mendata kira-kira 

siapa saja yang akan berkorban untuk menjadi pahlawan desa. Namun, masalah 

kecil muncul ketika seorang warga mencurigai bahwa Sarmun, anak kopral 

Polisilah yang telah membunuh anjing Tuan Hilmi. 

“Ayo, maju! Kalian semaua tolol dan busuk. 
Kamu mau main hakim sendiri, Tarjo? Siapa pun itu 
pengkhianat, yang jelas bukan Sarmun anakku. 
Camkan baik-baik. Otak harus jernih. Nah, yang 
penting sekarang adalah bagaimana kita 
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mempertanggungjawabkan kejadian ini di hadapan 
Tuan Hilmi.” 

“Jadi bukan Sarmun?” 

“Kukatakan sekali lagi: bukan. Sarmun adalah 
anakku. Dasar kirik!” melotot. Sarmun, manusia 
keparat, terkekeh. Kopral polisi membentak, 
“Diam!!” (Anjing, hal: 136) 

Mendengar anaknya disebut-sebut sebagai pembunuh kopral polisi pun 

tidak terima. Ia merasa bahwa anaknya tidak mungkin melakukan hal itu, karna ia 

adalah anak seorang kopral polisi, ajudan kepercayaan Tuan Hilmi. 

4.2  Pengaruh Id, Ego, dan Superego terhadap Terjadinya Kekerasan dalam 

Kumpulan Cerpen Kali Mati 

Frued (Minderop, 2010: 20-22) dalam psikoanalisisnya memaparkan bahwa 

unsur terpenting dalam pembentukan kepribadian seseorang ada tiga, yakni id, 

ego, dan superego. Ketiga unsur tersebut pada dasarnya mempunyai peran 

masing-masing. Id sebagaimana dijelaskan Freud merupakan salah satu unsur 

kepribadian yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti 

kesenangan, seks,  makan, menolak rasa sakit atau rasa tidak nyaman. Sementara 

ego memberi ruang agar manusia memikirkan hal-hal yang menjadi keinginannya 

itu dipertimbangkan secara logis. Dalam hal ini, ego hanya memberikan 

pertimbangan terhadap keinginan manusia dengan dasar apakah sesuatu yang 

ingin dilakukan itu berdampak baik pada dirinya atau justru sebaliknya. Dengan 

demikian, arah pemikiran ego sebenarnya tidak mengerucut pada aspek mentalitas 

atau bahkan moralitas seseorang. Sementara superego, berperan sebagai gerbang 

terakhir dalam membentuk kepribadian seseorang. Dalam pengertian ini, Frued 
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menjelaskan bahwa superego menyediakan pertimbangan-pertimbangan yang 

berada di luar batas realitas yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan. Dengan kata 

lain, superego lebih mendahulukan aspek moral dan nilai-nilai yang disesuaikan 

dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.  

Berdasarkan hal tersebut, pengaruh ketiga unsur kepribadian yang 

dikemukakan Freud sangat memberi peluang terjadinya kekerasan baik secara 

fisik maupun psikis. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa yang terjadi dalam 

kumpulan cerpen Kali Mati.  

 

4.2.1 Cerpen Kali Mati 

Husni dalam cerpen Kali Mati dapat dikatakan sebagai pribadi yang 

mengedepankan hasrat (Id). Dalam arti lain, Husni lebih memilih untuk 

memenuhi kebutuhan kesenangan pribadinya tanpa melihat pada masalah-masalah 

yang akan ditimbulkannya. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa Husni adalah 

tokoh yang didominasi unsur Id. Unsur Id terlihat jelas pada sikapnya yang keras 

kepala untuk melancarkan niat buruknya yang ingin menyetubuhi mayat 

perempuan cantik korban kecelakaan kereta api yang mereka temukan. Seks 

merupakan unsur Id terkuat yang berada dalam diri tokoh Husni. Penggalan 

paragraf dalam cerpen Kali Mati berikut ini memperjelas kondisi tersebut; 

“Tidak. Aku hanya ingin menikmatinya, 
maksudku, ehm, melihat. Tidak apa-apa. Ah, ini 
tidak biasa, Kamin.”  

“Ya sudah.” 
“Tra-la-la… tam-tam-tam… tra… la… la…” 

Lagu sumbang Husni menyentuh. Besi-besi 
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mengejam kelam panjang dan hitam. Ada angin 
seor; kelebat-mengelebat lampu gardu. Lama 
keduanya berbisu. Pada langit, pada tembok, pada 
aspal, Husni menyenandung gemirit penasaran: 
Tam-tam-tam… tam-tam-tam. Semakin berani. Tapi 
Kamin menggerutu jam, melirik Husni, mendongak, 
kaku: “Sebetulnya aku takut. Tidak sopan Husni.” 

“Kenapa?” 
“Tidak boleh begitu.” 
“Tak ada orang.” 
“Apa maksudmu dengan tak ada orang?” 
“Maksudku… anu, kita tak dapat meninggalkan 

tugas untuk melaporkannya,” Husni nyengir. “Jika 
kau yang pergi, aku tak mau sendiri. Apa aku yang 
pergi?” setengah tak yakin menawarkan gagasan. 
Menatap seperti sungguh: (KM, Hal: 41-42) 

 
Pada kutipan tersebut tergambar jelas bahwa apa yang sebenarnya tengah 

dipikirkan Husni adalah bagaimana ia dapat memanfaatkan tubuh mayat 

perempuan itu. Husni tahu persis bahwa Kamin tidak akan menyetujui 

keinginannya. Karenanya, Husni mengungkapkan keinginan itu dengan cukup 

berhati-hati. Hal ini menunjukkan bahwa ketakutan Husni terhadap Kamin. Dalam 

pengertian lain, Husni sebenarnya sudah memiliki niatan buruk jauh sebelum 

Kamin menentang keinginannya itu.  

Di lain hal, sikap yang ditunjukkan Husni merupakan sikap yang lebih 

mendahulukan aspek naluri. Sebagaimana dijelaskan Freud, naluri merupakan 

representasi psikologis bawaan dari eksitasi (keadaan tegang dan terangsang) 

akibat munclr suatu kebutuhan tubuh. Dalam pengertian ini, dapat dipahami 

bahwa keinginan Husni untuk memanfaatkan tubuh mayat perempuan cantik ini 

didorong oleh nafsu seksualnya. Husni sangat menginginkan kebutuhan 

seksualnya terpenuhi lebih-lebih dengan perempuan cantik. Dalam hal ini, nafsu 
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seksual yang dimiliki Husni dianggapnya sebagai terminal akhir atas fantasi 

seksnya pada masa lalu. Husni sudah lama mengidamkan bersetubuh dengan 

perempuan cantik. Hanya saja kesempatan itu tidak pernah datang dalam 

kehidupan Husni sebelumnya.  

Kau punya anak dan istri. Kualat, Husni. Kau 
mau… begituan? Mayat… Ya Tuhan. Kalau begitu, 
aku pergi saja melaporkannya.” Kamin bertahan dan 
baginya memang pantas. (KM, hal: 45) 

 
Dengan membandingkan kutipan tersebut dapatlah dijelaskan bahwa Husni 

merasa tidak pernah terpuaskan naluri seksualnya. Ketidakpuasan inilah yang 

memberi dorongan Husni memiliki niat buruknya. Selain itu ada unsur Id lain 

yaitu dendam yang merasuki jiwa Husni. Bagaimana Husni dan klaster pekerja 

yang setara dengannya menerima perlakuan tidak adil serta semena-mena dari 

masyarakat. Bahwa pekerjaan sebagai penjaga palang kereta api dianggap oleh 

banyak orang sebagai pekerjaan kelas bawah, hina, kotor. Pekerjaan menjaga 

palang kereta sebagai pekerjaan yang terlupakan di mata masyarakat. Opini 

negatif ini dijumpai dari penggalan kalimat yang diucapkan Husni kepada Kamin 

dalam alinia berikut ini: 

“Kita akan masuk sorga, Hoh hoh hoh!Bayangkan, 
ribuan orang yang kita bantu menyeberangi rel ini 
dengan aman. Dalam kehangatan, di balik mobil, 
sementara hujan atau angin tak peduli. Dan kita di 
sini. Sampai mati. Dan, berapa kali kita menolong 
orang, mengumpulkan daging-daging yang 
berserakan tergilas rel. Tak ada seorangpun yang 
mau kecuali kita bukan? Empat kali, kupikir lima. O, 
ya lima. Dan kini...” (KM, hal: 44) 
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Husni menyuarakan hasrat manusia untuk membalas dendam terhadap 

semua perlakuan masyarakat di sekitarnya. Anggapan ketidak pedulian orang 

terhadap apa yang telah dikerjakan oleh Husni. Sebaliknya, orang lain yang 

diceritatakan tidak peduli mewakili hasrat manusia untuk mencari rasa aman, 

nyaman. Rasa aman, nyaman tersebut digambarkan dengan tidak memperhatikan 

peristiwa yang terjadi di lintasan rel kereta, termasuk ketidak pedulian orang 

untuk membantu membersihkan mayat akibat korban kecelakaan kereta api.  

Tokoh Kamin mewakili sosok manusia yang sedang mengalami peperangan 

batin antara Id dan Ego. Antara nafsu Kamin yang tergoda seksualnya terhadap 

mayat perempuan cantik dan norma kesopanan yang sempat ia anut. Sebagai laki-

laki Kamin mendambakan perempuan di sampingnya. Sayang semua cintanya 

tidak tercapai. 

Pribadi Kamin mencerminkan hasrat iri terhadap Husni dengan segala 

kenikmatan yang diterimanya. Kamin hidup menua, tanpa belaian hangat 

perempuan. Sedangkan Husni memiliki kehidupan lebih baik dengan keberadaan 

istri dan anak-anaknya.  

Kau punya anak dan istri. Kualat, Husni. Kau 
mau… begituan? Mayat… Ya Tuhan. Kalau begitu, 
aku pergi saja melaporkannya.” Kamin bertahan dan 
baginya memang pantas. (KM, hal: 45) 

 

Digambarkan juga kegigihan Kamin untuk tetap menjaga norma kesopanan 

meski terhadap tubuh tak bernyawa. Karena itu dia merasa lebih pantas 

dibandingkan Husni. Sosok Kamin memiliki sisi religius dan rasa takut terhadap 
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hal supernatural. Dalam cerpen ini sosok Kamin memiliki ego dan superego.  Ego 

tampil pada kegigihan Kamin menjaga norma kesopanan, dan superego muncul 

pada rasa takut Kamin terhadap suatu bersifat supernatural.  

“Rohnya tidak akan terima. Kaulihat, 
perempuan itu akan bangkit  kalau kaujamah, hiiiy”. 
(KM, hal: 45) 

 

Tokoh Kamin memiliki 3 struktur kepribadian berupa Id, ego dan superego 

yang saling mempengaruhi jiwanya. Meski pada akhirnya Id seks, iri, dendam 

mendominasi karakter Kamin  

Cerpen Kali Mati mempresentasikan dominasi Id berupa seks, balas 

dendam, iri, marah, rasa aman, rasa nyaman.  

 

4.2.2 Cerpen Perempuan Sumi 

Frued (Minderop, 2010: 13-14) dalam psikoanalisisnya menyatakan bahwa 

pikiran manusia lebih dipengaruhi oleh alam bawah sadar ketimbang alam sadar. 

Ia mengatakan kehidupan manusia dipenuhi oleh berbagai tekanan dan konflik, 

untuk meredakan tekanan dan konflik tersebut manusia dengan rapat 

menyimpannya di alam bawah sadar.  

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa 

pengaruh ketiga unsur kepribadian id , ego, dan superego yang dikemukakan 

Freud sangat memberi peluang terjadinya kekerasan baik secara fisik maupun 

psikis. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa yang terjadi dalam cerpen Perempuan 

Sumi. 
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Ibu memasak melinjo. Karim (istilah untuk 
Ayah) belum juga pulang nyopet. Merangkak jam 
hari-hari memang sibuk. Di ruang tengah: Bardowi, 
Salijun, Jumri dan Odeng istirahat, tidak ngomong, 
tidak juga main kartu semenjak kemarin --- entah. 
Biasanya berita genting. Hanya Husni mengasah 
pedang di belakang, berteriak, “Kali ini tak akan 
kubiarkan selamat!” 

“Membunuh itu musti memilih.” 
“Ibu, aku dapat bebek. Tiga bebek.” 
“Bagus. Tirulah Warsa. Mencuri kambing tidak 

butuh waktu malam.” 
“Tapi aku hanya dapat sandal,” letih. Mungkin 

malu, “Hanya janga samakan aku dengan Dalijo.” 
“Dalijo masih kecil. Tidak adil menyamaratakan 

bocah kecil. Makhluk hidup tidak boleh lembek. 
Sekarang makanlah, keburu empat bajingan itu 
bangun. Sst, panggil dan bujuk Dalijo. Kau 
menggamparnya terlalu keras sih.” (PS, hal: 10-11) 

 
Tokoh ibu sebagai sentral dalam cerita tersebut sangat berpengaruh terhadap 

tokoh anak. Dalam hal ini Ibu lebih terkesan menguasai anak-anaknya. Segala 

perilaku anaknya tak pernah lepas dari pengawasannya. Tokoh Ibu menjadi sentris 

pembahasan dengan segala karakternya. Ibu digambarkan sebagai sosok yang 

sadis, keras, tega terhadap anak sendiri dan orang lain. Ibu mempunyai cara unik 

tersendiri dalam mencintai dan menyayangi kerabatnya. Tidak dengan belaian 

lembah lembut sebagaimana dikenal dalam dunia nyata, tetapi menggunakan 

karakter watak keras cenderung sadis. Padahal idealnya sosok Ibu lekat dengan 

sifat kasih sayang, lemah lembut. Pun sebagai perempuan, Ibu memiliki dominasi 

kekuasaan terhadap orang di sekitarnya. Ibu menjadi tokoh super power , karena 

mayoritas pertimbangan dan keputusan berada di tangan Ibu. Dalam mendidik 

anak-anaknya Ibu menggunakan cara-cara di luar kebiasaan.  
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Umur empat tahun-entah, mungkin juga kurang, 
pertama kali Ibu menajariku menyilet lidah kucing; 
membiarkannya tercekik dan sekarat; “Ambil batu, 
Buyung.” 

“Buat apa?” 
“Hantam dan gerus kepalanya!”(PS, hal: 12)  

 

Betapa nyata cara Ibu mengajari si Buyung anaknya untuk membunuh 

kucing, dengan menyilet lidah, membiarkan tercekit dan sekarat. Kemudian Ibu 

menyuruh Buyung mengambil batu untuk menghantan kepala kucing sampai mati 

dan menggerusnya. Penggalan cerita di atas menggambarkan Id membunuh. 

Meskipun dibungkus dengan kisah pengajaran seorang Ibu terhadap anak tetap 

saja Id membunuh sangat jelas ditampakkan.  

....Aku umur sembilan ketika Dalijo lahir: matanya 
sungguh berkaca. 
“Kalau berani, cekiklah, Buyung!” 
“Husni!” 
Betapa berat kemurkaan itu. ...(PS, hal: 13)  

 

Ketika adiknya baru lahir Ibu menyuruh Buyung untuk mencekik, dengan 

syarat Buyung berani. Bisa dibayangkan betapa teganya perasaan seorang ibu 

menyuruh anak lainnya untuk mencekik adik bayi  yang baru lahir. Dan itu 

berlaku tidak hanya terhadap Buyung tetapi juga kepada Husni. Diceritakan juga 

bahwa Ibu dalam keadaan murka saat itu. Id amarah jelas digambarkan dalam 

cerpen ini selain rasa tega. 

......... Barulah semua tahu sesungguhnya Ibu 
mencintai anak-anaknya; “Kuajarkan semua 
kejahatan, apa pun, tapi tidak untuk sebuah 
penghianatan!Camkan itu baik-baik.”(PS, hal: 13) 
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Pada dasarnya Ibu mencintai anak-anaknya dan mengajarkan kesetiaan atau 

dalam kalimat lain ‘tidak untuk sebuah penghianatan”. Meskipun dengan berbagai 

cara termasuk kejahatan. Makna yang terkandung dalam kalimat tersebut merujuk 

pada Id  cinta dan ego kesetiaan.  

Kaca jendela memang remuk. Meja terbalik, kursi, 
pecahan botol. Husni tertelungkup dengan pedang 
memngucurkan darah; menggurati tembok. Sedang 
warsa diam terkapar dengan tengkuk membiru. Mati. 
Tak ada jeritan, keras wajah Ibu memandang pintu;  
“Jangan menangis, Buyung!” 
Mengitar nyeri, kudekap Dalijo menggigil dan 
radang: matanya merah....(PS, hal: 13)  

 

Gambaran peristiwa pembunuhan terjadi internal keluarga. Ibu tegas, 

teguh, tidak cengeng menguatkan hati anaknya. Tidak ada tangisan saat melihat 

kerabat mati. Ego diwakili oleh sikap rasional Ibu untuk tetap tenang, tegas, teguh 

dan tidak cengeng di depan anaknya. Ibu mengajarkan anaknya agar berani 

menghadapi kenyataan meskipun mengerikan. 

“Babi!” tersinggung, “Apa beda merampok dan 
menipu?mencopet dan menjambret. Dengar, 
seseorang hanya membayar empat “Bajingan  
Merah” untuk memperkosa. Titik. Itu sah dan cukup 
bermartabat. Sedang perjanjian Karim terlibat jika 
situasi genting: mengaku. Dan jika seseorang itu 
menjamin Karim tak bakal masuk bui lebih dua 
tahun, adakah yang keliru?Siapa yang lebih busuk 
dan najis jika ternyata Karim dihukum mati?”  
(PS, hal: 14)  

 

Ibu memberikan pernyataan mendalam tentang beda merampok, menipu, 

mencopet, menjambret. Pertanyaan tersebut dilontarkan sebagai kritik terhadap 
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apa yang dilakukan oleh kerabatnya. Karena tugas mereka untuk memperkosa. Id 

amarah, tersinggung muncul dalam penggalan cerpen di atas.  

“Siapa yang membayar, Bardowi?” 
“Widarto. Insinyur Widarto. Sebuah proyek 
dibangun dan keluarga petani itu tidak mau digusur. 
Hanya satu keluarga.” 
“Jadi keluarga itulah yang kalian perkosa?” 
“Seorang istri dan dua anak perempuannya yang 
masih ingusan.” 
“Terkutuklah...” begitu cepat. Ibu meraung dan 
Husni melompat. Warsa, di pojok kiri berlari: “ 
Bunuh dia, anakku!” (PS, hal: 15) 

 

Tokoh lain yaitu empat “Bajingan Merah” mengikuti naluri memperkosa,  

Id seks. Apa yang diperintahkan pasti dilakukan termasuk memperkosa isteri 

orang lain dan dua anak perempuan yang masih ingusan. Kondisi kejam, sulit 

telah membuat tokoh empat “Bajingan Merah” berlaku tega terhadap orang lain. 

Meski sosok Ibu bersikap tegas tetaplah seorang perempuan yang memiliki rasa 

kehilangan jika suami mati. Id amarah lantas dilampiaskan dengan perintah 

membunuh muncul saat Ibu merasa kehilangan Karim. 

“ Karena hidup memang keji, Buyung. Dulu Ibu 
berdoa, bersoma Bapak. Sebidang tanah, sepetak 
rumah. Tidak di sini, tapi di sana, “ menunjuk. 
Tersenyum dan mengelus. “Landasan kereta listrik 
dibangun. Rumah, sepetak tanah, diusir menuju 
pinggir. Tak apa; berkorban untuk negeri amat 
terpuji. Husni lahir, empat bulan, ketika patok 
perumahan DPR ditanam. Bapak berontak tak sudi 
pindah. Sertifikat dipalsukan orang, -entah siapa. 
Malam-malam buldoser meratakan semua. Kenapa 
menjadi baik begitu sulit, Buyung?” (PS, hal: 15)  
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Penggalan cerpen di atas  menggambarkan perjalanan hidup tokoh Ibu. 

Seperti halnya keinginan orang kebanyakan untuk hidup layak dan mapan. 

Terpenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Tokoh Ibu dan 

Bapak berdoa mengharap kehidupan yang baik. Mengakui adanya kekuatan 

supernatural, superego disini adalah sisi religius manusia dan menjadi manusia 

baik secara ideal. Karena adanya penggusuran dari pihak PJKA diwakili oleh 

setting rel kereta listrik Bapak dan Ibu terpinggirkan. Rel kereta listrik 

menunjukkan Id manusia untuk menguasai hak milik orang. Kemudian penanda 

patok perumahan DPR semakin menggambarkan Id rakus manusia terhadap hak 

milik orang lain. Karena merasa terancam tokoh Bapak memberontak, mencari 

rasa aman. Id rasa aman muncul.  

Dari berbagai penggalan cerita pendek berjudul Perempuan Sumi 

dinyatakan bahwa yang lebih dominan adalah ego, karena bagaimanapun juga 

naluri seorang ibu tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga anak-

anaknya. Jadi, ia selalu mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk 

bagi anaknya sesuai dengan apa yang ia lihat dalam kehidupan mereka. Akan 

tetapi, hal tersebut tidak lantas menjadikan kehidupan mereka menjadi baik-baik 

saja. Berbagai macam konflik dan peristiwa kekerasan selalu muncul dalam 

keseharian mereka. Karena bagaimanapun juga, tiap individu memiliki hasrat 

masing-masing dalam upaya pemenuhan Id mereka. Hal ini yang memicu adanya 

tindak kekerasan dalam cerpen tersebut. 
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4.2.3  Cerpen Anjing 

Pada dasarnya Id, Ego, dan Superego memang saling terkait satu sama lain 

dalam proses terjadinya suatu perbuatan manusia. Dalam hal ini, Tuan Hilmi lebih 

mengedepankan Id-nya agar ia semakin dicintai oleh rakyatnya meski dengan 

cara-cara licik dan penuh nuansa politis. Seringkali Tuan Hilmi memerintahkan 

untuk membunuh orang lain yang dianggap tidak sesuai dengan aturannya. 

“Kubunuh Kau!!” suara itu berbuntut. Keras. 
Raungan anjing! Jegug. Jegug. Seorang lelaki, 
gendut berminyak, membuka derit besi gerbang 
berteriak: “Parmiii!! Parmii...!” Wajahnya parah. 
Memanggil pembantu. Kecut, ia membopong sosok 
menguik, “Sial. Anjingku oh...Hei, 
Bleki!Bleki!Kaukejar maling keparat itu. Parmiii!!!” 
“Tuan?” 
“Anjingku terluka!” 
(Anjing, Hal: 124) 
 

Sosok Tuan Hilmi lekat dengan metafora hewan piaraan anjing. Figur anjing 

dalam cerpen ini merupakan perwujudan binatang yang dianggap setia kepada 

pemelihara atau tuannya. Jika sesuatu terjadi pada anjing (dilukai, dibunuh) maka 

sama dengan melukai membunuh tuannya. Binatang anjing metafora sifat 

makhluk yang mengedepankan Id, mengesampingkan ego dan superego. Anjing 

sebagai binatang tidak mengenal perasaan, norma, nilai dasar kemanusiaan. 

Anjing simbol dari kerendahan sifat makhluk. Demikian juga halnya karakter 

Tuan Hilmi. Ketika mengumbar berita bahwa anjingnya mati dia marah, merasa 

terhina. Kemudian mencari pelampiasan sumber kematian anjing terhadap orang 

di sekitarnya. Id emosi, harga diri mencengkeram jiwa Tuan Hilmi. 
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Perkara anjing kelak menimbulkan keributan besar. 
Kopral polisi merasa paling berdosa, tiba di pintu 
Tuan Hilmi dengan wajah khusyuk: “Sebagai aparat 
saya ikut prihatin. Dan sangat berdosa jika tidak bisa 
menangkap pelaku. Tuhan tahu persis,” tuturnya. 
Tuan Hilmi mengangguk penuh takzim, lalu 
meludah:“Anjingku mati!” (Anjing, hal: 124) 
 

Penggalan cerpen di atas menceritakan sosok kaki tangan Tuan Hilmi yaitu 

Kopral polisi. Gara-gara anjing mati si Kopral polisi mengalami ketakutan. Id 

harga diri muncul ingin tampil, menunjukkan empaty di depan majikannya. 

Karena bagi seorang bawahan sepantasnya untuk setia terhadap atasannya 

meskipun itu berpura-pura.  

 Tak hanya si Kopral Polisi, semua warga yang merasa di bawah pengaruh 

kekuasaan Tuan Hilmi juga mengalami rasa ketakutan. Mereka datang di mujka 

Tuan Hilmi dan menunjukkan wajah sedih. 

Beganti-ganti, wajah para warga datang. Dengan 
sedih. Mengucapkan prihatin atas meninggalnya satu 
anjing Tuan Hilmi. Maka seperti biasa, anjing-anjing 
yang lain, milik Tuan Hilmi yang masih hidup itu, 
selalu saja tak bisa digubris. Menyalak, menyaut, 
menjilat. Memang liar. (Anjing, Hal: 125) 
 

Tokoh warga sebagai bawahan Tuan Hilmi tak luput dari rasa takut, cemas, 

sedih dan prihatin. Mereka ikut prihatin karena takut kepada Tuan Hilmi, mereka 

cemas karena membayangkan kemurkaan, amarah dari tuan Hilmi sebab 

anjingnya mati. Dominasi id mencari rasa aman muncul. Warga telah merasakan 

sendiri akibat keberadaan anjing Tuan Hilmi.  

“....Bahkan dari lubuk hati paling dalam kalian harus 
tahu, wajib penuh keikhlasan. Bahwasanya, saya tak 
sanggup tidur tanpa terlebih dahulu menimati suara 
itu; jegug!jegug!Bagiku itu lebih merdu dari buluh 
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perindu. Maka bagi kalian: Darji, Samin, Aisah, 
yang tadi sore ditubruk Bleki hingga krowak 
betisnya, relakanlah. Luka-luka itu, paling banter 
hanya akan mengeluarkan nanah selama dua 
minggu. Selebihnya kemudian sembuh sendiri. 
Tanpa aku bersusah payah mengeluarkan obat.” 
(Anjing, Hal: 126) 
 

Betapa arogan dan kejam tokoh Tuan Hilmi memperlakukan warganya. Id 

rakus kekuasaan sangat mempengaruhi pribadinya. Warga sebagai masyarakat 

kelas bawah tak berdaya, pasrah terhadap keadaan karena mempertimbangkan 

akibat jika berhadapan dengan anjing Tuan Hilmi. Secara explisit ego warga 

tergambar. Bagaimana orang lemah berhadapan dengan orang kuat dengan segala 

kekuasaannya pasti menghasilkan derita kematian.  

“Bersabda di dalam Undang-Undang ayat 20, pasal 
2195, halaman 301: “Kemiskinan sudah lama 
dikekalkan peraturan bahwa itu bukan dalih untuk 
saling mempersalahkan.” Jadi jelas; yang miskin 
silahkan miskin, yang kaya silahkan kaya” 
(Anjing, Hal: 127)  
 

Warga dalam kondisi miskin akan semakin miskin bila berhadapan dengan 

Tuan Hilmi yang semakin kaya. Apalagi Tuan Hilmi mengedepankan Id rakus, 

tamak. Id mencari rasa aman dan ego tindak rasional warga untuk tetap mengalah 

menjadi pilihan mutlak. Tuan Hilmi menebar hegemoni kekuasaan dengan 

bersembunyi di balik undang-undang peraturan yang ia buat untuk 

kepentingannya sendiri.  

“Perhatikan,” begitu komentar petugas terkait, 
biasanya terdiri pengajar Sekolah Taman Kanak-
kanak, atau tamu pejabat di depan murid-murid SLB 
ketika berpidato: “ Di dalam peraturan kampung 
kita, terdapat delapan kata jujur digunakan dengan 
hemat dan bermanfaat. Apakah itu artinya? Cobalah 
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terka: Tukul, Sujiwo, Umar, Bagyo-semua murid-
murid sekolah yang sesungguhnya memang idiot; 
terangkanlah dengan jelas mempergunakan bahasa 
yang baik dan benar!” 
“Jurblang!” Artinya: jujur dan gamblang...” 
“Jurtung sama dengan jujur dan beruntung!” 
Jurwek, jurdar, jurtol, jurtil, jurpeot, jur-jur –nyak-
nyik –nyek!... (Anjing, Hal: 128) 

  

Tokoh pengajar Sekolah TK dan tamu pejabat menggambarkan ego manusia 

untuk tetap jujur. Meskipun itu hanya di permukaan saja. Karena nilai jujur adalah 

nilai mulya yang didukung oleh siapa saja. Meskipun hanya jargon belaka dan 

sebagai pemanis mulut berkata. Dengan mengucapkan kata jujur diharapkan 

orang sekitar memberikan rasa simpati terhadap apapun yang dilakukan.  

“....Haqqul yakin!Setiap orang daripada warga akan 
bangga atas kepintaran ini. Gusti. Tuhan Sarwa 
Sekalian Alam memang adil. Sungguh hebat 
penciptaan otak kecil daripada manusia seperti 
sampeyan. Lebih licik lebih picik lebih kirik; lebih 
berharga!” (Anjing, Hal: 129) 
 

Jelas dinyatakan dalam penggalan cerpen tersebut bahwa ada kekuatan 

supernatural yang dapat dijadikan tempat berlindung. Kekuatan tersebut sangat 

adil dan merupakan puncak sumber kemuliaan. Superego bahwa orang harus 

bertindak adil menjadi inti. 

Cilaka dua belas, “Jadi Tuan mencurigai warga?” 
“Jelas.” 
“Astaga!” 
“Lalu kaupikir siapa lagi, heh?!” Tuan Hilmi 
mendelik. Orang-orang sekitar pucat, mencelat: 
“Tapi kami setia. Demi Tuhan, itu mustahil. Tuan 
pasti tahu reaksi ini; semua sudah berusaha mati-
matian. Pasti Tuan mengerti. Ya Allah, aduh jangan 
sampai Tuan tega...” (Anjing, Hal: 133)  
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Tokoh Tuan Hilmi diduga mencurigai warga. Sampai-sampai warga 

bersumpah atas nama Tuhan untuk menguatkan kejujuran mereka. Warga 

berharap Ego Tuan hilmi untuk benar-benar mempertimbangkan benar atau salah 

dugaan Tuan Hilmi atas mereka.  

“....nah, sekretaris kampung siapkan kembali 
catatan. Buka pendaftaran untuk tiga puluh orang 
pengganti anjing Tuan Hilmi yang kedua. Siapa 
yang mau mendaftar?!” 
“Saya Pak! Saya. Waddduh, saya saja Pak, Saya! 
Tentu. Saya! Saya juga...” bunyi histeris 
mengerubut, -begitu lonjak. (Anjing, Hal: 136) 

 

Betapa teganya si Kopral polisi untuk menebus nyawa seekor anjing 

digantikan oleh tiga puluh nyawa manusia. Id derajat dan mencari muka benar-

benar diwakili oleh sosok Kopral Polisi dan para warga. Ego kemanusiaan dan 

superego benar atau salah luput diperhatikan. 

“Maksud Tuan...” 
“Pengganti anjing secara nyata tidak dibutuhkan. 
Tapi cara yang kamu tempuh itu bagus. Bayangkan, 
apa tidak terlalu lucu jika enam puluh orang 
berkeliaran di sekitar rumah ini ? Ha –ha-ha. Empat 
anjing asli sudah cukup! Yang lain biarlah ditanam 
di hati masing-masing. Aku bangga pada kalian. 
Terima kasih. Terima kasih!” (Anjing, Hal: 138) 
 

Tuan Hilmi merekayasa sedemikian rupa semua peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di lingkungannya tanpa ada seorangpun yang mengetahuinya. Disini Id 

berperan dominan dibandingkan dengan ego maupun superego. Karena ia tidak 

lagi memikirkan dampak yang timbul dalam realitas yang ada. Sehingga 

muncullah peristiwa kekerasan yang terjadi pada anjing-anjing Tuan Hilmi. 
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Bahkan dampak dari peristiwa tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat di sekitarnya. 

“Tentang hal apa?! Anjing. Instruksi Kampung 
Mendadak! Disingkat IKM, ini berlaku dalam 
keadaan darurat. Perhatikan: satu anjing mati 
nilainya sama deangan tiga puluh warga biasa. 
Untuk menutup itu, aku persilakan kalian untuk 
berpikir.” (hal.133) 

“Iblis!! Kamu tega mengorbankan anak 
sendiri?!......”Penjagaaaa!!Bunuh kepala penjilat ini 
di hadapanku!!” memanggil. Satu perintah. 
Menyumpah serapah dan kopral polisi pentalitan tak 
percaya; gugup; ambruk menggelosor berkehendak 
menjilat-jilat kaki. 

“Dasar setan! Justru inilah sesungguhnya manusia 
laknat paling berbahaya, yang tak akan segan 
menggorok leherku ketika mendapat kesempatan. 
Anjing! Jika kau tega memakan anak sendiri, apalagi 
aku?! Heh? Kau tak percaya bahwa aku amat 
berterima kasih atas upayamu membikin orang-
orang seperti aning anjing berlutut. Bahkan kau 
mungkin tak akan percaya jika aku katakan; bahwa 
akulah sesungguhnya yang membunuh dua anjing 
dobermanku. Dengan tanganku sendiri. Untuk 
menguji kesetiaan rakyatku. Dasar otak babi...” 
(Anjing, Hal: 140-141)  

 
Kutipan diatas menggambarkan betapa Id sangatlah dominan dalam diri 

Tuan Hilmi. Segala pemenuhan kebutuhan pribadinya ia jalani tanpa 

mempertimbangkan dampak yang akan timbul di lingkungan sekitar ia tinggal. Ia 

menggunakan kekuasaanya tersebut untuk dapat mewujudkan segala yang ia 

inginkan, sekalipun itu mengorbankan kepentingan rakyatnya. Bahkan, karena 

begitu kuatnya pengaruh Tuan Hilmi terhadap warganya sampai-sampai tega 

orang tua untuk membunuh anaknya. Id culas, licik Tuan Hilmi begitu 

mendominasi jalannya cerita dalam cerpen ini. Demi kepentingan, ambisi pribadi 
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Tuan Hilmi menggunakan cara-cara licik. Sehingga warganya menjadi korban 

pelampiasan keinginannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1    Simpulan 
  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut : 

a. Secara garis besar, eksploitasi kekerasan yang dimunculkan dalam 

kumpulan cerpen Kali Mati lebih dikarenakan permasalahan psikologis. 

Permasalahan ini secara tidak langsung memicu adanya masalah sosial 

dalam kehidupan masyarakat yang berujung pada tindakan kekerasan. 

Kumpulan cerpen tersebut juga menggambarkan unsur-unsur kekerasan 

dalam menjalankan sebuah ideologi. Kekerasan bisa berupa kekerasaan fisik 

maupun psikis. Kekerasaan fisik bisa diartikan dengan penggunaan alat 

yang melukai salah satu pihak. Sedang psikis hanya tergambar lewat lisan 

dan jarang terjadi kontak fisik, tapi berakibat lebih buruk dari kekerasaan 

fisik. 

b. Di lain hal, pengaruh Id, Ego, dan Superego terhadap terjadinya kekerasan 

sangatlah dominan. Beberapa tokoh dalam kumpulan cerpen tersebut sangat 

mengedepankan Id mereka. Id merupakan energi psikis dan naluri yang 

menekan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar seperti: makan, seks, 

menolak rasa sakit atau tidak nyaman. Perasaan inilah yang membuat 

seseorang selalu mencari kenikmatan dan selalu menghindari 

ketidaknyamanan. Perasaan ini juga yang sering menimbulkan dorongan-
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dorongan untuk melakukan tindak kekerasan untuk memenuhi hasrat 

pribadinya tersebut. Bisa dikatakan bahwa Id ini sangatlah rakus, sehingga 

dalam memenuhi kebutuhannya tidak pandang buluh, berbagai cara 

dilakukan termasuk dengan kekerasan. Maka dari itu struktur kepribadian 

selanjutnya sangatlah memerlukan Ego. Ego memberikan pertimbangan-

pertimbangan apakah ia dapat memuaskan diri tanpa mengakibatkan 

kesulitan atau penderitaan bagi dirinya. Tugas Ego memberikan penalaran, 

penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan. Akan tetapi Ego seperti 

halnya Id tidak memiliki moralitas karena keduanya ini tidak mengenal nilai 

baik dan buruk. Untuk itu dibutuhkan struktur yang ketiga, yaitu Superego 

yang mengacu pada moralitas dalam kepribadian. Superego sama halnya 

dengan hati nurani yang mengenal baik dan buruk. Disinilah Superego 

muncul sebagai penengah untuk mempertimbangakan nilai moral. 

 

5.2    Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut. 

Sastra secara tidak langsung telah menciptakan miniatur kehidupan 

masyarakat dalam bentuk yang diperhalus dengan imajinasi. Sastra 

merupakan manifestasi kebudayaan yang dibentuk dari lingkungannya. 

Dalam hal ini pengkajian sastra hendaknya tidak hanya memberikan 

interpretasi terhadap karya sastra tetapi juga harus mampu diejawantahkan 

ke dalam pokok sendi-sendi kehidupan masyarakat.  
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Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lagi, sehingga dapat 

memberikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan utamanya yang 

berhubungan dengan masalah-masalah psikologi dan sosial masyarakat 

khusunya kaum bawah yang diwujudkan dalam bentuk penelitian lapangan. 

Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau minimal kepada 

pembaca dalam memahami kondisi kebangsaan saat ini. Diharapkan pula hal 

ini akan memberikan wacana baru yang dapat diimplementasikan untuk 

melihat gambaran Negara Indonesia dengan segala persoalannya. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan mampu menambah kepustakaan dan menjadi 

masukan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian mengenai 

masalah tindak kekerasan.  
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