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ABSTRAK 
 
 
Sativa, Miftalyka Bhakti. 2011. Tehnik Pengaluran pada Cerbung Detektif 
Salindri Kenya Kebak Wewadi. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas 
Bahasa dan Seni. Unnes. Pembimbing I Drs. Sukadaryanto, M.Hum. Pembimbing 
II Yusro Edi Nugroho, S.S., M.Hum. 
 
Kata kunci: Alur, Cerbung, dan Cerbung Detektif Salindri Kenya Kebak Wewadi. 
 

Alur di dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi memiliki ciri yang 
sangat menarik. Ciri yang terletak pada alur, diduga mengandung unsur-unsur 
seperti: tindak kejahatan, pelacakan kasus oleh sang detektif, dan pembongkaran 
kasus. Ciri itulah yang menandakan cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 
sebagai cerita detektif. Terlebih lagi alur cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 
terdapat kisah yang bersumber pada cerita sejarah. Cerita sejarah yang terkait 
dengan cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi yaitu: cerita Kerajaan Majapahit, 
Kerajaan Mataram, dan Keraton Surakarta yang pasti akan menarik untuk 
disimak. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian tentang tehnik pengaluran yang 
terdapat di dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi guna mengungkap 
keunikan alurnya.   

 
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. Bagaimanakah alur cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne 
Puri yang terdapat di dalam Majalah Panjebar Semangat? Tujuan yang hendak 
dicapai yaitu mendeskripsikan alur cerita dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 
Wewadi karya Pakne Puri yang terdapat di dalam Majalah Panjebar Semangat. 

  
Penelitian ini menggunakan pendekatan obyektif. Penelitian ini difokuskan 

pada penelitian yang membedah suatu cerita fiksi dari perspektif strukturalisme. 
Adapun sasaran penelitian ini adalah alur cerita di dalam cerbung Salindri Kenya 
Kebak Wewadi yang terbit di Majalah Panjebar Semangat periode tahun 2009. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analitis, yaitu 
mendeskripsikan data-data dalam teks cerita yang kemudian disusul dengan 
analisis. 

  
Simpulan hasil analisis penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Alur di 

dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi memiliki ciri alur sebagai cerita 
detektif. (2) Berdasarkan kaidah pengalurannya cerbung Salindri Kenya Kebak 
Wewadi memiliki plausibility, suspense, surprise, dan unity yang bagus. (3) 
Berdasarkan komposisi alunya cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi memiliki 
alur campuran secara kriteria urutan waktu. Berdasar kriteria kuantitatif tergolong 
alur ganda. Berdasar kriteria kepadatan tergolong alur longgar. Berdasar kriteria 
isi cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi memiliki alur gerak, alur sedih, alur 
tragis, alur penghukuman, alur sentimental, dan alur kekaguman. 
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Saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. Cerbung Salindri 
Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri hendaknya digunakan sebagai alternatif 
bahan ajar kesusastraan dalam kegiatan pemelajaran Bahasa Jawa di sekolah. 
Selain itu, perlu penelitian lebih lanjut tentang kesesuaian cerbung Salindri Kenya 
Kebak Wewadi  sebagai bahan ajar dan proses pembelajaran yang inovatif guna 
keefektifan penggunaan bahan ajar tersebut.  
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ABSTRAK 
 
 
Sativa, Miftalyka Bhakti. 2011. Tehnik Pengaluran pada Cerbung Detektif 
Salindri Kenya Kebak Wewadi. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas 
Bahasa dan Seni. Unnes. Pembimbing I Drs. Sukadaryanto, M.Hum. Pembimbing 
II Yusro Edi Nugroho, S.S., M.Hum. 
 
Tembung pangrunut: Alur, Cerbung, lan Cerbung Detektif Salindri Kenya Kebak 

Wewadi.  
 
Alur ing sajroning cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi nduweni ciri 

sing nemsemake. Ciri alur kasebut dinakwa nduweni perangan-perangan kayata: 
perkara culika, panglacakan perkara dening sang detektif, lan pambongkaran 
perkara. Ciri kasebut nandakake yen cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 
minangka carita detektif. Luwih-luwih alur cerbung Salindri Kenya Kebak 
Wewadi ngandhut carita kang nyumber saka carita sejarah. Carita sejarah kang 
digathukake karo cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi yaiku: carita Praja 
Majapahit, Praja Mataram, lan Keraton Surakarta kang mesti wae bakal 
nemsemake yen diwaca. Awit saka kuwi, perlu anane panaliten ngenani cara 
pangaluran ing sajroning cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi kanggo nduwa 
kaelokane alure. 

 
Prekara kang arep dirembug ing sajroning panaliten iki yaiku. Kepriye 

alur cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi anggitane Pakne Puri ing Majalah 
Panjebar Semangat? Ancas sing arep kagayuh yaiku njlentrehake alur carita ing 
sajroning cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi anggitane Pakne Puri ing 
Majalah Panjebar Semangat. 

 
Panaliten iki nggunakake pendekatan obyektif. Punjering panaliten kanthi 

cara ngonceki utawa mbeberake teks carita saka pandengan strukturalisme. Dene 
sasaran panaliten iki yaiku alur carita ing sajroning cerbung Salindri Kenya 
Kebak Wewadi anggitane Pakne Puri ing Majalah Panjebar Semangat taun 2009. 
Cara analisis kang digunakake yaiku teknik deskriptif analitis, yaiku mbeberake 
bukti-bukti sajroning teks lan kabanjurake kanthi analisis. 

 
Asiling analisis panaliten iki ing antarane. (1) Alur ing sajroning cerbung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi nduweni ciri alur minangka carita detektif. (2) 
Adhedhasar tata cara pangalurane cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 
nduweni plausibility, suspense, surprise, lan unity kang nemsemake. (3) 
Adhedhasar komposisi alure cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi nduweni 
alur campuran sacara urutane wektu. Adhedhasar gunggungane alur kagolong 
alur ganda. Adhedhasar kapadhetane kagolong alur longgar. Adhedhasar isine 
cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi nduweni alur gerak, alur sedih, alur 
tragis, alur paukuman, alur sentimental, lan alur kekaguman.  
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Panyaruwe kang diprayogaake yaiku cerbung Salindri Kenya Kebak 
Wewadi anggitane Pakne Puri sajroning mugiya kagunakake minangka alternatif  
bahan ajar kasusastraan sajroning pasinaonan Basa Jawa ing sekolah. Kajaba 
kuwi, perlu panaliten sabanjure ngenani kacocokane cerbung Salindri Kenya 
Kebak Wewadi minangka bahan ajar lan proses pasinaonan kang inovatif kanggo 
nggunakake bahan ajar kasebut.  
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DAFTAR SINGKATAN 

1. SKKW  : Salindri Kenya Kebak Wewadi



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi merupakan sebuah cerita yang 

mengandung misteri. Judul Salindri Kenya Kebak Wewadi mengisyaratkan sebuah 

cerita yang penuh dengan ‘wewadi’ atau rahasia. Kata ‘wewadi’ yang menjadi 

simbol misteri inilah yang menarik perhatian pembaca. Cerita Salindri Kenya 

Kebak Wewadi yang berbentuk cerbung di Majalah Panjebar Semangat diduga 

mempertebal rasa keingintahuan pembaca terhadap kelanjutan ceritanya. Inilah 

kesan singkat yang terpotret dari cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi sehingga 

membuka peluang untuk diadakan penelitian yang lebih lanjut. 

Kehadiran cerita detektif cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi tidak bisa 

dipisahkan dari unsur-unsur pembangunnya. Unsur pembangun cerbung Salindri 

Kenya Kebak Wewadi yang diduga menonjol yaitu alur cerita. Pengarang 

tampaknya sadar betul pentingnya alur cerita untuk membangun sebuah cerita 

yang berkualitas. Pengaluran dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

diduga memiliki ciri sebagai sebuah cerita berbahasa Jawa yang berjenis cerita 

detektif. Jalinan peristiwa pada sebuah cerita detektif sering dikonsepkan dalam 

bentuk yang sulit ditebak. Inilah keunggulan cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi dibandingkan cerbung yang lain, sehingga menarik sekali dilakukan 

sebuah penelitian untuk mengungkap dugaan tersebut.  
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Sebuah cerita detektif pasti terdapat penokohan yang berupa tokoh detektif 

itu sendiri, penjahat, dan korban. Para pelaku terutama sang detektif dalam cerita 

detektif merupakan tokoh sentral yang membentuk alur cerita. Cerita detektif juga 

selalu memunculkan pengaluran dalam bentuk teka-teki yang sulit ditebak oleh 

pembacanya. Inilah ciri khas dari sebuah cerita detektif yang menuntut 

kemampuan pengarang untuk menuangkan kekuatan imajinasinya dalam sebuah 

lakon atau cerita. 

Seorang detektif pada hakikatnya adalah seorang sersi (searcher), juru 

geledah, dan juru selidik. Detektif (detector) berarti alat untuk menemukan barang 

yang tersembunyi. Cerita detektif dengan demikian  bersifat menceritakan perihal 

penyelidikan terhadap sesuatu, yang biasanya menelusurinya melalui suatu cara 

untuk menemukan tindak kejahatan. Cerita yang berpusat pada penelusuran dan 

penyidikan tindak kejahatan dengan teka-teki yang sulit ditebak ditengarai 

menjadi keunikan yang membawa daya tarik tersendiri dari kisah cerbung 

beraliran detektif. 

Bertolak dari pandangan tentang ciri cerita detektif, unsur pembangun yang 

di duga menonjol pada cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi yaitu alur dan 

pengaluran cerita. Melalui alur dan pengaluran cerita, pengarang leluasa 

menuangkan gagasan ataupun ide untuk menggiring opini pembaca terhadap suatu 

persoalan. Ide atau gagasan inilah yang bisa diserap dan dijadikan acuan dalam 

pembelajaran kehidupan bagi pembaca melalui jalinan peristiwa yang terbangun 

dalam cerita. 
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Jalinan peristiwa serta tokoh dan penokohan sangat berperan untuk 

membangun sebuah cerita. Peristiwa pada umumnya menceritakan suatu sikap 

dan perilaku tokoh sekaligus akibat yang ditimbulkannya. Gambaran yang 

imajenatif dari jalinan peristiwa dan sikap tokoh yang seolah-olah nyata di dalam 

suatu cerbung yang membawa akibat bagi pelakunya, dapat menjadi pembelajaran 

bagi pembaca. Keunggulan cerbung ini juga terletak pada kedinamisan jalinan 

peristiwa melalui sikap dan perilaku tokoh cerita yang tidak datar sehingga 

mengandung daya tarik sebagai sebuah cerita detektif. 

Keunggulan cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi juga terletak pada 

judul cerita yang dikaitkan dengan dunia gaib. Peristiwa yang timbul tidak 

semata-mata terjadi karena pembunuhan seorang tokoh cerita tetapi adanya unsur 

gaib yang berperan penting di balik peristiwa pembunuhan tokoh cerita tersebut. 

Inilah yang membedakan cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi dengan cerita 

detektif lainnya seperti cerita detektif Jaring Kalamangga karya Suparto Brata 

yang cenderung mengekor pada konvensi cerita detektif barat yang jauh dari 

nuansa magis kejawen. 

Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri di duga 

memiliki karakter khusus melalui media bahasa yang digunakan. Penggunaan 

bahasa Jawa semakin mempertajam penggambaran alur cerita terkait peristiwa 

magis yang terikat oleh unsur budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa. Bahasa 

Jawa yang diterapkan sebagai cermin budaya Jawa semakin menggugah minat 

baca para pembaca. Inilah gambaran sekilas tentang jalinan peristiwa dalam 
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cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri yang mengusung 

budaya Jawa dalam penceritaannya.  

Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi lazimnya karya sastra Jawa 

lainnya, merupakan cermin kehidupan masyarakat Jawa terutama dalam sistem 

kepercayaan mistis kejawen. Peristiwa yang terjadi dan terangkai di dalam 

cerbung ini menggambarkan cerita pembunuhan yang penuh mistis. Pembunuhan 

yang terjadi sangatlah tidak wajar, sebagaimana kepercayaan masyarakat Jawa 

tentang santet ataupun kutukan makhluk halus yang berujung pada kematian 

seseorang. Kemenarikan ini ditunjukkan oleh fenomena terhadap motif 

pembunuhan yang menjadi latar belakang cerita. Peristiwa yang terkait dengan 

kepercayaan masyarakat Jawa terhadap kebenaran hal-hal gaib seperti itulah yang 

sangat menarik untuk dicermati dan begitu dominan melalui pengalurannya. 

Lebih lanjut, penggambaran jalinan peristiwa yang dikembangkan dalam 

cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi di duga cenderung berlewah. Secara 

sekilas melalui pembacaan terhadap seri pertama cerbung ini diketahui hampir 

seluruh penceritaan didominasi oleh penggambaran peristiwa tentang latar cerita. 

Penggambaran situasi yang berlewah dan dikaitkan dengan kejadian lampau 

seperti jaman kerajaan yang berkuasa di tanah Jawa terkesan berbelit-belit. 

Namun disinilah kekhasan cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi yang 

membedakan dengan cerita detektif yang lainnya. Kebanyakan cerita detektif 

hanya menggambarkan situasi yang serba mencekam tetapi tidak dikaitkan dengan 

kejadiaan yang lampau dan bersejarah. Inilah keunggulan yang ditawarkan oleh 

cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi yang mengajak pembaca mengingat dan 
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belajar kembali peristiwa sejarah kerajaan di tanah Jawa seperti jaman Majapahit 

hingga jaman Kasunanan Surakarta sebagaimana berikut. 

Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi mengisahkan petualangan misteri 

pembunuhan di daerah Sogan sebuah kawasan perkotaan di Surakarta. Inilah 

keunikan yang berbeda dengan cerita detektif lain yang sering menggunakan latar 

di daerah kawasan pedesaan dan pegunungan yang bernuansa seram. Kisah dalam 

cerbung ini bermula ketika terjadi sebuah pembunuhan yang terkesan aneh 

dengan luka yang menganga di leher bekas cakaran hewan buas. Hasil 

penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak menemukan titik terang 

terkait jejak pembunuhnya. Di sinilah kejanggalan yang memicu sang detektif 

AKP Jimat Subarkah sebagai Kasat Serse Surakarta turun tangan menyelidiki 

peristiwa tersebut.  

Motif-motif ataupun alibi seputar terjadinya pembunuhan dikumpulkan 

tetap saja tidak menemukan titik temu. Penyelidikan yang buntu harus dihadapi 

oleh AKP Jimat Subarkah hingga pada akhirnya jatuhlah korban pembunuhan 

selanjutnya dengan motif yang sama. Witono Paing, korban tewas dengan luka 

mengenaskan yang terjadi juga di perkampungan Sogan. Di tengah-tengah 

penyelidikan AKP Jimat Subarkah seperti mendapatkan wangsit ketika terdengar 

suara dari balik jendela kantornya agar mencari seseorang sakti yang bernama 

Kyai Ganjur bermukim di dusun Gunung Wutah lereng Gunung Merapi.  

Pelacakan ke Gunung Merapi ternyata membawa titik terang. Pembunuhan 

yang terjadi di daerah Sogan bukanlah pembunuhan yang biasa tetapi 

pembunuhan yang dilakukan oleh iblis yang berekarnasi dari jaman Majapahit. 
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Iblis yang dahulu berwujud bledheg telah dikurung dan disegel oleh Ki Ageng 

Sela yang menurunkan dinasti raja-raja Jawa, telah lepas karena gempa gunung 

Merapi. Iblis tersebut meminjam raga seseorang dengan ciri-ciri tertentu untuk 

menuntaskan dendamnya. 

Pelacakan terhadap pelaku kejahatan kembali menemui jalan buntu. AKP 

Jimat Subarkah harus menemukan seseorang yang menjadi inang iblis tersebut. 

Selain itu, untuk mencegah terjadi pembunuhan lanjutan, AKP Jimat Subarkah 

dibantu anak buahnya juga harus menemukan anak yang memiliki rajah cakra di 

perutnya sebagai tulak bala. Penyelidikan tersebut akhirnya membuahkan hasil 

ketika didapatkan nama Salindri yang diduga kuat menjadi inang dari iblis 

tersebut. Demikian pula kerja keras untuk menemukan keberdaan bocah yang 

memiliki rajah kalacakra di perutnya telah mendapat titik temu. Dengan bantuan 

bocah tersebut, akhirnya detektif AKP Jimat Subarkah dapat mengungkap dan 

menghentikan peristiwa pembunuhan yang berlatar belakang dendam sang iblis.  

Di saat yang bersamaan pembunuhan yang hampir serupa juga terjadi. 

Sesosok mayat ditemukan di Sogan dengan luka dileher yang mirip dengan 

korban-korban sebelumnya. Namun berkat kesigapan AKP Jimat Subarkah 

beserta anak buahnya akhirnya berhasil mengungkap motif pembunuhan yang 

terjadi. Mayat yang ditemukan tersebut sengaja dibuang di daerah Sogan, 

dimaksudkan untuk mengelabuhi polisi terhadap pembunuhan yang bermotif 

perampokan itu. Polisi pasti akan menghubungkan temuan mayat tersebut dengan 

kasus Sogan yang misterius sehingga jejak langkah sang perampok tidaklah 

terungkap. Gaya penceritaan melalui pengaluran yang menggabungkan dua motif 
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peristiwa pembunuhan ini sangatlah menarik. Inilah bukti bahwa alur dan 

pengaluran cerita dalam cerita detektif Salindri Kenya Kebak Wewadi menjadi 

keharusan untuk diteliti lebih lanjut. 

Penelitian tentang cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi sangat berperan 

dalam pembentukan watak pembaca. Hal-hal positif yang terkandung di dalam 

jalinan peristiwa cerbung, akan lebih mudah dipahami oleh pembaca dan 

dijadikan contoh dalam bermasyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan. 

Pendidikan itu sendiri disampaikan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 

cerita. Melalui jalinan peristiwa itulah pembaca diharapkan dapat mengambil 

hikmah dari pesan-pesan sosial yang disampaikan. 

Jalinan peristiwa yang membentuk cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

hanyalah sebuah model. Model kehidupan yang baik maupun kurang baik, yang 

sengaja ditampilkan agar tidak diikuti, atau minimal tidak dicenderungi oleh 

pembaca. Pembaca diharapkan dapat mengambil hikmah dari jalinan cerita 

tentang tokoh “jahat”. Kebaikan akan tampak lebih mencolok bila dibandingkan 

dengan keburukan di dalam jalinan peristiwa yang dijalani tokoh jahat.  

Hikmah yang diambil dari cerbung pada umumnya adalah membentuk 

sifat-sifat luhur manusia yang biasanya berkaitan dengan keadaan nilai sosial 

manusia. Nilai sosial dalam karya sastra yang diperoleh pembaca melalui karya 

sastra selalu dalam pengertian yang baik. Dengan demikian, jika dalam sebuah 

karya ditampilkan jalinan peristiwa tokoh-tokoh yang kurang terpuji, baik mereka 

berlaku sebagai tokoh antagonis maupun protagonis, tidaklah berarti bahwa 

pengarang menyarankan kepada pembaca untuk bersikap dan bertindak demikian 
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itu. Kompleksitas karya sastra seperti cerbung ini menyebabkan adanya garis 

pembatas antara karya sastra dan pembaca yang kurang memiliki kemampuan 

untuk menangkap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra. Oleh karena itu, 

diperlukan kajian terhadap karya sastra untuk menjembatani pengarang dan 

pembaca. 

Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi yang berbahasa Jawa 

sebagaimana hal di atas merupakan sebuah bentuk cerita detektif yang perlu untuk 

dikuak ataupun diteliti. Penelitian terhadap cerbung tersebut memberikan 

tantangan tersendiri bagi kaum akademisi khususnya mahasiswa bahasa dan sastra 

Jawa. Diharapkan para akademisi lebih peka terhadap karya-karya fenomenal 

semacam ini, bukan hanya meneliti tetapi mampu untuk menciptakan karya 

semacam ini. Penelitian terhadap cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

didasarkan pada alasan-alasan bahwa cerita detektif tersebut merupakan sebuah 

bentuk cerita yang di dalamnya terdapat alur cerita yang menarik. Alur dalam 

cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi merupakan sebuah alur yang kompleks 

sehingga berbeda dengan cerita-cerita berbahasa Jawa yang lain dan memenuhi 

syarat sebagai objek penelitian dengan menggunakan teori strukturalisme. 

 Ditinjau dari segi konvensinya cerita detektif menuntut beberapa unsur 

khas seperti: jalinan peristiwa yang penuh teka-teki, tempat terpencil, korban 

(pembunuhan), watak tokoh-tokoh yang meragukan, tokoh detektif, dan pelacakan 

oleh sang detektif. Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi bisa dikategorikan di 

dalamnya karena memiliki model penceritaan detektif di dalamnya. Hanya saja 

model penceritaan detektif terkait dengan alur cerita di dalam cerbung ini tidak 
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mengacu kepada bentuk cerita detektif barat lazimnya cerita detektif karya 

Suparto Brata. Oleh karena itu, pengamatan terhadap karya yang berupa cerita 

detektif akan disejajarkan dengan konvensi cerita detektif barat. Secara alur, cerita 

detektif selalu memiliki beberapa kecenderungan yang sama diakibatkan oleh 

konvensinya. 

 Penulisan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

kepada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada perkembangan teori 

dan aplikasi pembelajaran bahasa dan sastra Jawa di satuan tingkat pendidikan 

tertentu. Proses pembelajaran bahasa dan sastra Jawa, khususnya pengajaran ilmu 

sastra modern diperlukan adanya inovasi pembelajaran dan bahan ajar yang 

memadai sehingga bahasa Jawa bukanlah sesuatu hal yang ditakuti oleh para 

peserta didik. Pembahasan mengenai alur cerita cerbung ini ditujukan untuk 

mengetahui proses penciptaan sebuah karya sastra sehingga hasilnya bisa 

dijadikan salah sebuah referensi dalam pemahaman cerbung Salindri Kenya 

Kebak Wewadi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah unsur intrinsik yang 

terkandung dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri. 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu alur cerbung Salindri Kenya 

Kebak Wewadi. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. Bagaimanakah alur cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi karya Pakne Puri? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan merupakan arah yang akan dicapai dalam melakukan suatu 

kegiatan. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mendeskripsikan 

teknik pengaluran dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne 

Puri. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara 

lain sebagai berikut. 

1. Penelitian ini secara teoretis dapat dijadikan acuan model penelitian tentang 

alur roman detektif. Selain itu, diharapkan dapat menambah pemahaman 

tentang konvensi alur cerita detektif, bukan hanya cerbung Salindri Kenya 

Kebak Wewadi tetapi alur cerbung lain. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menolong kaum akademisi khususnya 

mahasiswa program studi sastra untuk lebih memahami karya sastra, 

memperkaya pengalaman batin, dan menambah wawasan tentang jalinan 

peristiwa yang dialami para tokoh dalam cerbung detektif Salindri Kenya 

Kebak Wewadi karya Pakne Puri. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai alur suatu karya sastra bergenre cerbung sudah 

banyak dilakukan orang. Di antaranya Maftukhah (2009) dalam penelitiannya 

yang berjudul ”Alur Novel Emprit Abuntut Bedhug Karya Suparto Brata” 

menyimpulkan bahwa Novel Emprit Abuntut Bedhug memiliki alur campuran 

yang mencirikannya sebagai sebuah novel detektif. Dengan demikian, relevansi 

penelitian Maftukhah dengan penelitian skripsi ini terletak pada objek kajian 

penelitian yang berupa alur dan pengaluran cerita prosa. Perbedaan yang 

mendasari terletak pada sumber data yang berupa novel dan cerbung. 

Sagitaningrum (2010) dalam penelitiannya yang berjudul ”Suspense 

Cerita Sambung Kembang kang Ilang Karya Tri Wahyono pada Majalah Djaka 

Lodang” menyimpulkan adanya suspense yang terjaga dalam jalinan peristiwa 

pada tahapan alur, yaitu: exposition, komplikasi, relevansi, dan denouement. 

Sejalan dengan penelitian Sagitaningrum, Listiyoningsih (2010) melalui 

“Suspense dalam Novel Seri Detektif Handaka Kunarpa Tan Bisa Kandha Karya 

Suparto Brata” membuktikan keterjagaan suspense dalam penahapan alur novel 

Kunarpa Tan Bisa Kandha. Dengan demikian, relevansi penelitian Sagitaningrum 

dan Listiyoningsih dengan penelitian skripsi ini terletak pada objek kajian 

penelitian yang berupa pengaluran cerita. Perbedaan yang mendasari penelitian 

Sagitaningrum dan Listiyoningsih dengan penelitian skripsi ini terletak pada 

sumber data yang berupa novel dan cerbung. 
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Maisaroh (2010) melakukan penelitian “Gaya Bahasa dalam Cerbung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi Karya Pakne Puri Di Majalah Panjebar 

Semangat”. Penelitian tersebut menemukan penggunaan gaya bahasa yang 

meliputi kategori leksikal, kategori gramatikal, serta bahasa figuratif dalam 

cerbung tersebut. Relevansi penelitian Maisaroh dengan penelitian ini terletak 

pada sumber data yaitu cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi. Perbedaan yang 

mendasari penelitian Maisaroh dengan penelitian ini terletak pada rumusan 

permasalahan yang berupa gaya bahasa dan alur. Dengan demikian, penelitian 

terhadap alur cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi merupakan penelitian yang 

belum pernah dilakukan dan perlu dilakukan.    

2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Hakikat Alur Cerita Detektif 

Istilah alur atau plot yang berasal dari bahasa Perancis “intrigue”, berarti 

jalinan peristiwa dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu. Pautannya 

dapat diwujudkan temporal dan hubungannya kausal (Sudjiman 1992 : 29-30). 

Alur merupakan konstruksi mengenai sesuatu deretan peristiwa yang secara logis 

dan kronologis saling berkaitan yang dialami oleh pelaku dalam cerita tersebut 

(Sayuti 1996:27). Lebih lanjut, Stanton (dalam Nurgiyantoro 2002:113) 

menyatakan bahwa plot atau alur merupakan cerita yang berisi urutan kejadian, 

akan tetapi setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa 

yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Aminudin 

(1987: 83) alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan 
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sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu 

cerita fiksi seperti cerita detektif.  

Suharianto (2005:18). Alur atau plot merupakan sebuah cara pengarang 

untuk menjalani kejadian-kejadian secara berurutan dengan memperhatikan 

hukum sebab akibat sehingga menjalin sebuah kesatuan yang padu, bulat, dan 

utuh. Menurut Foster (dalam Nurgiyantoro 2002:113) plot adalah peristiwa-

peristiwa cerita yang mempunyai penekanan pada adanya hubungan sebab akibat. 

Lebih lanjut, Kenny (dalam Nurgiyantoro 2002:113) juga mengemukakan bahwa 

plot sebagai peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang tidak bersifat 

sederhana karena pengarang menyusun peistiwa-peristiwa itu berdasarkan 

kaitannya sebab akibat.  

Abrams (dalam Nurgiyantoro 2002: 113) memperkuat pendapat tentang 

hakikat alur, bahwa alur sebuah karya fiksi seperti cerita detektif merupakan 

struktur peristiwa-peristiwa yang terlihat dalam penyajian dan pengurutan 

berbagai peristiwa. Senada dengan Abrams, alur merupakan konstruksi mengenai 

sesuatu deretan peristiwa yang secara logis dan kronologis saling berkaitan yang 

dialami oleh pelaku dalam cerita, secara umum ada dua bentuk alur yaitu alur 

lurus dan alur sorot balik (Sayuti 1996:27). Berpijak dari berbagai pandangan 

tersebut, dapat diketahui bahwa alur atau plot merupakan keseluruhan bagian 

peristiwa-peristiwa di dalam cerita yang terbentuk karena proses sebab akibat dari 

peristiwa lainnya. 

Lebih lanjut, Nurgiyantoro (2002: 113) memaparkan bahwa alur atau plot 

pada karya fiksi seperti cerita detektif tidak hanya menampilkan peristiwa demi 
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peristiwa berdasarkan urutan waktu saja tetapi juga mempertimbangkan unsur 

keindahan. Peristwa-peristiwa yang terjalin haruslah diolah dan disisati secara 

kreatif sehingga hasil pengolahan dan penyiasatan menjadi indah dan menarik 

sebagai alur cerita detektif yang utuh. Proses kreatifitas memilih dan menata 

peristiwa dalam rangka pengembangan keseluruhan alur cerita detektif inilah yang 

disebut sebagai pengaluran atau pemlotan.  

Indriani (1986:6) mengemukakan bahwa berdasarkan konvensinya cerita 

detektif memiliki ciri alur yang khas, yaitu adanya tindak kejahatan, pelacakan, 

dan pembongkaran.  Pengaluran di dalam sebuah cerita detektif dimanifestasikan 

melalui perbuatan, tingkah laku, dan sikap tokoh-tokoh (utama) cerita. Pada 

umumnya peristiwa yang ditampilkan dalam sebuah cerita detektif berasal dari 

perbuatan dan tingkah laku para tokoh, baik yang bersifat verbal atau nonverbal.  

Lebih lanjut, Nurgiyantoro (2002:114) memaparkan bahwa pengaluran 

merupakan bentuk cerminan atau berupa perjalanan tingkah laku para tokoh 

dalam bertindak, berpikir, berasa, dan bersikap dalam menghadapi berbagai 

masalah kehidupan. Namun, tentu saja hal seperti itu tidak serta merta 

dikemukakan secara langsung oleh pengarang melainkan melalui pengolahan dan 

penyiasatan untuk menjaga daya tarik cerita. Dengan demikian pengaluran 

merupakan bentuk proses kreatif pengarang dalam mengolah alur sebuah cerita 

detektif hingga memiliki daya tarik yang memikat pembaca.  

2.2.2 Peristiwa, Konflik, dan Klimaks 

Eksistensi plot dalam suatu cerita fiksi detektif didukung oleh tiga unsur 

yaitu peristiwa, konflik, dan klimaks. Ketiga unsur tersebut merupakan unsur 
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yang sangat esensial dan memiliki hubungan mengerucut. Hubungan itu diartikan 

bahwa cerita fiksi detektif banyak sekali tetapi belum tentu sebuah cerita fiksi 

detektif memuat adanya konflik yang utama. Oleh karena itu, perlu adanya 

hubungan yang menyatu antara peristiwa, konflik, dan klimaks.    

2.2.2.1 Peristiwa 

Peristiwa atau kejadian dalam cerita fiksi detektif sudah banyak 

diperbincangkan. Namun dalam perkembangannya belum dikemukakan apa 

sebenarnya peristiwa itu. Dalam berbagai literatur berbahasa Inggris, sering 

ditemukan penggunaan istilah action (aksi, tindakan) dan event (peristiwa, 

kejadian) secara bersama atau bergantian. Sebuah cerbung sering mengungkapkan 

berbagai macam tentang peristiwa atau kejadian. Penggunan istilah action (aksi 

atau tindakan) dan event (peristiwa, kejadian) sering dirangkum menjadi satu 

istilah peristiwa (kejadian), walau sebenarnya kedua istilah itu menyoal pada dua 

hal yang berbeda. Action merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh tokoh. Di 

pihak lain juga digunakan event, yang tentu saja lebih luas cakupannya sebab 

dapat menyoal pada sesuatu yang dilakukan dan dialami tokoh manusia atau 

sesuatu yang di luar aktivitas manusia. 

 

Luxemberg (dalam Nurgiyantoro 2002:117) mengemukakan bahwa 

peristiwa dapat diartikan sebagai peralihan dari satu keadaan menuju keadaan 

yang lain. Berdasarkan pengertian itu, dapat dibedakan kalimat-kalimat tertentu di 

dalam cerita yang menampilkan peristiwa ataupun yang tidak menampilkan 

peristiwa. Sebagai contoh, di dalam cerita pastilah terdapat kalimat-kalimat yang 
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mendeskripsikan tindakan tokoh dengan kalimat yang mendeskripsikan ciri-ciri 

fisik tokoh. 

Lebih lanjut, Luxemberg (dalam Nurgiyantoro 2002:117) memaparkan 

tiga jenis peristiwa tentang hubungan peristiwa dengan pengembangan plot dalam 

penyajian cerita yaitu: peristiwa fungsional, kaitan, dan acuan. Peristiwa 

fungsional merupakan peristiwa-peristiwa yang menentukan perkembangan plot. 

Urutan-urutan peristiwa fungsional merupakan inti cerita sebuah karya fiksi. 

Peristiwa kaitan merupakan peristiwa yang berfungsi mengaitkan peristiwa-

peristiwa penting dalam pengurutan penyajian cerita. Peristiwa acuan adalah 

peristiwa yang tidak secara langsung berpengaruh dengan perkembangan plot 

melainkan mengacu pada unsur-unsur lain seperti perwatakan yang melingkupi 

batin seorang tokoh. Ketiga peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang mampu 

mempengaruhi plot. Hal itu diperlukan dalam menganalisis sebuah cerita agar 

menjadi searah dan bervariasi. Peristiwa yang diungkapkan pertama belum tentu 

merupakan awal cerbung karena cerita fiksi detektif dapat menggunakan jenis plot 

progresif, kronologis atau waktu, dan flash-back atau sorot balik. 

  

Barthes (dalam Nurgiyantoro 1994:120) membedakan peristiwa menjadi 

dua, yaitu sebagai berikut. 

1. Peristiwa utama (event mayor) yaitu peristiwa – peristiwa yang diutamakan. 

2. Peristiwa pelengkap (event minor) yaitu peristiwa-peristiwa yang tidak 

diutamakan. 
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Chatman (dalam Nurgiyantoro 2002:120) membedakan peristiwa menjadi 

dua, yaitu sebagai berikut. 

1. Kernel (kernels) adalah peristiwa utama yang menentukan perkembangan plot. 

Kernel merupakan momen naratif yang menaikkan inti permasalahan pada arah 

seperti yang dimaksudkan oleh peristiwa. Kernel tidak dapat dihilangkan 

karena akan merusak logika cerita. 

2. Satelit (satellits) adalah peristiwa pelengkap yang ditampilkan untuk 

menunjukkan eksistensi kernel. Satelit tidak mempunyai fungsi menentukan 

arah perkembangan dan atau struktur  cerita. Satelit dapat dihilangkan tanpa 

merusak logika cerita, namun bisa mengurangi keindahan cerita. 

Kernel merupakan tonggak peristiwa naratif yang menaikkan bagian-

bagian masalah yang paling sulit dipecahkan dalam pengambilan arah perjalan  

peristiwa-peristiwa naratif. Kernel meletakkan keberdaannya pada jaringan yang 

bagian-bagiannya bertemu atau mendukung di dalam struktur. Bagian-bagian 

jaringan itu menguatkan gerakan dalam satu dari dua (atau lebih) jalan-jalan kecil 

kemungkinan arah cerita. 

 

2.2.2.2 Konflik 

Unsur terpenting dalam sebuah alur cerita fiksi adalah konflik. Alur 

dipengaruhi oleh konflik dan bangunan konflik yang dikemukakan dalam cerita 

yang merujuk pada sesuatu yang dialami oleh tokoh cerita dan bersifat tidak 

menyenangkan (Meredith & Fitzgerald dalam Nurgiyantoro 2002:122). Lebih 

lanjut, Wellek & Warren (dalam Nurgiyantoro 2002:122) memaparkan bahwa 
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konflik adalah sesuatu yang dramatik, mengacu pada pertarungan antara dua 

kekuatan yang seimbang dan menyiratkan adanya aksi dan aksi balasan.     

Stanton (dalam Nurgiyantoro 2002:124) mengemukakan bahwa konflik 

dalam sebuah cerita terdiri dari konflik internal dan konflik eksternal. Konflik 

internal adalah konflik kejiwaan yang terjadi di dalam hati seorang tokoh cerita. 

Adanya pertentangan antara dua keinginan, keyakinan, pilihan yang berbeda-beda, 

ataupun harapan-harapan sering mengakibatkan terjadinya konflik internal. 

Konflik eksternal yaitu pertentangan yang terjadi antara seseorang tokoh dengan 

sesuatu yang di luar dirinya. Pertentangan tersebut bisa terjadi dengan lingkungan 

alam sekitar tokoh ataupun dengan manusia di sekitarnya.  

Merunut pendapat Stanton tentang konflik eksternal, Jones (dalam 

Nurgiyantoro 2002:124) mengemukakan dua konflik eksternal yaitu: konflik fisik 

dan konflik sosial. Konflik fisik adalah konflik yang hadir karena perbenturan 

antara tokoh dengan lingkungan alam. Sebagai contoh peristiwa gunung meletus, 

banjir besar, kemarau panjang, dan sebagainya. Konflik sosial adalah konflik yang 

disebabkan oleh adanya kontak sosial antarmanusia. Sebagai contoh peristiwa 

pemerkosaan, peperangan, percecokan, penindasan, dan lain-laninya. 

Selain itu, ada pula konflik sentral yang merupakan inti dari struktur cerita 

dan pusat pengembangan plot cerita fiksi. Konflik sentral atau konflik utama ini 

dapat berupa konflik internal atau eksternal ataupun keduanya sekaligus. Konflik 

utama internal pada umumnya di alami oleh tokoh utama cerita yang biasanya 

bersudut pandang orang pertama (bergaya aku). Konflik utama eksternal biasanya 

disebabkan oleh pertentangan tokoh protagonis dengan tokoh antagonis cerita. 
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Adanya pertentangan dan berbagai konflik inilah yang membawa cerita sampai 

kepada klimaks. Sebuah cerita fiksi berkonflik utama internal atau eksternal dapat 

diketahui melalui konflik yang mendominasinya (Nugiyantoro 2002:126). 

Konflik dan peristiwa biasanya berkaitan erat dan saling menyebabkan 

kehadiran satu dengan yang lain dalam sebuah cerita. Sebuah peristiwa dapat 

menimbulkan terjadinya konflik, sebaliknya karena terjadinya konflik tertentu 

akan memicu timbulnya peristiwa yang baru dalam sebuah cerita. Konflik di 

dalam sebuah cerita prosa fiksi merupakan tahapan cerita yang membuat pembaca 

tegang. Ketegangan tersebut akan sampai pada klimaksnya, yaitu momen dalam 

cerita saat konflik berlangsung memuncak dan mengakibatkan terjadinya 

penyelesaian yang tidak dapat dihindarkan. Konflik demi konflik yang disusul 

oleh peristiwa demi peristiwa akan menyebabkan konflik menjadi meningkat. 

Konflik yang sedemikian meruncing hingga mencapai titik puncak disebut 

klimaks (Nurgiyantoro 2002:123).     

 

2.2.2.3 Klimaks 

Klimaks merupakan hal yang sangat penting dalam struktur plot sebuah 

cerita fiksi. Stanton (dalam Nurgiyantoro 2002:127) menyebutkan hakikat 

klimaks adalah pertemuan konflik yang telah mengalami tingkat intensitas yang 

tinggi dan tidak dapat dihindari. Pertemuan antara dua hal yang saling 

bertentangan dan saat menentukan bagaimana oposisi akan diselesaikan inilah 

yang menentukan perkembangan plot. Secara lebih ekstrem dalam sebuah cerita 
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fiksi seperti cerita detektif, klimaks dapat dikatakan “nasib” tokoh utama 

(protagonis atau antagonis) akan ditentukan.   

Klimaks di dalam sebuah cerita fiksi sering terjadi pada saat konflik 

memuncak dan harus menemukan jalan keluar. Inilah yang membangun 

keseluruhan alur dan membuat tegangan pada alur. Alur yang berhasil adalah alur 

yang mampu menggiring pembaca menelusuri cerita secara keseluruhan tidak ada 

bagian yang ditinggalkan yang dianggap tidak penting. Di sinilah daya tarik 

sebuah cerita yang sangat ditunggu oleh pembaca dan diperlukan untuk menjaga 

keindahan sebuah cerita.  

Nurgiyantoro (2002:127) mengemukakan bahwa tidak mudah menentukan 

sebuah klimaks di dalam novel atau cerita sambung. Klimaks sering kali tidak 

bersifat spektakuler, selain itu klimaks dapat dibentuk dari konflik-konflik 

pendukung yang berpotensi meruncing ke klimaks. Namun, sebagai bahan 

pertimbangan dan perhatian, klimaks (utama) di dalam sebuah cerita fiksi seperti 

cerita detektif akan terdapat pada konflik utama yang diperankan oleh tokoh 

utama. 

2.2.3 Kaidah Pengaluran 

Alur cerita sebuah prosa fiksi memiliki berbagai macam jenis sesuai 

kreativitas pengarang cerita. Namun, kreativitas itu tidak berarti terbebas dari 

aturan yang mendasari pengembangan alur. Kenny (dalam Nurgiyantoro 

2002:130) terlebih dahulu menjelaskan tentang aturan atau kaidah pengaluran 

cerita di dalam sebuah prosa fiksi yang mendasari keberagaman jenis alur sebagai 

berikut. 
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1. Kemasuk-akalan (plausibility); bahwa sebuah cerita memiliki 

kemasukakalan jika memiliki kebenaran, yakni benar bagi diri cerita itu 

sendiri. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika benar juga sesuai 

dengan kehidupan faktual, sekalipun tidak mutlak. 

2.   Rasa ingin tahu (suspense); suspense merupakan perasaan semacam kurang 

pasti terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, khususnya yang menimpa 

tokoh yang diberi simpati oleh pembaca. Keberadaan suspense akan 

menggelitik, mendorong, dan memotivasi pembaca untuk setia mengikuti 

cerita, dan mencari jawaban rasa ingin tahu terhadap kelanjutan cerita. 

3.  Adanya kejutan (surprise); merupakan peristiwa-peristiwa yang berisi 

kejutan dalam cerita di luar dugaan pembaca. Kejutan ini hadir sebagai 

warna untuk membuat pembaca semakin menyukai cerita sehingga pembaca 

tidak mengalami kebosanan dalam membaca cerita. 

4.  Kepaduan (unity); menyarankan bahwa berbagai unsur yang ditampilkan 

dalam alur haruslah memiliki kepaduan. Artinya, memunyai hubungan 

antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk satu kesatuaan yang 

utuh sehingga keberadaan antarunsurnya menentukan keberadaan unsure-

unsur yang lainnya.    

Selanjutnya, Aristoteles (dalam Teeuw 1983:121) mengatakan untuk 

menghasilkan efek yang baik, plot dalam sebuah karya sastra harus memiliki 

syarat keseluruhan (wholeness). Untuk itu harus memenuhi 4 kaidah utama yaitu: 

order, amplitude atau complexity, unity, dan connection atau coherence.  
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1.  Order berarti urutan atau aturan, maksudnya urutan aksi harus teratur, harus 

menunjukkan konsekuensi dan konsisten yang masuk akal. Terutama harus 

ada awal, pertengahan, dan akhir yang tidak sembarangan.  

2.  Amplitude atau (complexity) berarti bahwa luasnya ruang lingkup itu 

memungkinkan perkembangan peristiwa yang masuk akal.  

3.  Unity berarti semua unsur dalam plot harus ada, dan tidak mungkin tiada, 

serta tidak bias ditukar tempat tanpa mengacaukan ataupun membiaskan 

keseluruhannya.  

4.  Connection atau (coherence) berarti sastrawan tidak bertugas untuk 

menyebutkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi, tetapi hal-hal yang 

mungkin atau harus terjadi dalam keseluruhan alur itu. 

Lebih lanjut, Aristoteles (dalam Teeuw 1984:122) memaparkan kesatuan, 

keseluruhan, kebulatan, dan keterjalinan yang dipakai untuk mengungkapkan 

istilah manapun dalam konvensi atau kaidah utama untuk menguasai dan 

mengarahkan pembaca dalam tanggapannya dan penilainnya terhadap karya 

sastra. Inilah kaidah pengaluran yang disampaikan oleh Aristoles yang menjadi 

dasar bagi penahapan alur pada cerita-cerita fiksi. 

2.2.4 Komposisi Alur 

Nurgiyantoro (2002:153) menggolongkan ragam alur berdasarkan sudut-

sudut tinjauan yang berbeda. Perbedaan sudut tinjuan ini melahirkan kebergaman 

jenis alur di dalam sebuah cerita berdasarkan tinjauan: urutan waktu, jumlah, 

kepadatan, dan isi alur sebagaimana berikut. 
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2.2.4.1 Komposisi Alur Berdasar Kriteria Urutan Waktu 

Berdasarkan kaidah pengaluran pada sebuah cerita prosa fiksi, 

Nurgiyantoro (2002:153) menggolongkan ragam alur berdasarkan kriteria waktu. 

Pembeda alur berdasarkan kriteria waktu, berkaitan dengan logika cerita. Urutan 

waktu kejadian berperan penting terhadap penahapan pengaluran. Oleh karena itu, 

pengarang memiliki keleluasaan kreatifitas dalam memanipulasi urutan kejadian 

dalam sebuah cerita. Dengan demikian dikenallah pengaluran secara kronologis 

dan tak kronologis yang mendasari ragam alur berikut ini. 

1.  Alur lurus, maju, atau progesif; merupakan urutan peristiwa yang 

dikisahkan bersifat kronologis, secara runtut peristiwa pertama diikuti 

peristiwa selanjutnya. Suatu cerita disebut beralur lurus apabila cerita 

tersebut disusun mulai kejadian awal diteruskan dengan kejadian-kejadian 

berikutnya dan berakhir pada pemecahan permasalahan. Penahapan alur ini 

dimulai dari tahap awal (penyituasian, pengenalan, pemunculan konflik), 

tengah (konflik meningkat, dan klimaks), dan akhir (penyelesaian). 

2. Alur sorot balik, flash back, mundur, atau regresif; merupakan urutan 

peristiwa yang dikisahkan tidak bersifat kronologis. Cerita tidak dimulai dari 

awal peristiwa melainkan dari tahap tengah atau balikan tahap akhir, baru 

kemudian dikisahkan cerita tahap awal. 

3. Alur campuran; yakni gabungan antara alur lurus dan alur sorot balik. Secara 

garis besar alur sebuah cerita prosa fiksi tidak mutlak berupa alur lurus 

kronologis atau sebaliknya berupa sorot balik saja. Terdapatnya alur sorot 

balik dalam pengisahan cerita yang sejatinya beralur lurus kronologis 
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merupakan bukti kreatifitas pengarang agar pembaca tidak bias dan cepat 

bosan terhadap pengisahan cerita prosa. 

2.2.4.2 Komposisi alur Berdasar Kriteria Kuantitas 

Kriteria jumlah atau kuantitas dimaksudkan untuk menandai banyaknya 

alur yang terdapat dalam sebuah karya prosa fiksi. Sebuah cerita sambung 

mungkin hanya mengandung satu alur tatapi mungkin juga mengandung lebih dari 

satu alur. Oleh karena itu, kemungkinan yang pertama disebut cerita sambung 

yang beralur tunggal sedang kemungkinan kedua adalah cerita yang menampilkan 

sub-sub alur atau beralur ganda (Nurgiyantoro 2002:157). 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa karya fiksi yang memunyai alur tunggal 

biasanya hanya mengembangkan sebuah cerita dengan menampilkan seorang 

tokoh utama protagonis sebagai super hero. Cerita pada umumnya hanya 

mengikuti perjalanan hidup tokoh tersebut, lengkap dengan permasalahan dan 

konflik yang dialaminya. Selain itu, sebuah karya fiksi dapat pula menampilkan 

alur ganda yang memiliki lebih dari satu alur. Hal ini dikarenakan terdapat lebih 

dari satu peristiwa penting yang diceritakan atau terdapat pengkisahan yang 

melibatkan lebih dari seorang tokoh.    

2.2.4.3 Komposisi Alur Berdasar Kriteria Kepadatan 

Kriteria kepadatan dimaksudkan untuk menandai kepadatan atau keeratan 

jalinan peristiwa dalam pengembangan sebuah karya prosa fiksi. Peristiwa demi 

peristiwa dapat dikisahkan secara susul-menyusul dan berlangsung secara cepat 

tetapi juga bisa sebaliknya. Jalinan peristiwa yang susul-menyusul secara cepat 

digolongkan sebagai karya yang beralur padat dan rapat. Lebih lanjut, keadaan 
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jalinan peristiwa yang sebaliknya dikategorikan beralur longgar dan renggang 

(Nurgiyantoro 2002: 159).   

Lebih lanjut, Nurgiyantoro (2002: 159) memaparkan ciri cerita yang 

beralur padat terletak pada jalinan peristiwa fungsional yang berlangsung secara 

susul menyusul, cepat, dan terjalin secra erat. Dengan demikian, pembaca seolah-

olah dipaksa untuk terus-menerus mengikutinya. Namun, di dalam cerita yang 

beralur longgar pergantian peristiwa penting yang satu dengan yang lain 

berlangsung secara lambat dan hubungan antarperistiwa pun tidak erat. Artinya, 

terdapat peristiwa tambahan atau pelukisan tertentu seperti latar dan suasana di 

antara peristiwa penting yang satu dengan yang lain untuk memperlambat 

ketegangan cerita.    

Sayuti (1996:27) menambahkan bahwa dilihat dari aspek tokohnya alur 

dibagi menjadi dua yaitu: alur erat dan alur longgar. Alur erat maksudnya adalah 

keeratan hubungan antarpelaku. Alur erat dijumpai pada cerita yang memiliki 

pelaku sedikit. Sedangkan alur longgar maksudnya adalah hubungan antarpelaku 

sedikit longgar. Alur ini dapat dijumpai pada cerita yang jumlah pelakunya 

banyak. 

Suharianto (2005 :19) berpendapat bahwa dilihat dari kualitas kepaduan 

alur dalam suatu cerita, alur dapat dibedakan menjadi alur rapat dan alur 

renggang. Alur dikatakan rapat apabila dalam cerita tersebut hanya terdapat alur 

atau perkembangan cerita yang hanya terpusat pada satu tokoh. Alur rapat dapat 

digunakan jika pengarang ingin memfokuskan “dominasi” seorang tokoh tertentu 

sebagai hero. Namun, apabila dalam cerita tersebut terdapat alur cerita lain yang 
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dikisahkan selain perkembangan cerita yang berkisar pada tokoh utama dan ada 

pula perkembangan tokoh-tokoh lain, maka alur demikian disebut alur renggang. 

 

2.2.4.4 Komposisi Alur Berdasar Kriteria Isi  

Alur dilihat dari segi isi dimaksudkan sebagai sesuatu atau masalah yang 

diungkapkan dalam cerita secara keseluruhan. Friedman (dalam Nurgiyantoro 

2002:153) memaparkan kriteria isi alur sebuah cerita sebagai berikut. 

1. Alur peruntungan (alur of fortune); yaitu alur yang mengungkapkan nasib 

atau peruntungan yang menimpa tokoh utama dalam suatu cerita prosa fiksi. 

Alur peruntungan ini dapat dibedakan menjadi: (a) alur gerak, (b) alur sedih, 

(c) alur tragis, (d) alur penghukuman, (e) alur sentimental, dan (f) alur 

kekaguman. 

2. Alur tokohan (alur of character); yaitu alur yang menyarankan pada 

keberadaan sifat pementingan tokoh yang menjadi fokus perhatian. Dengan 

demikian alur jenis ini lebih menyorot pada keadaan tokoh daripada 

kejadian-kejadian yang ada. Alur tokohan ini dapat dibedakan menjadi: (a) 

alur pendewasaan, (b) alur pembentukan, (c) alur pengujian, dan (d) alur 

kemunduran. 

3. Alur pemikiran (alur of thought); yaitu alur yang mengungkapkan sesuatu 

yang menjadi bahan pemikiran, keinginan, perasaan, berbagai macam 

obsesi, dan hal-hal lain yang menjadi masalah kehidupan manusia. Alur 

pemikiran ini dapat dibedakan ke dalam jenis alur berikut: (a) alur 
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pendidikan, (b) alur pembukaan rahasia, (c) alur afektif, dan (d) alur 

kekecewaan. 

 

2.2.5 Tahapan Alur 

Alur di dalam sebuah cerita memiliki penahapan yang membuat suatu 

cerita menjadi menarik. Montage dan Henshaw (dalam Aminuddin, 2002: 84) 

berpendapat bahwa tahapan peristiwa dalam alur suatu cerita dapat tersusun dalam 

beberapa tahap berikut. 

1. Eksposition, yaitu tahap awal yang berisi penjelasan tentang tempat terjadinya 

peristiwa serta perkenalan dari setiap pelaku yang mendukung cerita. 

2. Inciting force, yaitu tahap ketika timbul kekuatan, kehendak maupun perilaku 

yang bertentangan dari pelaku. 

3. Ricing action, yaitu situasi panas karena pelaku-pelaku dalam cerita mulai 

berkonflik. 

4. Crisis, situasi semakin panas dan para pelaku sudah diberi gambaran nasib 

oleh pengarangnya. 

5. Climax, situasi puncak ketika konflik berada dalam kadar yang paling tinggi. 

6. Falling action, kadar konflik sudah menurun sehingga ketegangan dalam 

cerita sudah mulai mereda. 

7. Conclusion/penyelesaian cerita. 

Lebih lanjut, Subiantoro (dalam Kurniawan 2009 : 120) mengemukakan 

bahwa tahapan plot dapat juga dibagi dalam lima bagian, antara lain tahapan 

situasi, berisikan pelukisan dan pengenalan situasi dan latar belakang tokoh cerita, 
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tahapan ini adalah tahapan pembukaan. Tahapan kedua adalah tahapan 

pemunculan konflik dalam kehidupan manusia. Tahapan ketiga adalah 

peningkatan konflik yaitu adanya perkembangan intensitas dari konflik, tahapan 

keempat adalah tahapan klimaks yaitu konflik yang terjadi mencapai titik 

intensitas puncak, dan tahap akhir adalah tahap penyelesaian yaitu konflik-konflik 

yang terjadi setelah menemukan penyelesaian. 

Kenney (dalam Rahmanto 1997:2-11) mengemukakan bahwa alur 

memiliki beberapa tahapan yaitu: pada bagian awal biasanya mengandung dua hal 

penting, yakni pemaparan (exposition) dan ketidakmantapan (instability). Pada 

bagian tengah terdapat konflik (conflic), komplikasi (complication), dan klimaks 

(climax). Pada bagian akhir kisah terdiri atas segala hal yang berawal dari klimaks 

menuju ke pemecahan masalah yang disebut sebagai peleraian. 

Secara teoretis, plot dapat diurutkan/dikembangkan berdasarkan tahap-

tahap tertentu secara kronologis. Tasrif (dalam Nurgiyantoro, 2002: 149) 

memberikan tahapan plot secara lebih rinci ke dalam lima jenis sebagai berikut. 

1. Tahap situation (tahap penyituasian) 

Tahap ini berisi pelukisan dan pengenalan situasi latar dan tokoh-tokoh 

cerita. Tahap ini merupakan tahap pembukaan cerita, pemberian informasi awal 

yang dikisahkan pada tahap berikutnya. 

2. Tahap generating circumstances (tahap pemunculan konflik) 

Tahap ini berupa tahap pemunculan konflik, masalah-masalah dan 

peristiwa-peristiwa yang menyulut terjadinya konflik mulai dimunculkan. Dari 
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tahap ini konflik akan berkembang dan/dikembangkan menjadi konflik-konflik 

pada tahap berikutnya. 

3. Tahap rising action (tahap peningkatan konflik) 

Tahap ini berisi tahap peningkatan konflik-konflik yang muncul pada 

tahap sebelumnya semakin berkembang dan dikembangkan kadar intensitasnya. 

Peristiwa-peristiwa dramatik yang menjadi inti cerita semakin mencegah, 

menegangkan dan mengarah ke klimaks, tidak dapat dihindari. 

4. Tahap climax (tahap klimaks) 

Tahap ini berisi tahap yang menunjukkan konflik dari pertentangan-

pertentangan yang terjadi ditimpakan kepada para tokoh cerita mencapai titik 

intensitas puncak. 

5. Tahap denouement (tahap penyelesaian) 

Tahap ini merupakan tahap penyelesaian, konflik yang telah mencapai 

klimaks diberi penyelesaian, ketegangan dikendorkan. Konflik-konflik yang lain, 

subkonflik, atau konflik-konflik tambahan, jika ada dapat diberi jalan keluar, dan 

diakhiri.  

Lebih lanjut, Aristoteles (dalam Nurgiyantoro 2002:142) memapaparkan 

bahwa alur cerita terdiri atas tahap awal (beginning), tahap tengah (middle), tahap 

akhir (end) seperti berikut ini. 

1. Tahap awal (beginning) 

Tahap awal cerita merupakan tahap awal perkenalan cerita. Tahap 

perkenalan ini biasanya berisi sejumlah keterangan penting tentang pelataran 

dan penokohan yang akan dikisahkan pada tahapan berikutnya. Tahap awal 
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sering digunakan untuk memaparkan tokoh-tokoh cerita baik secara fisik 

ataupun perwatakannya.  

2. Tahap tengah (middle) 

Tahap tengah dapat disebut juga sebagai tahap pertikaian. Tahap tengah ini 

biasanya memunculkan pertentangan atau konflik yang telah diperkenalkan 

pada tahap sebelumnya. Tahap tengah ini ditandai dengan adegan yang 

semakin memicu konflik hingga terjadi suasana yang menegangkan dan 

klimaks dari sebuah cerita.  

3. Tahap akhir (end) 

Tahap akhir dalam sebuah cerita fiksi dapat disebut juga sebagai tahap 

peleraian. Tahap akhir ini biasanya ditandai dengan adegan tertentu sebagai 

akibat klimaks cerita. Penyelesaian sebuah cerita biasanya berakhir dengan 

kisah kebahagiaan (happy ending) ataupun kisah kesedihan (sad ending). 

2.2.6 Diagram Alur 

Secara keseluruhan tidak semua cerita prosa fiktif menggunakan alur yang 

sama, bergantung pada jenis alur yang dikehendaki. Berikut merupakan sebuah 

diagram yang menunjukkan tahapan-tahapan alur menurut Aristoteles (dalam 

Nurgiyantoro 2002:142) yang dimulai dari tahap awal cerita, tahap tengah cerita, 

dan tahap akhir cerita. 

Awal         Tengah                                  Akhir     

Seiring dengan berkembangnya teori tentang alur, Nurgiyantoro 

(2002:154) membagi diagram alur berdasarkan alur maju dan alur flashback. 
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Berikut merupakan gambar diagram alur berdasarkan urutan waktu yang 

dikembangkan oleh Nurgiyantoro. 

1. Diagram alur maju          A               B              C             D             E  

Berdasarkan gambar diagram di atas dapat dijalaskan sebagai berikut. Simbol 

A melambangkan tahap awal cerita. B-C-D melambangkan kejadian-kejadian 

berikutnya, tahap tengah, yang meupakan inti cerita, dan E merupakan tahap 

penyelesaian cerita. Lebih lanjut, juga digambarkan diagram alur sorot balik 

atau flashback seperti berikut. 

2. Diagram alur flashback   D1          A        B         C            D2                  E 

Simbol D1 merupakan lambang yang menceritakan awal penceritaan. Simbol 

A-B dan C merupakan simbol peristiwa-peristiwa yang disorot balik. Simbol 

D2 merupakan simbol yang dibuat untuk menegaskan jalinan peristiwa atau 

pertalian kronologis dengan D1. Simbol E merupakan kelanjutan cerita D1 

sekaligus juga peleraian cerita. 

3. Diagram alur campuran E        D1        A        B         C        D2 

Simbol ABC merupakan inti cerita yang diceritakan secara runtut-progresif-

kronologis. Cerita dalam symbol ABC mengantarai symbol D1 dan simbol D2 

yang juga lurus-kronologis. Simbol E merupakan kelanjutan dari peristiwa D2 

yang justru ditempatkan di awal cerita.    
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan objektif. 

Pendekatan objektif digunakan karena fokus penelitian ini adalah teks, dan teks 

itu sendiri bersifat absolut dan otonom. Pendekatan objektif merupakan sebuah 

pendekatan atau sebuah cara yang dilakukan untuk memusatkan perhatian pada 

unsur intrinsik karya sastra yang otonom sehingga dapat dijelaskan secara 

objektif. Unsur instrinsik di dalam cerita sambung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

yang di duga paling menonjol dan mengundang permasalahan yang perlu untuk 

diungkap adalah alur. 

Bertolak dari pendekatan objektif maka diterapkanlah teori strukturalisme. 

Penerapan strukturalisme ditekankan pada kajian alur sebagai salah sebuah unsur 

pembangun cerita fiksi. Teori strukturalisme dimaksudkan untuk membongkar 

dan memaparkan keterkaitan serta keterjalinan semua aspek karya sastra secermat, 

seteliti, sedetail, dan sedalam mungkin sehingga menghasilkan makna yang 

menyeluruh. Terkait dengan penggunaan teori strukturalisme, metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode struktural. Metode struktural 

merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengaji semua hal yang 

terdapat di dalam teks karya sastra. 
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3.2  Sasaran Penelitian 

 Penelitian ini memusatkan sasaran penelitian pada alur cerita di dalam 

cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi yang terbit di Majalah Panjebar 

Semangat periode tahun 2009. Alur cerita di dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi akan dianalisis sesuai dengan data yang telah didapatkan. Adapun data 

dalam penelitian ini berupa jalinan peristiwa dalam cerbung Salindri Kenya 

Kebak Wewadi. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah cerita 

sambung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri yang terbit di Majalah 

Panjebar Semangat periode tahun 2009. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sejalan dengan penggunaan 

metode struktural pada skripsi ini. Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk 

mendiskripsikan struktur yang berupa alur secara verbal tidak menggunakan 

perhitungan angka secara statistik. Terkait dengan teknik pengumpulan data itu, 

data yang didapatkan pada penelitian ini berupa jalinan peristiwa atau jalinan 

cerita yang diduga mengandung identitas permasalahan alur dalam cerbung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri. 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yaitu teknik 

analisis struktural. Teknik analisis struktural digunakan untuk mendeskripsikan 

alur cerita pada cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi yang terdapat di Majalah 

Panjebar Semangat periode tahun 2009. Adapun analisis data dalam penelitian ini 
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dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah atau prosedur penelitian 

sebagai berikut. 

1. Menentukan permasalahan berdasarkan sumber data yang telah ada. 

2. Mencari kajian pustaka penelitian yang relevan dan teori yang relevan dan 

menjadi landasan dalam penelitian. 

3. Membaca cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi secara berulang-ulang 

hingga mengetahui isi cerita dengan menggunakan teknik heuristik. 

4. Mencatat bagian-bagian yang berhubungan dengan alur cerita pada 

cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi. 

5. Menganalisis data alur cerita pada cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi. 

6. Menyimpulkan dan merekomendasikan saran dari hasil analisis data yang 

telah dipaparkan. 
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BAB IV 
ALUR CERBUNG SALINDRI KENYA KEBAK WEWADI 

 

4.1 Alur Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

 Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi mengandung unsur-unsur 

pembangun yang secara langsung membangun cerita. Salah sebuah unsur 

pembangun yang paling menonjol adalah unsur alur yang mencirikan cerbung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi sebagai cerita detektif. Berdasarkan konvensinya 

cerita detektif memiliki ciri alur yang khas, yaitu adanya tindak kejahatan, 

pelacakan, dan pembongkaran. Jalinan peristiwa yang menandai adanya tindak 

kejahatan, pelacakan, dan pembongkaran sangat jelas terdapat dalam cerbung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi.  

 Adanya tindak kejahatan dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

terlebih dahulu dilukiskan melalui kejadian-kejadian sebagai awal cerita. Alur 

tindak kejahatan ini secara umum terdapat pada pemaparan, penggawatan, dan 

penanjakan. Adapun peristiwa pelacakan adalah bagian alur yang menunjukkan 

peristiwa seorang tokoh detektif atau polisi mencari bukti kejahatan berdasarkan 

tindak kejahatan yang telah terjadi. Alur ini biasanya terjadi pada bagian klimaks 

cerita. Alur pembongkaran ditunjukkan dengan adanya suatu penyelesaian atau 

peleraian. Peleraian ini ditandai dengan ditemukannya pelaku yang melakukan 

pembunuhan.  

Lebih lanjut, pengembangan plot dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi dapat dilihat secara komprehensif melalui penyajian cerita peristiwa 

fungsional, konflik, dan klimaks yang terdapat di dalamnya. Berikut merupakan 
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pembahasan pengembangan alur berdasar peristiwa fungsional, konflik, dan 

klimaks yang terdapat dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi. 

4.1.1 Peristiwa  

Peristiwa fungsional merupakan peristiwa-peristiwa yang menentukan 

perkembangan plot. Urutan-urutan peristiwa fungsional merupakan inti cerita 

sebuah karya fiksi seperti cerita detektif. Berdasarkan pengertian itu, dapat 

dibedakan kalimat-kalimat tertentu di dalam cerita yang menampilkan peristiwa 

inti ataupun yang tidak menampilkan peristiwa inti. Sebagai contoh, di dalam 

cerita pastilah terdapat kalimat-kalimat yang mendeskripsikan tindakan tokoh 

dengan kalimat yang mendeskripsikan ciri-ciri fisik tokoh. Berikut urutan 

peristiwa fungsional dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi. 

S-1  Salindri adalah seorang gadis cantik anak pengusaha batik di Sogan. 

S-2  Salindri dan Wasi Rengga (kakaknya) bertengkar untuk memutuskan 

kelanjutan usaha keluarganya. 

S-3  Salindri berubah menjadi siluman serigala dan membunuh Wasi Rengga. 

S-4  Salindri sukses mengelola dan mengambil alih usaha batik tulis selama 

tiga tahun di Sogan. 

S-5  Salindri merasa resah perusahaannya surut kalah bersaing dengan batik 

cap milik Witono Paing.  

S-6  Salindri berubah menjadi siluman serigala dan membunuh Witono paing. 

S-7  AKP Jimat Subarkah dan anak buahnya bekerja keras menyelidiki kasus 

misterius terbunuhnya Witono Paing.  
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S-8   AKP Jimat Subarkah adalah keturunan Gunung Kliwon (polisi kerajaan 

Surakarta) sekarang menjabat komandan reserse Surakarta.  

S-9  AKP Jimat Subarkah bingung tiba-tiba terdengar suara seorang lelaki tua 

agar pergi ke Gumuk Wutah di Gunung Merapi. 

S-10 AKP Jimat Subarkah bersama anak buahnya pergi ke Gumuk Wutah di 

lereng Merapi.  

S-11  AKP Jimat Subarkah menemui Kyai Ganjur juru kunci Gumuk Wutah 

tempat penjara iblis.  

S-12  Kyai menceritakan asal-usul iblis yang sudah lolos dari penjagaannya. 

S-13  AKP Jimat Subarkah ditugasi Kyai Ganjur harus mencari Kyai Gandrik 

dan Bocah Kulup Sungsang.   

S-14  Bripka Santosa berkunjung ke rumah Wicitrasoma bertemu Nyai Werti 

(pembantu Salindri) dan Wicitrasoma.  

S-15  Pak Wicitrasoma dan Nyai Werti menceritakan keluarganya termasuk 

keanehan-keanehan pada diri Salindri. 

S-16  Kyai Sangkan menemui Wicitrasoma (ayah Salindri) untuk meramal 

jabang bayi Salindri yang masih dalam kandungan ibunya. 

S-17   Salindri lahir pada pukul 6, tanggal 6, bulan 6 dan lahir tanpa bun-bunan. 

S-18  Bripka Santosa melaporkan dugaannya, keterlibatan Salindri terhadap 

pembunuhan di Sogan pada AKP Jimat Subarkah.   

S-19  AKP Jimat Subarkah menemukan kasus pembunuhan baru dengan kondisi 

mayat mirip kasus di Sogan. 
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S-20  AKP Jimat Subarkah membagi tim menjadi tiga untuk mengusut kasus 

Sogan dan kasus pembunuhan baru. 

S-21  Iptu Kuntoro pergi melacak asal-usul Sunarteja (korban pembunuhan baru) 

ke Sragen . 

S-22  Iptu Kuntoro mendapat keterangan bahwa Sunarteja menjadi korban 

perampokan setelah berdagang ayam. 

S-23  Iptu Kuntoro melapor kepada AKP Jimat Subarkah tentang rencana 

penangkapan pelaku. 

S-24  AKP Jimat Subarkah teringat bahwa hari ini adalah bulan 6 tanggal 6 yang 

berarti akan terjadi pembunuhan oleh iblis pada pukul 6 sore. 

S-25  AKP Jimat Subarkah menemukan Julung (bocah kulup sungsang).  

S-26 AKP Jimat Subarkah menginstruksikan lima operasi untuk mengatasi 

kasus yang dihadapi. 

S-27  Iptu Kuntoro bersama pasukannya berhasil menangkap Sukri dan 

menembak mati Kayat sang perampok dan pembunuh Sunartejo. 

S-28  Sang Iblis yang merasuki tubuh Salindri berhasil dikeluarkan oleh Julung.   

S-29  Iblis yang telah keluar dari tubuh Salindri berhadapan dan dapat 

dikalahkan oleh Kyai Gandrik. 

S-30 Kasus pembunuhan terhadap Sunarteja diserahkan pada pengadilan. 

S-31 Kasus pembunuhan di Sogan akhirnya ditutup karena kurang bukti otentik. 

 Berdasarkan uraian peristiwa fungsional di atas, dapat diceritakan 

bagaimana pengungkapan kasus yang terjadi. Terdapat tiga pembunuhan yang 

menjadi kasus yang harus diungkap oleh polisi. Kasus pembunuhan atas Wasi 
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Rengga (S-3), Witono Paing (S-6), dan Sunarteja (S-19) merupakan kasus 

pembunuhan yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi dari pihak kepolisian. 

Berdasarkan urutan peristiwa fungsional semakin mempertegas bahwa cerbung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi merupakan cerita detektif. 

 Terkait dengan urutan peristiwa fungsional di atas, cerbung Salindri Kenya 

Kebak Wewadi juga dibangun oleh beberapa benturan-benturan kepentingan atau 

konflik. Konflik tersebut membuat cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

semakin memiliki daya tarik yang membuat pembaca senantiasa menantikan 

kelanjutan cerbung tersebut. Sebagaimana uraian tentang konflik yang terjadi di 

dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi berikut ini. 

 

4.1.2 Konflik 

 Unsur terpenting dalam sebuah alur cerita fiksi adalah konflik. Alur 

dipengaruhi oleh konflik dan bangunan konflik yang dikemukakan dalam cerita 

yang merujuk pada sesuatu yang dialami oleh tokoh cerita dan bersifat tidak 

menyenangkan. Konflik merupakan sesuatu yang dramatik, mengacu pada 

pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang dan menyiratkan adanya aksi dan 

aksi balasan. Bertolak pada hakikat konflik inilah terdapat dua jenis konflik yaitu 

konflik internal dan konflik eksternal. Sebagaimana pemaparan konflik internal 

dan eksternal sebagai berikut. 

4.1.2.1 Konflik Internal 

 Konflik internal merupakan konflik kejiwaan yang terjadi di dalam batin 

atau hati seorang tokoh cerita. Adanya pertentangan antara dua keinginan, 
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keyakinan, pilihan yang berbeda-beda, ataupun harapan-harapan sering 

mengakibatkan terjadinya konflik internal. Konflik internal yang terjadi di dalam 

cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi dapat diamati melalui pengkisahan para 

tokoh seperti tokoh Salindri. Sebagaimana kutipan konflik internal yang terjadi 

dalam diri Salindri berikut ini. 

Sumelang usahane bangkrut, Salindri kepeksa cancut. Najan durung 
patiya dhong theg kliwere mbathik wiwit nyorek, nyanthing, nembok, 
ngemplong, nglorod, mbironi lan sapiturute. Dheweke adol nekat abandha 
kendel maju nyulihi wong tuwane. 
 
 
1Khawatir usahanya bangkrut, Salindri terpaksa sigap. Walau belum 
terlalu paham betul seluk-beluk membatik mulai memola, nyanthing, 
nembok, ngemplong, nglorod, mbironi dan selanjutnya. Dirinya hanya 
menjual tekad dan bermodal keberanian maju menggantikan orang 
tuanya.1  

        (SKKW, edisi 2 halaman 42).  

Berdasarkan kutipan tersebut, terjadi konflik batin di dalam diri Salindri 

untuk meneruskan usaha batik orang tuanya. Hal ini juga dapat diamati melalui 

urutan peristiwa (S-5) yaitu Salindri merasa resah perusahaannya surut kalah 

bersaing dengan batik cap milik Witono Paing. Pertarungan yang terjadi dalam 

diri Salindri adalah kepercayaan pada dirinya bahwa salindri meragukan 

kapabilitas dirinya untuk melanjutkan usaha orang tuanya. Konflik batin juga 

terjadi dalam diri sang detektif AKP Jimat Subarkah ketika disudutkan berbagai 

fakta yang kurang mendukung penyidikan. Sebagaimana kutipan tentang konflik 

internal AKP Jimat Subarkah berikut ini.   

 Ketara sayah, Jimat anggone nyeleh bokonge rada mlotrok kaya patrape 
wong lungguh ing kursi males. Mripate manther nyawang kalamangga 
sing lagi gawe jaring ing pojokan payon. Jempol lan driji panuding 
tengene bola-bali ngelus-elus godhong kupinge. Ciri ngene mratandhani 
yen dheweke lagi meres pikiran ngadhepi perkara rumit. Asbak ing 
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ngarepe kebak tegesan. Potret sepirang-pirang pating slebar ana meja 
kerjane. 
1Terlihat capek, Jimat terduduk dengan pantat merosot seperti tingkah 
orang yang duduk di kusi malas. Matanya menerawang kalamangga yang 
baru saja membuat jarring di pojok langit-langit. Jempol dan jemari 
telunjuk tangan kanannya berkali-kali mengelus-elus daun telinganya. Ciri 
seperti ini menandakan jika dirinya baru memeras pikiran menghadapi 
masalah yang rumit. Asbak di depannya penuh dengan putung rokok. 
Banyak potret tersebar di meja kerjanya.1 

(SKKW, edisi 4 halaman 19).     
AKP Jimat Subarkah mengalami konflik internal dalam batinnya untuk 

mengungkap kasus yang dihadapinya. Konflik internal ini terlihat melalui kutipan 

yang menggambarkan kebuntuan pikiran AKP Jimat Subarkah terhadap kasus 

yang dihadapinya. AKP Jimat Subarkah tidak tahu harus memulai dariman 

penyelidikan kasus pembunuhan Witono Paing. Semua bukti-bukti yang 

didapatkan terasa janggal untuknya hingga dia merasa strees terhadap situasi yang 

dihadapinya. Konflik internal juga terjadi pada diri Nyi Werti pembantu Salindri. 

Nyai Werti menjadi dilema melihat keanehan yang terjadi atas diri majikannya 

tersebut. Sebagaimana kutipan konflik internal yang terjadi pada diri Nyi Werti 

berikut ini. 

Randha tuwa kuwi ndengengek. Ya pitakone mengkono mau kang 
diwedeni. Nyi Werti rumangsa kepojok tanpa diwenehi kalodhangan 
kanggo milih. Walaka ateges dheweke minangka abdi kena diarani 
nyidrani kasetyane marang bendara. Yen kumbi genah nyelaki batine 
dhewe. Pengalaman sadawane uripe ing karaton, katambahan pakulinane 
ngrewangi bojone sawargi ngrakit sesaji njalari Nyi Werti dadi landhep 
panggraitane marang bab-bab gaib. Semono uga saben adu arep karo 
Salindri rasane ana pangaribawan marang bab-bab gaib... 
1Janda tua itu terhenyak. Ya pertanyaan itu tadi yang ditakuti. Nyi Werti 
merasa terpojok tanpa diberi kesempatan untuk memilih. Jujur berarti 
dirinya sebagai abdi bisa diartikan mengingkari kesetiaan kepada majikan. 
Jika bohong jelas mengingkari batinnya sendiri. Pengalaman sepanjang 
hidupnya di keraton, ditambah kebiasaannya membantu almarhum 
suaminya merakit sesaji menyebabkan Nyi Werti menjadi tajam 
perasaannya kepada bab-bab gaib. Seperti itu juga setiap berhadapan 
dengan Salindri rasanya ada hawa bab-bab gaib.1  
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(SKKW, edisi 7 halaman 20)  
Nyi Werti mengalami pertentangan dalam dirinya tentang keberadaan hawa 

gaib yang selalu dirasakannya. Konflik internal yang terjadi dalam batin Nyi 

Werti secara jelas dipaparkan oleh pengarang ketika harus menjawab pertanyaan 

dari Bripka Santosa. Terjadi perang batin yang membuat Nyi Werti takut untuk 

berkata jujur tentang apa yang dirasakan dan diketahuinya terhadap Salindri. Jika 

berkata jujur maka bisa dianggap Nyi Werti telah mengkhianati Salindri. 

Sebaliknya jika berkata bohong sama saja Nyi Werti mengingkari batinnya 

sendiri. 

4.1.2.2 Konflik Eksternal 

 Konflik eksternal yaitu pertentangan yang terjadi antara seseorang tokoh 

dengan sesuatu yang di luar dirinya. Pertentangan tersebut bisa terjadi dengan 

lingkungan alam sekitar tokoh ataupun dengan manusia di sekitarnya. 

Berdasarkan hakikat konflik eksternal, terdapat dua konflik eksternal yaitu: 

konflik fisik dan konflik sosial. Konflik fisik adalah konflik yang hadir karena 

perbenturan antara tokoh dengan lingkungan alam. Konflik sosial adalah konflik 

yang disebabkan oleh adanya kontak sosial antarmanusia.  

 Konflik eksternal sosial terdapat dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi. Sebagaimana kutipan konflik eksternal sosial yang terjadi antara Salindri 

dan kakanya wasi Rengga yang ada di dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi berikut ini. 

Diwancahi rembug ngono Wasi ora kaget. Kawit cilik mula pancen wis 
kerep cengkah panemu karo adhine. Yen wis bengkrik biyasane dheweke 
pilih nyingkir nglungani. Ora kok jalaran ngrumangsani wajibe sedulur 
tuwa ngalah marang sing enom. Nanging ana perbawa aneh sing angel 
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dilawan rikala adhine kuwi nesu. Rasa kang padha kepara uga dialami 
Pak Wicitrasoma sekaliyan. 
1Dijawab omongan seperti itu Wasi tidak kaget. Sejak kecil memang 
sudah sering berbeda pendapat dengan adiknya. Jika sudah berselisih 
biasanya dia memilih menyingkir meninggalkan. Tidak saja karena merasa 
kewajiban saudara tua mengalah kepada yang muda. Tetapi ada pengaruh 
aneh yang sulit dilawan ketika adiknya itu marah. Rasa yang sama juga 
dialami Pak Wicitrasoma sekaliyan.1  

(SKKW, edisi 2 halaman 20). 
Konflik secara sosial terjadi antara Salindri dan Wasi Rengga disebabkan 

oleh perbedaan pendapat tentang keberlangsungan usaha orang tuanya. Konflik 

sosial yang timbul memungkinkan pertarungan pendapat yang meruncing hingga 

menyebabkan kematian Wasi Rengga. Adu pendapat yang terjadi cukup sengit 

hingga Salindri merasa sakit hati dan tanpa sadar akhirnya membunuh kakaknya 

Wasi Rengga. Konflik sosial yang melibatkan pertarungan atau benturan 

kepentingan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain juga terjadi pada diri 

Witono Paing dan sang iblis makhluk gaib. Berikut merupakan kutipan peristiwa 

yang mnggambarkan pertarungan atau konflik sosial pada cerbung Salindri Kenya 

Kebak Wewadi.    

Kanthi ati ditatag-tatagake, Witono Paing nekad takon, ”Teka dha sini 
alep ngapa?” Menungsa setengah kewan kuwi ora enggal wangsulan. 
Tangane kumlawe. Kuku drijine sing lancip-lancip dawa tur mlengkung 
ngelus-ngelus gulune Witono Paing. Cangkeme mrenges, ucape, ”Arep 
njabut nyawamu”. 
1Dengan hati ditegar-tegarkan, Witono Paing nekat bertanya, ”Datang ke 
sini mau apa?” Manusia setengah hewan itu tidak segera menjawab. 
Tangannya bergelayut. Kuku jemarinya yang lancip-lancip panjang dan 
melengkung mengelus-elus lehernya Witono Paing. Bibirnya senyum 
kecut, ucapnya, ”Akan mencabut nyawamu”.1  

        (SKKW, edisi 3 halaman 20). 

 Konflik sosial terjadi antara Witono Paing dan sang iblis yang telah 

merasuki tubuh Salindri. Konflik ini memicu pertengkaran yang berujung pada 

kematian Witono Paing. Konflik ini berasal dari dendam Salindri yang merasa 
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terpojok usaha batik tulisnya atas kedatangan saingan pengusaha batik cap 

bernama Witono Paing. Melalui cakaran dan cengkeraman kuku tajam sang iblis 

akhirnya Witono Paing terbunuh dengan membawa rasa takutnya. Selain konflik 

sosial yang terjadi antartokoh juga terdapat konflik fisik yang terajdi ketika 

Gunung Merapi meletus sehingga menyebabkan lepasnya sang iblis. Sebagaimana 

kutipan konflik fisik yang disebabkan aktifnya Gunung Merapi berikut ini. 

Kyai Ganjur unjal napas landhung, ucape, ”Sajake pancen wis tekan 
kalamangsane kaya wecane sawargi Ki Pamanahan .” karo gedheg-
gedheg, panjenengane ngendika, ”Setahun kepungkur Gunung Merapi 
njeblug sinartan lindhu gedhe. Akeh omah kobong lan ambruk. Kurban 
jiwa tanpa wilangan kepanggang panase lahar. Bengkahing lemah 
sajroning bumi mahanani watu gajah tutupe sumur padhas dadi mingset 
saka papane sakawit. Najan mung sawetara senti nanging tumraping 
yitma kinunjara cukup kanggo mbrabas metu.”   
1Kyai Ganjur menarik nafas panjang, ucapnya, ”Sepertinya memang sudah 
sampai waktunya seperti pesan almarhum Ki Pamanahan. ” dengan 
geleng-geleng, beliau berkata, ”Setahun lalu Gunung Merapi meletus 
disertai gempa besar. Banyak rumah terbakar dan roboh. Korban jiwa 
tanpa hitungan terpanggang panasnya lahar. Retaknya tanah di dalam bumi 
menandakan batu gajah tutup sumur batu menjadi bergeser dari tempatnya 
semula. Walau hanya beberapa senti tetapi bagi suksma yang terpenjara 
cukup untuk menerobos keluar.”1 

         (SKKW, edisi 6 halaman 20). 

 Konflik fisik yang terjadi di dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi  

disebabkan oleh meletusnya Gunung Merapi. Meletusnya Gunung Merapi telah 

membawa berbagai musalah dan musibah di antaranya kerugian harta benda dan 

korban jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Selain itu, akibat dari konflik ini 

telah menyebabkan lepasnya suksma iblis yang dipenjara sejak jaman Ki Ageng 

Selo. Lepasnya iblis inilah yang menjadi malapetaka bagi masyarakat di Desa 

Sogan Surakarta. Melalui inangnya yang bernama Salindri, iblis ini melakukan 
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teror kepada para warga Sogan dengan membunuh Wasi Rengga dan Witono 

Paing.  

4.1.3 Klimaks 

 Hakikat klimaks di dalam sebuah cerita fiksi adalah pertemuan konflik 

yang telah mengalami tingkat intensitas yang tinggi dan tidak dapat dihindari. 

Secara lebih ekstrem dalam sebuah cerita fiksi, klimaks dapat dikatakan “nasib” 

tokoh utama (protagonis atau antagonis) akan ditentukan. Klimaks yang terjadi di 

dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi dapat diamati melalui pengkisahan 

para tokohnya. Sebagaimana kutipan klimaks cerita yang terjadi berikut ini. 

Kuntoro lan anggota liyane kang nusul tekan kono nggawa bandane Sukri 
enggal nyaut sokle sing digawa Mulyawan. Byak! Sentolop batu lima 
murub madhangi regemenge Kayat sing lagi nglayang nglumpati pager 
bethek sapengadeg dhuwure. Kuntoro nginceng. Pistule jumedhor. 
Sakdhetik wewayangan Kayat katon njola, terus kumleyang tanpa daya 
tiba kejegur sawah. Gegedhug kedhut kuwi mati sakala. Sirahe butul 
katrajang mimis. Kuntoro nyata-nyata titis.  
1Kuntoro dan anggota lainnya yang menyusul sampai situ membawa 
hartanya Sukri secepatnya mengambil lampu yang dibawa Mulyawan. 
Byak! Lampu batrei lima hidup menerangi bayangannya Kayat yang baru 
melayang melompati pager bambu setinggi tubuh. Kuntoro membidik. 
Pistulnya meletus. Sedetik bayangan Kayat terlihat terlontar, terus terkapar 
tanpa kekuatan jatuh tercebur sawah. Penjahat itu mati seketika. 
Kepalanya bolong tertembus peluru. Kuntoro memang jeli.1   

               (SKKW, edisi 17 halaman 45).  
 Konflik yang telah memuncak membentuk klimaks cerita. Klimaks dalam 

cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi  terjadi manakala Kayat yang merupakan 

pembunuh Sunarteja tertangkap dalam penyerbuan polisi. Klimaks ini 

menandakan bahwa inti cerita detektif yang telah ditunggu-tunggu pembaca yang 

berisi tentang pengungkapan kasus pembunuhan telah sedang terungkap. Melalui 

peristiwa penangkapan Kayat tersebut, cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

telah mencapai klimaks cerita. Namun, masih menyisakan satu persoalan tentang 
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pengungkapan kasus Sogan. Sebagaimana kutipan klimaks tentang pengusutan 

kasus Sogan berikut ini.    

Swasana tidhem mau kadadak pecah dening swara panggembore sora. 
Ngerti sapa sing kudu diadhepi saiki, dajal laknat sing isih nglayang 
sawuwungwn mau mlesat ing ngawiyat malih cahya abang. Kyai Ageng 
Sela bali njilma dadi kukus putih cemlorot mbujung playune sunar abang. 
1Suasana sunyi tadi terhenyak pecak oleh suara jeritan yang keras. 
Mengetahui siapa yang harus dihadapi sekarang, iblis laknat yang masih 
melayang setinggi atap tadi melesat ke langit berubah cahaya merah. Kyai 
Ageng Sela kembali menjelma menjadi seberkas cahaya putih yang 
berkilau mengejar larinya sinar merah.1   

          (SKKW, edisi 18 halaman 20).  
 Klimaks cerita atau puncak cerita dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi terjadi ketika penyelidikan terhadap kasus Sogan telah ditemukan dan 

terungkap pelakunya adalah sebuah makhluk gaib. Berdasarkan kutipan di atas, 

jelaslah bahwa telah terjadi kemunculan iblis yang menjadi penyebab bebrabagi 

konflik yang telah terjadi. Pertarungan yang terjadi antara iblis dan Kyai Ageng 

Sela yang berubah menjadi cahaya putih menandakan telah terjadi pengungkapan 

kasus di Sogan sebagai tanda klimaks cerita.  

4.2 Kaidah Alur dalam Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

4.2.1 Plausibility (kemasuk-akalan) 

 Plausibility atau kemasuk-akalan merupakan suatu syarat mutlak yang 

harus hadir dalam sebuah alur cerita detektif. Plausibility mengacu pada 

pengertian sesuatu hal yang dapat dipercaya sesuai dengan logika suatu cerita 

detektif. Plausibility ini biasanya dikaitkan dengan alibi atau alasan kuat sang 

detektif dalam mengusut suatu perkara. Hal ini biasanya terkait dengan relaitas 

kehidupan atau sesuatu yang ada dan terjadi di dunia nyata.  
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 Sebuah cerita akan sangat bernilai tinggi estetiknya jika dalam alurnya 

mengandung unsur plausibility yang kuat. Sebuah cerita yang mencerminkan 

realitas kehidupan merupakan yaitu cerita dapat diterima oleh akal sehat manusia. 

Sebagaimana cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi yang beraliran cerita 

detektif, mampu mamberikan pemahaman tentang dunia kejahatan dan kepolisian. 

Hal tersebut secara tersirat maupun tersurat terlihat melalui alibi ataupun dugaan-

dugaan sang detektif dalam mendeteksi kasus seperti kutipan berikut. 

“Kula sarujuk kaliyan pemanggihipun Mulyawan. Kasus Jurug 
pembunuhipun sanes tiyang ingkang mejahi Witono Paing dalah Wasi 
Rengga. Namung saemut kula mboten wonten durjana ing Solo ingkang 
gadhah ciri nekak korbanipun. Menawi pelaku enggal ateges dereng 
kecathet ing data computer kapulisen mriki, “ucape Santosa. 
1”Saya setuju dengan pendapatnya Mulyawan. Kasus Jurug pembunuhnya 
bukan orang yang membunuh Witono Paing dan Wasi Rengga. Tetapi 
seingat saya tidak ada penjahat di Solo yang memunyai ciri mencekik 
korbannya. Kalau pelaku pemula artinya belum tercatat di data komputer 
kepolisian sini,” ujar Santosa.1             

          (SKKW, edisi 13 halaman 20). 
 Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi sebagai cerita detektif jalinan 

peristiwa juga memiliki plausibility yang bagus. Adanya dugaan copiercat, 

sebuah istilah yang sangat lazim dikenal di dunia kepolisian sebagai penyamaran 

kasus terhadap kasus lain, menjadikan cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

memiliki daya plausibility yang tinggi. penggambaran kasus yang sangat masuk 

akal melalui cara copiercat diungkapkan secara jelas oleh tokoh Jimat Subarkah 

sebagai polisi yang bertanggung jawab terhadap pelacakan kasus Jurug dengan 

korban Sunarteja. Sebagaimana kutipan yang mengandung plausibility berikut ini. 

Jimat nglelimbang. Ing donyaning pulisi pancen dikenal istilah copiercat. 
Embuh kepriye larah-larahe kok dijenengi Kucing Peniru. Sing genah iki 
kanggo nyebut pelaku rajapati kang niru aksine pembunuh liya kang wis 
nyebar pepati sepirang-pirang engga dadi rembug anget satengahe 
masyarakat. Motife durjana jinis Kucing Peniru maneka warna. Ing 
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antarane, kanggo mbingungake pulisi supaya kejahatan ora kelacak. 
Nanging ana uga kang mung kesurung pamrih kareben jenenge dadi 
misuwur. Penjahat ngene iki genah golongane psikopat utawa maniak 
kang tega merjaya tanpa alesan gumathok. Butuhe ya mung kepingin 
njagal, bungah weruh kurbane kesiksa lan jenenge kombul dadi kembang 
lambe.            
1Jimat termangu. Di dunia polisi memang dikenal istilah copiercat. Entah 
bagaimana asal mulanya hingga dinamai ”Kucing Peniru”. Yang pasti itu 
untuk menyebut pelaku pembunuhan yang meniru aksinya pembunuh 
lainnya yang sudah menyebar kematian berkali-kali hingga menjadi 
perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Motif kejahatan 
berjenis Kucing Peniru beraneka macam. Di antaranya, untuk 
membingungkan polisi agar kejahatan tidak terlacak. Tetapi ada juga yang 
hanya terdorong keinginan supaya namanya menjadi tenar. Penjahat 
seperti itu jelas golongannya psikopat atau maniak yang tega membunuh 
tanpa alasan yang jelas. Keinginannya hanya untuk menjatuhkan, senang 
melihat korbannya tersiksa dan namanya terdongkrak menjadi buah bibir.1  

         (SKKW, edisi 13 halaman 19). 
 Adanya peristiwa yang memunculkan dua istilah copiercat dan psikopat 

menandakan plausibility yang bagus. Adanya istilah copiercat menandakan bahwa 

cerbung ini menggunakan bahasa kepolisian yang secara realitas memang sering 

terjadi. Selain itu, istilah psikopat yang merujuk pada pembunuh yang berdarah 

dingin, membunuh tanpa rasa bersalah sedikit pun. Inilah dua istilah yang 

menggambarkan alur cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi memiliki unsur 

kemasuk-akalan jika dinilai dari realitas yang terjadi di masyarakat. 

 Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi juga memiliki sisi plausibility 

yang buruk. Adanya unsur ketidak-masuk-akalan nampak dalam beberapa 

peristiwa. Peristiwa itu biasanya berkaitan dengan dunia magis yang melibatkan 

makhluk gaib. Inilah keunggulan cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi sebagai 

cerita  yang beraliran detektif sekaligus horror atau penuh magis. Sebagaimana 

kutipan peristiwa berikut ini.  

 Kuwatir kelangan burone Kyai Gandrik nyaut tekene Kyai Ganjur sing 
digawa Jimat, digathukake karo teken sakembaran mau dadi nyawiji. 
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Kaelokane liyane sumusul dumadi. Saka pucuking teken kasebut nyembur 
kukus nggembuleng kang sabanjure maujud dadi paraga sepuh. Rambute 
putih memplak diore sapundhak. Jenggote lan brengose dawa tiba 
ndhadha. Udheng udharan digubetake gulu. 
1Khawatir kehilangan buruannya Kyai Gandrik mengambil tongkatnya 
Kyai Ganjur yang dibawa Jimat, disatukan dengan tongkat kembar tadi 
menjadi satu. Keanehan lain menyusul terjadi. Dari pucuknya tongkat 
tersebut keluarlah asap yang menggelembur dan selanjutnya berubah 
menjadi sosok orang tua. Rambutnya putih terurai sepundak. Jenggot dan 
kumisnya panjang sedada. Ikat kepalanya ditalikan di leher.1 

          (SKKW, edisi 18 halaman 19). 
 

Kemunculan sesosok orang tua yang berjubah putih dari pucuk tongkat 

yang diadu merupakan sebuah hal yang mustahil. Namun, di sinlah daya tarik dari 

sebuah cerita fiksi. Di mana unsur khayalan akan lebih memperkaya isi cerita dan 

menambah nilai daya tarik dari sebuah cerita itu sendiri. Inilah kelemahan 

sekaligus keunggulan cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri 

yang membedakannya dengan cerita detektif lainnya seperti cerita detektif Jaring 

Kalamangga karya Suparto Brata.  

4.2.2 Surprise (kejutan) 

Sebuah cerita yang menarik pastilah memiliki kejuatan yang tidak dapat di 

duga oleh pembaca. Ketakterdugaan jalanannya penceritaan akan memancing 

emosi pembaca sehingga akan terus mengikuti cerita hingga akhir. Suprise atau 

kejutan merupakan sebuah peristiwa yang bersifat mengejutkan dan menyimpang 

dari harapan pembaca. Sebagaimana kutipan surprise dalam cerbung Salindri 

Kenya Kebak Wewadi berikut ini. 

Jimat Subarkah agahan menyat saka lungguhe, nyingkap kordhen 
cendhela mburi kursine. Kesorot padhange lampu dalan, katon saweneh 
pawongan tuwa bengak-bengok ijen karo ngacung-ngacungake tekene, 
”Menyang Merapi, ayo tutna aku...”  
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1Jimat Subarkah segera meninggalkan kursi duduknya, membuka korden 
jendela di belakang kursinya. Tersorot terangnya lampu jalan, terlihat 
sesosok orang tua berteriak-teriak sendiri dengan mengacung-acungkan 
tongkatnya. ”Pergilah ke Merapi, ayo ikutilah aku...” 1 

(SKKW, edisi 4 halaman 43). 
Surprise atau kejutan yang terdapat dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi terlihat ketika sang detektif AKP Jimat Subarkah mendapat petunjuk agar 

pergi ke Merapi. Kejutan ini merupakan suatu hal yang tidak terduga oleh 

pembaca sekalipun. Kejutan inilah yang mengantarkan petunjuk bagi Jimat 

Subarkah ketika dia mendapati jalan buntu atas kasus Sogan. Kejutan yang 

terdapat di dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi juga terlihat ketika sang 

pengarang sengaja menggambarkan sosok Kyai Ganjur sebagai seorang yang sakti 

sebagaimana kutipan berikut. 

 Sepisan maneh astane Kyai ganjur mlebu longan meja. Ora nganti 
sakedhepan mata wis nyangga lepek isi kopi panas gelas gedhe. Jimat 
Subarkah agahan nampani. Weruh kuwi liyane rebut dhucung aba dhewe-
dhewe kaya yen lagi jajan ana warung. Ana sing njaluk teh com, wedang 
soklat lan susu. 
1Sekali lagi tangannya Kyai Ganjur masuk ke laci meja. Tidak ada sekejap 
mata sudah membawa piring berisi kopi panas di dalam gelas besar. Jimat 
Subarkah segera menerimanya. Melihat itu yang lain berebutan meminta 
suguhan seperti ketika memesan jajan di warung. Ada yang meminta teh 
celup, minuman coklat dan susu.1  
       (SKKW, edisi 5 halaman 20). 

Surprise atau kejutan yang terjadi di dalam kutipan di atas merupakan 

sebuah kelihaian pengarang mengarahkan daya tarik dalam cerita. Kemampuan 

Kyai Ganjur yang mampu mengambil minuman dari dalam laci mejanya 

merupakan sebuah keanehan. Keanehan inilah yang menjadi daya tarik ataupun 

kejuatan bagi pembaca. Kejuatan semacam ini juga hadir ketika pertempuran 

antara sang iblis dengan Ki Ageng Sela yang telah meninggal dan muncul kembali 

melalui jelmaan tongkat yang disatukan oleh Kyai Gandrik. Sebagaimana kutipan 
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kejutan munculnya Ki Ageng Sela dan kemudian berubah menjadi seberkas 

cahaya putih berikut ini.  

”Kyai Ageng Sela, sugeng rawuh”. Kyai Gandrik mbagekake kanthi 
patrap kurmat. Bleger gaib awujud keluk kang disebut Kyai Ageng Sela 
kuwi noleh lan mesem marang Kyai Gandrik. Banjur manthuk nyawang 
Jimat. Atine perwira pulisi kasebut rasane dadi sumeleh, ayem, bebasan 
siniram banyu sewindu. 
1 ”Kyai Ageng Sela, selamat datang”. Kyai Gandrik menyapa dengan 
hormat. Wujud gaib yang berupa asap yang disebut Kyai Ageng Sela itu 
menoleh dan tersenyum kapada Kyai Gandrik. Lantas menoleh kapada 
Jimat. Hatinya perwira polisi tersebut rasanya menjadi tenang, tentram, 
ibarat disiram air dingin.1         

(SKKW, edisi 18 halaman 20). 
Kejuatan yang terjadi dengan munculnya sesosok orang tua yang tidak lain 

adalah Ki Ageng Sela membuat cerbung sangat bernuansa mistis. Daya tarik 

inilah yang membuat surprise bagi pembaca karena penuh dengan kejutan-kejutan 

yang di luar akal sehat manusia. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa 

cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi memilki keunggulan yang memikat 

terkait unsur surprise yang dikandungnya.  

4.2.3 Suspense (keingin-tahuan) 

Sebuah cerita yang baik pasti memiliki kadar suspense yang tinggi dan 

terjaga. Sebuah cerita haruslah membangkitkan suspense atau rasa ingin tahu di 

hati pembaca sehingga akan terus terpacu menikmati kelanjutan cerita. Suspense  

menyaran pada keberadaan perasaan yang kurang pasti terhadap peristiwa-

peristiwa yang akan terjadi pada tokoh yang memeroleh simpati pembaca. 

Sebagaimana kutipan peristiwa yang menggambarkan suspense dalam cerbung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi berikut ini. 
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Nalika sapune ngrogoh pojokan kamar sandhing meja rias Nyi Werti 
njingkat. Tangane krasa njekut nganti garan sapu sing dicekeli ucul 
nuwuhake swara kemlothak. Rumangsane ana hawa anyes- kaya freezer 
lemari es- ing pojok kamar kasebut. Sapu kang gumlethak tiba ana njogan 
agahan diranggeh. 
1Ketika sapunya mencapai pojok kamar dekat meja rias Nyi Werti kaget. 
Tangannya terasa dingin hingga tangkai sapu yang dipegang lepas 
menimbulkan suara gaduh. Terasa ada hawa dingin- seperti freezer almari 
es- di pojok kamar tersebut. Sapu yang tergeletak jatuh di lantai cepat 
diambilnya.1  

                 (SKKW, edisi 12 halaman 19). 

Kejadian jatuhnya sapu dari tangan Nyi Werti ketika menyapu ruang 

kamar Salindri merupakan suatu bukti adanya ketegangan pada diri tokoh. Nyi 

Werti merasa takut karena dalam pikiran selalu dihantui oleh perasaannya yang  

takut jika berhadapan dengan Salindri. Nyi Werti tahu jika niatnya datang ke 

kamar Salindri sebenarnya bukan untuk membersihkan kamar Salindri saja 

melainkan untuk mencari helai rambut Salindri yang jatuh sebagai bukti forensic 

kepolisian. Ketakutan inilah yang menyebabkan hawa dingin merasuki tubuh Nyi 

Werti. Penggambaran nuansa ataupun suasana magis inilah yang membuat 

suspense atau tegangan dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi terjaga 

dengan baik. Sebagaimana kutipan tegangan atau suspense yang hadir manakala 

Witono Paing didatangi oleh iblis yang akan membunuhnya sebagai berikut. 

“Haiya… kowe sapa….,” celathune Witono Paing gropyok meh ora 
keprungu. Sajak ora nglegewa ananing bebaya, bojone isih njepapah turu 
kepati ing sandhinge kaya kena gendam. Olehe ngorok malah saya sora.  

 

 

1“Haaya… kamu siapa...,” perkataan Witono Paing tertahan hampir saja 
tak terdengar. Seperti tidak sadar adanya bahaya, istrinya masih tertidur 
nyenyak di sampingnya seperti terkena hipnotis. Dengkurannya malah 
semakin keras.1 

(SKKW, edisi 3 halaman 20). 
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Kutipan di atas memperjelas adanya tegangan yang sangat kuat dalam 

cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi. Tegangan tersebut hadir karena adanya 

bahaya yang mengancam Witono Paing. Adanya ancaman inilah yang membuat 

pembaca juga merasa was-was terhadap nasib yang akan dialami oleh Witono 

Paing. Inilah salah satu suspense dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

yang sengaja diciptakan oleh pengarang melalui peristiwa-peristiwa gaib. 

Suspense ini memberikan daya tarik tersendiri terutama pada setiap akhir episode 

sehingga selalu memancing pembaca untuk setia melanjutkan bacaannya hingga 

lembaran terakhir.  

4.2.4 Unity (kepaduan) 

Unity atau kepaduan menyarankan pada berbagai unsur yang ditampilkan 

dalam alur sehingga memiliki kesatuan. Artinya, hubungan antara satu peristiwa 

dengan peristiwa yang lainnya membentuk satu kesatuaan yang utuh. Diperlukan 

kejeniusan pengarang untuk merangkai berbagai peristiwa yang satu dengan yang 

lain sehingga membentuk suatu kesatuan cerita yang logis. Sebagaimana kutipan 

kejeniusan pengarang dalam menghubungkan peristiwa yang sudah menjadi mitos 

orang Jawa, ketika Ki Ageng Sela berhasil memegang bledheg atau petir 

dipadukan dengan petir penjelmaan sang iblis berikut ini. 

Nalika didangu si bledheg ngaku dumadi saka yitma klambrangane 
senopati Mongol jalaran kinurung ing kunjara pasiksan Keraton 
Majapahit. Kepingin ngalap patine Ki Ageng Sela awit panjenengane 
mbesuke kinodrat nurunake ratu-ratu gung Tanah Jawa. Dening Kyai 
Ageng, bledhdeg daden-daden kuwi kapuja dadi sunar sakonang banjur 
kawadhahan bumbung pring gadhing. Para tedhak turune dipesen 
mawanti-wanti murih njaga bumbung aja nganti ketriwal. 
1Ketika ditanya si petir mengaku berasal dari sukma pengelananya 
senopati Mongol karena dikurung di penjara penyiksaan Keraton 
Majapahit. Ingin mengharapkan kematian Ki Ageng Sela karena beliau 
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kelak ditakdirkan menurunkan raja-raja agung di Tanah Jawa. Oleh Kyai 
Ageng, petir jadi-jadian itu disabda menjadi sinar lantas ditaruh ke dalam 
bambu gading. Para keturunannya dipesan hati-hati agar jangan sampai 
terlepas.1   

(SKKW, edisi 6 halaman 19).       
 Adanya unsur cerita yang merakyat seperti cerita Ki Ageng Sela dalam 

cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi ternyata membuktikan adanya unsur 

kepaduan. Keberadaan cerita Ki Ageng Sela yang sanggup memegang bledheg 

digunakan sebagai alat legitimasi terhadap cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi. Kepaduan cerita juga terlihat dalam kejeniusan pengarang memadukan 

cerita sejarah yang istana centris (Majapahit, Mataram, Surakarta) dengan cerita 

fiksi masa kini. Selain itu, adanya dua motif peristiwa pembunuhan yang berbeda 

membuat kepaduan dalam cerbung ini sungguh menakjubkan. Sebagaimana 

kutipan pembentukan tim oleh AKP Jimat Subarkah untuk menuntaskan kasus 

Sogan dan kasus Jurug berikut ini. 

Tanpa mbuwang wektu Jimat Subarkah langsung nglumpukake anak 
buwahe. Lebar pengarahan saka Kapolres, ditutugake ngrancang pasang 
gelar. Jimat ngedum kekuwatan dadi limang bregada. Bregada siji 
dipasrahake Bripka Santosa, tugase ngamanake Salindri lan dalem 
Wicitran kanthi namur laku. Bregada loro Bripka Tumpal Siagian sakanca 
baris pendhem ing omahe Julung. Klompok telu Bripka Wahyudi 
sarowang ngamanake pendhudhuk Sogan. Klompok papat Bripka 
Mulyawan lan sawetara anggota mbiyantu Iptu Kuntoro lan Tim Buru 
Sergap Polres Sragen nggrebeg omahe Sukri. Klompok lima mujudake 
unit khusus bregada Brimob kang bakal diterjunake ing lapangan 
sawanci-wanci dibutuhake. Ora lali mobil ambulance uga disiyagakake.    
1Tanpa buang waktu Jimat Subarkah langsung mengumpulkan anak 
buahnya. Selesai pengarahan dari kapolres, dilanjutkan merancang 
strategi. Jimat membagi kekuatan menjadi lima kelompok. Kelompok satu 
diserahkan Bripka Santosa, tugasnya mengamankan salindri dan rumah 
Wicitra dengan menyamar. Kelompok dua Bripka Tumpal Siagian dan 
teman-teman berada di rumahnya Julung. Kelompok tiga Bripka Wahyudi 
dan teman-teman mengamankan penduduk Sogan. Kelompok empat 
Bripka Mulyawan dan beberapa anggota membantu Iptu Kuntoro dan Tim 
Buru Sergap Polres Sragen mengepung rumahnya Sukri. Kelompok lima 
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merupakan unit khusus Brimob yang akan diterjunkan di lapangan 
sewaktu-waktu dibutuhkan. Tidak lupa mobil ambulan juga disiagakan.1 

          (SKKW, edisi 15 halaman 44). 

Adanya strategi operasi inilah yang membuat cerbung Salindri Kenya 

Kebak Wewadi mengandung kepaduan cerita yang baik. Pengarang mampu 

menggabungkan berbagai aspek melalui pembagian peran yang tokoh detektif 

untuk mengatasi masing-masing masalah. Hal ini merupakan sebuah keunggulan 

bagi cerbung ini karena antara peristiwa kasus Sogan dan kasus Jurug merupakan 

peristiwa yang tidak saling berkaitan. Namun melalui bahasa kepolisian, 

pengarang memadukan kedua peristiwa tersebut sebagai peristiwa coppiercat. 

      

4.3 Komposisi Alur dalam Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

Alur di dalam sebuah cerita fiktif dapat dikategorikan ke dalam beberapa 

jenis yang berbeda berdasarkan sudut tinjauan dan kriterianya. Pembedaan plot 

atau alur cerita fiktif ini sebagaimana alur di dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi didasarkan pada kriteria urutan waktu, kriteria kuantitas, kriteria 

kepadatan, dan kriteria isi. Sebagaimana pembahasan tentang kriteria pembeda 

alur berikut. 

4.3.1 Komposisi Alur Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi Berdasarkan 

Kriteria Urutan Waktu. 

Berdasar komposisi alur, cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi memiliki 

urutan waktu yaitu waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 

Berdasarkan urutan waktu, cerbung itu dapat dikategorikan sebagai alur yang 

bertipe campuran. Secara garis besar alur cerbung itu tidak mutlak berupa alur 
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lurus kronologis atau sebaliknya berupa sorot balik saja. Terdapatnya alur sorot 

balik dalam pengisahan cerita yang sejatinya beralur lurus kronologis merupakan 

bukti kreatifitas pengarang agar pembaca tidak bias dan cepat bosan terhadap 

pengisahan cerita prosa. Sebagaimana tampilan diagram urutan waktu berikut ini.  

 E -------D1--------A-------B-------C-------D2 

Diagram  di atas menunjukkan suatu jalinan peristiwa di dalam cerbung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi menggunakan alur campuran. Hal ini dapat 

dibuktikan ketika pengarang memaparkan keadaan Desa Sogan di masa kerajaan 

Surakarta di bagian awal (ditunjukkan peristiwa E). Pemaparan peristiwa pada 

bagian awal cerita juga ditandai terjadinya pembunuhan terhadap Wasi Rengga 

secara misterius yang telah terjadi tiga tahun lalu (D1). Peristiwa selanjutnya 

adalah pelacakan, pengusutan kasus yang dilakukan oleh para detektif yang 

dipimpin oleh AKP Jimat Subarkah berjalan secara lurus (A-B-C). Peristiwa 

selanjutnya adalah pengungkapan kasus sekaligus peleraian cerita yang terkait 

terbunuhnya Wasi Rengga dan Witono Paing (D2). Secara lebih jelas penggunaan 

alur berdasarkan urutan waktu dapat dijelaskan berikut ini.   

 Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi dilihat dari segi urutan waktu, 

termasuk alur yang campuran. Alur campuran ini dapat terlihat di dalam cerita 

yang menggambarkan jalinan peristiwa kehidupan di masa silam seperti 

penceritaan perkembangan kerajinan batik pada jaman Mataram hingga sekarang. 

Selain itu, pembaca juga diajak berimajenasi dengan alur penceritaan yang 

menggambarkan kehidupan masa silam saat tokoh Kyai Ganjur menceritakan asal 

mula arwah gentayangan dari jaman Majapahit yang sekarang sedang menebarkan 
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kematian di daerah Sogan. Inilah sebabnya alur dalam cerbung Salindri Kenya 

Kebak Wewadi memiliki alur campuran. Terlihat jelas alur maju yang kemudian 

dipadukan dengan alur flashback  seperti cuplikan berikut. 

Kyai Ganjur unjal napas landhung, ucape, “Sajake pancen wis tekan kala 
mangsane kaya wecane suwargi Ki Pemanahan”. Karo gedheg-gedheg, 
panjenengane ngendika, “Setaun kepungkur Gunung Merapi njeblug 
sinartan lindhu gedhe. Akeh omah kobong lan ambruk. Kurban jiwa tanpa 
wilangan kepanggang panase lahar. Bengkahing lemah sajroning bumi 
mahanani watu gajah tutupe sumur padhas dadi mingset saka papane 
sakawit. Najan mung sawetara senti nanging tumraping yitma kinunjara 
cukup kanggo mbrabas metu.”   
1Kyai Ganjur menarik napas panjang, ucapnya, ”Kelihatannya memang 
sudah sampai saatnya seperti pesan almarhum Ki Pemanahan”. Dan 
menggeleng-geleng beliau berkata, ” Setahun lalu Gunung Merapi meletus 
disertai gempa besar. Banyak rumah terbakar dan rubuh. Korban jiwa 
tanpa terhitung terpanggang panasnya lahar. Bongkahnya tanah di dalam 
bumi menjadikan batu gajah tutupnya sumur padas menjadi bergeser dari 
tempatnya semula. Walaupun hanya beberapa senti tetapi bagi jin yang 
dipenjara cukup untuk melarikan diri.”1   

(SKKW, edisi 6 halaman 20). 
Cuplikan cerita tersebut menggambarkan bahwa jalinan alur yang terdapat 

di dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi memiliki alur campuran. Terlihat 

jelas bahwa alur yang bergerak maju kemudian disebutkan ingatan terhadap 

peristiwa meletusnya Gunung Merapi setahun yang lalu oleh Kyai Ganjur kepada 

Jimat Subarkah. Inilah yang menengarai terjadinya alur flashback yang menandai 

hadirnya alur yang campuran dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi.  

4.3.2 Komposisi Alur Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi Berdasarkan 

Kriteria Kuantitas. 

Komposisi alur di dalam sebuah cerita fiksi berdasar kriteria kuantitas 

menggolongkan alur ke dalam dua kategori yaitu alur tunggal dan alur ganda. 

Berdasar kriteria kuantitas ini, cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi dapat 

digolongkan ke dalam sebuah cerita fiksi yang beralur ganda. Alur di dalam 
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cerbung tersebut memiliki lebih dari satu alur cerita yang diceritakan karena 

terdapat lebih dari seorang tokoh yang dikisahkan. Hal ini juga berarti bahwa 

permasalahan dan konflik yang ditimbulkaan oleh para tokoh itu membentuk 

suatu peristiwa lain atau sub-sub alur yang lain. Sebagaimana kutipan di dalam 

cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi berikut ini. 

Panjeritane kandheg ing gurung. Raine pucet, mripate mlorok nalika 
weruh wewujudan nggegilani ana sisihe. Ngadeg ngejejer ing suwalike 
klambu kanthil sing dianggo turu, katon saweneh bleger trincing pakulitan 
kuning kang wuda mbigug. Nonton ciri-cirine wewujudan mau cetha 
wadon awit ing perangan dhadhane mlenthu nyengkir sakembaran. 
Nanging sing memper menungsa mung winates gembung sapendhuwur. 
Dene perangan ngisor memper asu. Sing luwih gawe giris, salah siji sikile 
menungsa setengah kewan mau mekangkang ngidak Witono Paing. 
1Jeritannya tertahan di leher. Mukanya pucat, matanya terbelalak ketika 
melihat sesosok mengerikan ada di sampingnya. Berdiri tegak di balik 
selambu menyisakan baju yang dipakai tidur, terlihat sebuah wujud yang 
bugil berkulit kuning. Melihat ciri-ciri sosok itu jelas perempuan karena di 
dadanya tersembul dua buah tonjolan. Tetapi yang mirip manusia hanya 
terbatas perut ke atas. Sedangkan bagian bawah mirip serigala. Yang lebih 
menakutkan, salah satu kaki manusia setengah hewan tadi menginjak 
Witono Paing.1  

(SKKW, edisi 3 halaman 20).  
Kutipan di atas menunjukkan adanya peristiwa pembunuhan yang 

dilakukan oleh makhluk gaib berwujud setengah manusia terhadap Witono Paing. 

Hal ini adalah peristiwa inti atau alur utama yang melatarbelakangi terbentuknya 

berbagai peristiwa tambahan. Terbentuknya peristiwa tambahan inilah yang 

menandakan penggunaan alur ganda dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi. Penggunaan alur ganda ini terlihat dari pengembangan peristiwa 

tambahan yang membentuk alur bawahan dalam peristiwa pembunuhan Sunarteja. 

Peristiwa terbunuhnya Sunarteja jelas alur bawahan karena jika ditarik dengan 

peristiwa pembunuhan Witono Paing dan Wasi Rengga tidak memiliki 



 

 

59

keterikatan. Berikut ini kutipan peristiwa terbunuhnya Sunarteja yang menjadi 

alur bawahan dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi. 

”Kados ngendika panjenengan kalawau, perkawis menika cetha mboten 
wonten gandheng cenengipun kaliyan kasus pembunuhan berantai. 
Menawi mekaten manut pamanggih kula, kita ngadhepi kriminal ingkang 
namung dhapur ngemba-ngemba prastawa Sogan,” kandhane Mulyawan. 
1”Seperti kata anda tadi, perkara ini jelas tidak ada hubungannya dengan 
pembunuhan berantai. Kalau begitu menurut pendapat saya, kita 
berhadapan kriminal yang hanya meniru peristiwa Sogan,” kata 
Mulyawan.1 

          (SKKW, edisi 13 halaman 19).  

Berdasarkan kutipan semakin jelas bahwa cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi beralur ganda. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan yang diberikan 

Mulyawan bahwa peristiwa pembunuhan Sunarteja hanya meniru kasus 

pembunuhan di Sogan yang menjadi topik utama permasalahan. Dengan 

demikian, kasus pembunuhan Sunarteja hanyalah peristiwa tambahan yang 

berperan sebagai alur bawahan. Ciri alur bawahan yaitu jika dihilangkan tidak 

akan mengubah jalannya alur utama, demikian juga dengan peristiwa 

pembunuhan Sunarteja jika dihilangkan tidak akan mengubah jalannya alur utama 

terkait pembunuhan di Sogan. Maka jelaslah bahwa cerbung Salindri Kenya 

Kebak Wewadi memakai alur ganda.  

         

4.3.3 Komposisi Alur Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi Berdasarkan 

Kriteria Kepadatan. 

Secara garis besar komposisi alur di dalam sebuah cerita fiksi digolongkan 

menjadi dua yaitu alur padat dan alur longgar. Menitik hubungan antarperistiwa 

yang terjadi di dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi dapat digolongkan 
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ke dalam komposisi alur yang longgar. Pengunaan jumalah tokoh yang banyak 

mempermudah penilaian bahwa cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi  

menggunakan alur longgar. Keberadaan jumlah tokoh yang banyak akan 

mengisahkan kehidupan banyak tokoh tersebut sehingga akan tercipta pula alur 

bawahan. Selain itu, hubungan antara peristiwa penting yang satu dengan 

peristiwa yang lain diselai berbagai peristiwa tambahan. Wujud peristiwa 

tambahan yang sering muncul itu adalah pelukisan latar atau suasana. 

Sebagaimana kutipan suasana yang menyelai jalinan peristiwa yang terjadi di 

dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi berikut ini. 

Sing durung ngomong kari wadon menor kang kawit mau mung iwut 
talap-telep mangan. Sego kucing telu wis gusis disikat. Sajak kemaruk 
saiki genti mbukak wungkusan oseng-oseng. Ngono wae tangane isih 
kumlawe njupuk welut goreng. Cepakane ngombe rong gelas. Siji, isine 
wedang kopi jahe kari separo. Sijine nembe maneh wedang tape ketan isih 
panas kemebul mentas olehe aba.  
1Yang belum bicara hanya wanita menor yang sejak tadi hanya sibuk 
makan. Nasi kucing tiga sudah habis disikat. Seperti rakus sekarang ganti 
membuka bungkusan tumisan. Begitu saja tangannya masih melayang 
mengambil belut goreng. Minumnya dua gelas. Satu, isinya kopi jahe 
tinggal separo. Satunya lagi baru minuman tape ketan masih panas baru 
saja meminta.1 

          (SKKW, edisi 12 halaman 42).   
 Suasana penyelidikan yang dilakukan oleh Jimat Subarkah terhadap 

seorang saksi pada kasus Jurug sedikit menyita perhatian pembaca terhadap kasus 

Sogan. Peristiwa pembunuhan yang bermotif copiercat merupakan sebuah 

peristiwa yang berdiri sendiri lepas dari peristiwa pembunuhan di kampung Sogan 

yang melibatkan Salindri. Selain itu, karena cerita ini tergolong cerita sambung 

yang memiliki cukup banyak tokoh maka digunakanlah alur yang longgar. Hal ini 

disebabkan manakala salah satu dari peristiwa yang terjadi dihilangkan tidak akan 
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memengaruhi keutuhan cerita. Sebagaimana cuplikan cerita yang 

melatarbelakangi terbunuhnya Witono Paing berikut ini.  

Ing potret jisime Witono pener dhadha lamat-lamat katon tapak lonjong. 
Sapinggire ana tatu bolong cacah papat. Saben tatu, manut cathetan 
forensik, rada mlengkung jerone 7 senti, amba watara 3 tumeka 5 mili. 
Nitik polane, genah dudu disebabake sudukan lading utawa barang 
landhep sajinise. Nanging luwih memper cakaran bruwang utawa kewan 
galak liyane sing luwih gedhe. 
1Pada potret mayat Witono tepat di dada terlihat tapak memanjang. 
Dipinggirnya ada bekas luka bolong berjumlah empat buah. Setiap bekas 
luka, menurut catatan forensik, agak melengkung dengan kedalaman 7 
senti, lebar antara 3 sampai 5 mili. Berdasar polanya, jelas bukan 
disebabkan tusukan pisau atau senjata tajam sejenisnya. Akan tetapi lebih 
mirip cakaran beruang atau hewan liar lainnya yang lebih besar.1  

            (SKKW, edisi 4 halaman 19). 
 Penggambaran alur longgar pada cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

terlihat jelas melalui struktur alur dalam bentuk per-episodenya. Hal ini 

dikarenakan penekanan pada satu peristiwa penting dan konflik (tikaian) yang 

terjadi. Terlihat nyata pada cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi ini lebih 

menekankan pada satu peristiwa penting yaitu kejanggalan peristiwa yang 

melatarbelakangi kematian tokoh Wasi Rengga dan Witono Paing. Dengan 

demikian, pembunuhan terhadap Sunarteja merupakan alur bawah yang jika 

dihilangkan tidak akan memengaruhi inti cerita. 

4.3.4 Komposisi Alur Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi Berdasarkan 

Kriteria Isi. 

Komposisi alur di dalam sebuah cerita fiksi berdasar kriteria isi sering 

mengungkap nasib atau peruntungan yang menimpa tokoh cerita. Komposisi alur 

cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi berdasar kriteria isi juga melukiskan nasib 

para tokohnya. Pelukisan nasib para tokoh dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi secara alur peruntungan dapat dipaparkan melalui: alur gerak, alur sedih, 
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alur tragis, alur penghukuman, alur sentimental, dan alur kekaguman sebagaimana 

pemaparan berikut ini.    

4.3.4.1 Alur Gerak  

Penggunaan alur gerak dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

dapat diketahui melalui peruntungan atau nasib yang menimpa tokohnya. Alur 

gerak menunjukkan bahwa sang tokoh bergerak aktif untuk memerankan karakter 

ataupun tugas yang diembannya. Kehadiran alur gerak dalam sebuah cerita 

detektif biasanya ditandai dengan peristiwa pelacakan oleh sang detektif terhadap 

kasus yang sedang dihadapinya. Alur gerak dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi dapat dicermati melalui kutipan berikut ini. 

 

Jimat Subarkah nginggirake motore, dipapag Bripka Mulyawan 
bebarengan karo Inspektur Dua (Ipda) Baskara, Kanit Serse Polsek 
Jebres. Tetelune banjur mlaku sawetara pecak marani papane kurban ing 
setren Bengawan Solo sisih wetan, pener pas sangisore kreteg sepur 
Jurug. Sing teka nonton rubung uyel-uyelan nganti luber ngebaki dalan 
Juanda. Pulisi kepeksa ngatur lalu lintas kanthi cara bukak tutup supaya 
kendharaan sing liwat ora dadi macet. 
1Jimat Subarkah meminggirkan motornya, dijemput Bripka Mulyawan 
bersama Inspektur Dua (Ipda) Baskara, Kanit Serse Polsek Jebres. 
Ketiganya lantas berjalan menghampiri tempat kurban di pinggir 
Bengawan Solo sebelah timur, tepat di bawah jembatan kereta api Jurug. 
Yang datang menonton ramai sampai memadati jalan Juanda. Polisi 
terpaksa mengatur lalu lintas dengan cara buka tutup agar kendaraan yang 
lewat tidak menjadi macet.1 

          (SKKW, edisi 12 halaman 20). 

Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan aksi AKP Jimat Subarkah dalam 

mengemban tugasnya sebagai polisi. Peristiwa inilah yang mengidentifikasikan 

keberadaan alur gerak dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi. Sebagai 

seorang polisi AKP Jimat Subarkah beserta anak buahnya haruslah menjalankan 
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tugasnya secara profesional. Alur gerak ditunjukkan ketika sang tokoh detektif 

bergerak aktif untuk mengemban tugasnya. Pelacakan terhadap kasus Jurug yang 

menyita perhatian masyarakat juga menunjukkan adanya alur gerak di dalam 

peristiwa itu. Adanya minat masyarakat yang sangat besar untuk menyaksikan 

pengevakuasian korban menandakan adanya kegiatan yang aktif dilakukan oleh 

masyarakat sebagai salah satu tokoh dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi.  

 

4.3.4.2 Alur Sedih  

Alur sedih merupakan bentuk penggambaran peristiwa kesedihan yang 

menimpa diri tokoh. Peristiwa-peristiwa yang tergambar dalam alur sedih 

merupakan bentuk nasib yang ingin dihindari oleh sang tokoh. Ketidaksesuaian 

antara harapan dan kenyataan yang terjadi inilah yang sering kali menimbulkan 

perasaan sedih dan menimpa diri tokoh. Sebagaimana kutipan peristiwa kesedihan 

yang menimpa tokoh Nyah Witono Paing dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi berikut ini. 

Pating clebung swarane tangga teparo padha nyoba miterang. Nanging 
sing ditakoni lambene kaya kemunci. Tangise kepara ndadra. Wong-wong 
bisane mung pandeng-pandengan. Banjur padha pating klesik rerasan 
werna-werna. Ana kang duwe panduga Witono Paing wedok lagi 
kesambet bahureksane wit dhuwet putih sing ditegor sepasar kepungkur. 
1Suara tetangga semakin riuh terdengar mencari keterangan. Tetapi yang 
ditanyai mulutnya seperti terkunci. Tangisannya semakin menjadi. Orang-
orang hanya dapat saling memandang. Lantas hanya saling berbisik 
macam-macam. Ada yang mempunyai dugaan Ibu Witono Paing baru 
kesurupan penguasa pohon buah dhuwet putih yang ditebang lima hari 
yang lalu.1    

(SKKW, edisi 3 halaman 20). 
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Berdasarkan kutipan di atas, terselip penggunaan alur sedih pada saat 

kesedihan istri Witono Paing ketika Witono Paing terbunuh. Kehadiran alur 

kesedihan di dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi jelas terlihat, ditandai 

oleh tangis kesedihan istri Witono Paing. Kematian Witono Paing jelas 

memberikan pukulan kepada istrinya yang secara otomatis menimbulkan perasaan 

sedih pada istri Witono Paing.  

 4.3.4.3 Alur Tragis 

Alur tragis merupakan bentuk penggambaran peristiwa yang tidak diduga 

oleh sang tokoh menimpa dirinya. Peristiwa yang tidak diduga ini biasanya berupa 

peristiwa tragis yang antiklimaks. Peristiwa pertengkaran kecil yang terjadi antara 

Salindri dan Wasi Rengga kakaknya misalnya, pertengkaran kecil yang tidak 

diduga berujung kematian Wasi Rengga. Kematian Wasi Rengga inilah yang 

menjadi kejadian tragis tidak terduga sebelumnya. Sebagaimana kutipan peristiwa 

yang menggambarkan pertengkaran yang membawa ketragisan kematian Wasi 

Rengga berikut ini. 

Esuke Bu Wicitra njempling. Wasi Rengga dadakan ditemokake mati 
ngeres-eresi ana njero kamare sing isih kemancing. Dhadhane kebak tatu 
rojah-rajeh, mripate mlolo. Getih lambah-lambah nelesi kasur nganti 
nembus dipan lan netes menyang njogan. 
1Paginya Bu Wicitra terkejut. Wasi Rengga mendadak ditemukan mati 
mengenaskan di dalam kamarnya yang masih terkunci. Dadanya penuh 
luka tercabik-cabik, matanya terbelalak. Darah membanjiri membasahi 
kasur hingga tembus di ranjang dan menetesi lantas.1 

(SKKW, edisi 2 halaman 42).  
Penggunaan alur tragis dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

terlihat ketika Wasi Rengga ditemukan tewas dengan luka yang mengerikan. 

Peristiwa yang sungguh tragis mengingat keadaan Wasi Rengga yang sehat dan 

bugar sehari sebelum peristiwa itu terjadi. Sungguh mengagetkan peristiwa yang 
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menimpa Wasi Rengga hingga Bu Wicitra terkujut sampai pingsan tak sadarkan 

diri. Ketragisan inilah yang membuat cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

semakin menarik. 

4.3.4.4 Alur Penghukuman 

Alur penghukuman merupakan alur yang menunjukkan peristiwa 

pengadilan atau hukuman terhadap kesalahanan yang dilakukan oleh sang tokoh. 

Alur penghukuman yang terdapat dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

terjadi manakala sang tokoh iblis yang dikurung di dalam sumur di Gunung 

Merapi oleh Ki Ageng Pemanahan karena melakukan berbagai pembantaian untuk 

membalas dendamnya. Sebagaimana kutipan yang menandakan alur 

penghukuman berikut ini. 

Giliran tumiba menyang astane Ki Pemanahan, panjenengane kagungan 
krenteg arsa nglarung bumbung tilarane eyange mau. Ngepasi wiwit yasa 
padunungan anyar Mataram kanthi mbabat alas Mentaok paringane 
Sultan Hadiwijaya, Ki Pemanahan paring dhawuh marang putrane, 
Sutawijaya kang uga karan Ngabehi Loring Pasar. ”jebeng, dimen ora 
ngreridhu anggon kita mbukak Mentaok, labuhen bumbung pring gadhing 
iki ana sajroning sumur padhas ing gigire Merapi... 
1Giliran jatuh kapada tangannya Ki Pemanahan, beliau memiliki keinginan 
untuk menghanyutkan bambu peninggalannhya eyangnya tadi. Bertepatan 
dengan pembuatan tempat baru Mataram dengan membuka hutan Mentaok 
pemberian Sultan Hadiwijaya, Ki Pemanahan memberikan perintah 
kepada putranya, Sutawijaya yang juga disebut Ngabehi Loring Pasar. 
”Jebeng, agar tidak mengganggu kita membuka Mentaok, buanglah bambu 
gadhing ini di dalam sumur batu di lereng Merapi...1  
Berdasarkan kutipan di atas, iblis yang telah disegel di dalam bambu 

merupakan bentuk penghukuman bagi sang iblis. Adanya hukuman terhadap sang 

iblis yang mengganggu kehidupan Ki Ageng Sela beserta keturunannya. Dalam 

cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi hukuman sang iblis tidak cukup hanya 
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disegel tetapi juga dipenjara dalam sumur batu.  Inilah bukti bahwa dari segi 

isinya, cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi memiliki alur penghukuman.    

4.3.4.5 Alur Sentimental 

Alur sentimental merupakan alur yang menggambarkan suasana 

sentimental yang menimpa sang tokoh. Suasana atau perasaan sentimental sering 

kali muncul dan menimpa pada diri tokoh ketika sang tokoh merespon balik atas 

rangsangan yang menimpanya karena merasa tersinggung dan jengah terhadap 

perlakuan tokoh lain yang mencoba menyerang atau menyakitinya. Sebagaimana 

kutipan cerita berikut ini yang melukiskan perasaan sentimental Salindri terhadap 

keberhasilan Witono Paing, saingan dagangnya.    

”Hemmmmm Wie Pauw Ing, tekamu mrene mung gawe rugine wong 
Sogan”. Witono Paing ngreripih nyembah-nyembah njaluk urip. Nanging 
tanpa guna. Esuke kelakon geger. Panjeriting Witono Paing wedok 
ngagetake saisine Kampung sogan sing racak lagi padha nglempit kemul. 
Tangga paling cedhak kang kusung-kusung teka kewuhan ngeneng-eneng 
Nyah Witono sing patrape kaya wong owah. Wira-wiri mlebu metu omah 
cincing dhaster karo nangis ndrenginging tanpa kendhat... 
1”Hemmmmm Wie Pauw Ing, kedatanganmu di sini hanya merugikan 
orang Sogan”. Witono Paing merintih menyembah-nyembah meminta 
hidup. Tetapi tiada guna. Paginya terjadi kehebohan. Jeritan Witono Paing 
putri menghentak Kampung Sogan seisinya yang baru saja melipat 
selimut. Tetangga paling dekat yang mendengar teriakan segera 
menenangkan Nyah Witono yang kelakuannya seperti orang sinting. 
Mondar-mandir keluar masuk rumah memegangi baju dasternya sambil 
menangis tanpa henti...1 

(SKKW, edisi 3 halaman 20).  
Penggunaan alur sentimental terlihat ketika salindri yang sudah berubah 

menjadi mahluk setengah manusia membunuh Witono Paing. Berdasar kutipan di 

atas terdapat dialog Salindri kepada Witono Paing yang telah menghancurkan 

bisnis keluarganya bahwa kedatangan Witono paing hanya merugikan orang-

orang Sogan. Adanya perasaan sentimen terhadap Witono paing yang beretnis 
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cina dan kegagalan bersaing secara sehat inilah yang menyebabkan perasaan 

sentimental Salindri kepada Witono Paing. Peristiwa inilah yang membuktikan 

keberadaan alur sentimental di dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi. 

4.3.4.6 Alur Kekaguman 

Alur kekaguman digunakan dalam sebuah cerita fiksi untuk menandai 

perasaan kagum atau senang terhadap situasi yang terjadi. Peristiwa kekaguman 

sang tokoh ini merupakan sebuah bumbu yang mengikat pembaca sehingga 

seolah-olah mengalami peristiwa tersebut. Sebagaimana kutipan dalam cerbung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi berikut ini.      

”Kowe mau ngapa San?” pitakone Jimat klesik-klesik. Sing ditakoni 
ketara klincutan. ”Kula penasaran, Ndhan. Kok saged-sagedipun Kyai 
Ganjur mendhet unjukan werni-werni saking longan meja.” 
1”Kamu tadi ngapain San?” pertanyaan Jimat perlahan-lahan. Yang 
ditanyai terlihat malu. ” Saya penasaran, Ndan. Kok bisa—bisanya Kyai 
Ganjur mengambil minuman bermacam-macam dari kolong meja.”1 

(SKKW, edisi 6 halaman 42).  
Penggunaan alur kekaguman dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi terlihat pada saat Kyai Ganjur mengambil minuman dari kolong meja. 

Perasaan heran dan kagum sontak menyelimuti para tamu yang diberikan 

minuman tersebut. Bripka Santosa bahkan sempat mengintip ke kolong meja yang 

dipakai oleh Kyai Ganjur. Ternyata kolong meja itu kosong tidak ada peralatan 

untuk membuat minuman panas. Inilah kekaguman sang tokoh yang menandakan 

kehadiran alur kekaguman dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi.  

4.4 Tahapan Alur 

Alur dalam sebuah cerita fiksi memiliki tahapan-tahapan yang 

menandakan konfensinya. Tahpan alur ini terbangun dengan maksud untuk 

mengarahkan atau memudahkan pemahaman pembaca terhadap sebuah cerita. 
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Terlebih lagi sebagai cerbung yang bertipe cerita detektif, cerbung Salindri Kenya 

Kebak Wewadi harus memilki penahapan alur yang baik agar menolong pembaca 

memahami misteri yang dibentuk di dalam cerita. Berdasar konfensinya, tahapan 

alur dalam sebuah cerita fiksi terdiri dari: pemaparan, penggawatan, penanjakan, 

puncak klimaks, dan peleraian. 

4.4.1 Pemaparan   

Pemaparan merupakan pendahuluan cerita di mana pengarang mulai 

melukiskan suatu keadaan yang merupakan awal cerita. Pelukisan awal cerita di 

dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi sangat mencolok. Pelukisan 

suasana pada bagian awal cerita tentang keadaan Desa Sogan sangat berlewah dan 

terkesan membosankan. Namun, pelukisan ini dimaksudkan untuk 

mempersiapkan pembaca sekaligus mengajak pembaca untuk berimajenasi 

tentang kondisi Desa Sogan secara nyata. Sebagaimana kutipan cerbung Salindri 

Kenya Kebak Wewadi berikut ini. 

Bedhug maghrib sigeg disusul kumandhange adzan saka horn langgar 
cilik satengahe Kampung Sogan. Kagawa angin swarane bablas urut 
mega. Wiramane nggalur dawa galik-galik. Kaya melu ginugah, mbaka 
siji lintang wiwit anguk-anguk ing langit banjur kesusul jumendhule 
rembulan nggenteni Hyang Bagaskara kang alon-alon angslup ana 
imbang kulon. 
1Bedug maghrib terhenti disusul kumandangnya adzan dari pengeras suara 
langgar kecil di tengah-tengah Kampung Sogan. Terbawa angin suaranya 
tersebar bersama awan. Iramanya mengalun panjang merama-rama. 
Seperti ikut tergugah, satu per satu bintang mulai muncul di langit disusul 
munculnya rembulan menggantikan sang matahari yang pelan-pelan 
tenggelan di sisih barat.1 

(SKKW, edisi 1 halaman 19).         
Berdasarkan kutipan di atas, tahap pemaparan ditunjukan dengan 

penggambaran daerah Sogan. Namun Penggambaran Kampung Sogan tersebut 

terlalu berlewah karena tidak menyentuh esensi cerita tentang tokoh utama cerita. 
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Selain itu, pada tahap pemaparan ini juga mengaitkan keadaan Kampung Sogan 

dengan sejarahnya di masa Kasultanan Surakarta sebagaimana kutipan tahap 

pemaparan berikut ini. 

Sogan asale saka tembung soga. Jeneng iki wis ngarani yen kampung 
kono rapet gandheng cenenge klawan bathik. Dumunung ana sapinggire 
Kutha Sala iring kulon. Ujaring ngakeh, Kampung Sogan dhek kunane-
wiwit jaman Keraton Pajang- mujudake padunungane para sudagar 
bathik pribumi Jawa. Usaha rakyat iki tambah dina saya ngrembaka awit 
antuk panyengkuyung lan pengayomane panguwasa Pajang. 
1Sogan asalnya dari kata soga. Nama ini sudah menunjukkan jika 
kampung situ punya hubungan erat dengan bathik. Terletak ada di 
pinggirnya Kota Sala sebelah barat. Sejarahnya banyak, Kampung Sogan 
dulu-sejak jaman Kerajaan Pajang- merupakan tempat para saudagar batik 
pribumi Jawa. Usaha rakyat ini bertanbah hari semakin berkembang 
karena mendapat dukungan dan pengayoman dari penguasa Pajang.1  

(SKKW, edisi 1 halaman 20). 
Berdasarkan kutiapan di atas menunjukan tahap pemaparan dalam cerbung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi dengan mengaitkan asal-usul Sogan ke arah 

kerajaan Pajang. Pemaparan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan mental 

pembaca sekaligus menggapai simpati pembaca terhadap cerita yang akan 

dikisahkan. Penggambaran peristiwa pada tahap pemaparan akan berlanjut hingga 

tahap penggawatan cerita.   

4.4.2 Penggawatan 

Penggawatan merupakan bagian cerita yang melukiskan tokoh-tokoh yang 

terlibat dalam cerita mulai bergerak, pada bagian ini cerita secara bertahap mulai 

muncul konflik. Penggawatan dalam sebuah cerita fiksi berjenis cerita detektif 

secara konfensinya ditandai dengan munculnya kasus yang harus ditangani oleh 

polisi atau detektif. Tahap penggawatan di dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi mulai terlihat pada peristiwa terbunuhnya Wasi Rengga setelah 
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bertengkar dengan Salindri. Sebagaimana kutipan peristiwa pembunuhan terhadap 

Wasi Rengga berikut ini. 

Esuke Bu Wicitra njempling. Wasi Rengga dadakan ditemokake mati 
ngeres-eresi ana njero kamare sing isih kemancing. Dhadhane kebak tatu 
rojah-rajeh, mripate mlolo. Getih lambah-lambah nelesi kasur nganti 
nembus dipan lan netes menyang njogan. 
1Paginya Bu Wicitra terkejut. Wasi Rengga mendadak ditemukan mati 
mengenaskan di dalam kamarnya yang masih terkunci. Dadanya penuh 
luka tercabik-cabik, matanya terbelalak. Darah membanjiri membasahi 
kasur hingga tembus di ranjang dan menetesi lantas.1 

(SKKW, edisi 2 halaman 42).  
Peristiwa terbunuhnya Wasi Rengga dan Witono Paing merupakan 

pertanda tahap pengawatan dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi. Hal ini 

meruapakan konfensi atau ciri yang dimiliki oleh cerita fiksi beraliran cerita 

detektif, keberadaan tahap penggawatan ketika muncul kasus yang harus diusut 

oleh sang detektif. Sebagaimana kutipan peristiwa pembunuhan Sunarteja yang 

ditangani oleh AKP Jimat Subarkah berikut ini. 

Jimat jengkeng, mayit lanang kuwi wis kaku. Posisine njingkrung, sikil 
nekuk dhengkul mepet dhadha. Rai, mligine perangan pilingan lan pipi 
babak bundhas. Gulune tilas tatu dijiret.  
1Jimat jongkok, mayat lelaki itu sudah kaku. Posisinya tertekuk, kaki 
tertekuk lutut berhimpit dada. Muka, khususnya bagian jidat dan pipi 
penuh luka. Lehernya bekas terjerat.1 

                         (SKKW, edisi 12 halaman 20). 
Kutipan di atas memaparkan peristiwa penemuan kasus pembunuhan oleh 

AKP Jimat Subarkah sebagai seorang detektif, menandakan adanya tahap 

penggawatan. Tahap penggawatan ini akan terus berkembang dan selanjutnya 

berubah menjadi tahap penanjakan. Di sinilah peristiwa-peristiwa akan terjalin 

rapi melalui proses pelacakan untuk mengungkap kasus-kasus tersebut.  

 

 



 

 

71

4.4.3 Penanjakan 

Penanjakan merupakan tahap cerita yang melukiskan kondisi konflik di 

dalam cerita tersebut. Berdasarkan konfensinya cerita detektif, tahap penanjakan 

terjadi pada saat sang detektif atau polisi mengadakan penyelidikan terhadap 

kasus yang terjadi. Tahap penanjakan di dalam cerbung Salindri Kenya Kebak 

Wewadi terlihat pada saat polisi kebingungan untuk melacak kasus yang terjadi di 

Desa Sogan dan kasus pembunuhan serupa yang terjadi di daerah lainya. 

Sebagaimana kutipan peristiwa yang melukisan tindakan yang dilakukan oleh para 

polisi berikut ini. 

Kandheg sedhela nenimbang ala becike, Bripka Santosa kanthi kebak 
pangati-ati nerusake anggone sumela atur, ”Nyuwun pangapunten Pak. 
Rikala lair Salindri menapa,...eh...ehemmmm.... tanpa mbun-bunan?   
1Berhenti sementara menimbang baik buruknya, Bripka Santosa dengan 
penuh hati-hati meneruskan wawancaranya, Minta maaf Pak. Ketika lahir 
Salindri apakah,.... eh.... ehemmmm... tanpa tulang lunak di kepala?1 

(SKKW, edisi 8 halaman 20). 
Pelukisan tahap penanjakan cerita terjadi ketika para detektif melakukan 

tugasnya untuk mengusut dan melacak kasus yang ditanganinya. Kedatangan 

Bripka Santosa ke rumah Pak Wicitrasoma dalam rangka menyelidiki keterlibatan 

Salindri dalam pembunuhan Wasi Rengga dan Witono paing. Tahap penanjakan 

ini akan terus berkembang dan mencapai puncak pengisahan yang disebut puncak 

klimaks. Di sinilah peristiwa-peristiwa yang terjalin rapi dari tahap akan terjawab, 

sebagaimana pemaparan puncak klimaks berikut. 

4.4.4 Puncak Klimaks 

Puncak klimaks yakni tahapan cerita yang melukiskan peristiwa ataupun 

konflik mulai mencapai puncaknya. Puncak klimaks di dalam cerbung Salindri 

Kenya Kebak Wewadi terbangun melalui peristiwa yang terjadi ketika Salindri 
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yang dirasuki iblis akan menuntut balas di waktu yang telah ditentukan. Hal ini 

terlihat semakin jelas ketika terjadi pelacakan yang diemban oleh polisi untuk 

menemukan dan menjinakkan iblis tersebut. Sebagaimana kutipan yang menandai 

adanya puncak klimaks berikut ini. 

 
 
 Sanalika bedhil-bedhil semi otomatis nyuwara pating jledhor tanpa 
kendhat. Diudani mimis, makhluk daden-daden kuwi mundur. Parandene 
ora ana siji wae mimis sing kuwawa natoni kulitnya. Strategine Jimat 
mojokake mungsuhe jugar. Monster mau nggero-luwih trepe nyricit 
mempe tikus kena kala- terus mumbul sawuwungan... 
1Seketika senjata-senjata semi otomatis bersuara tanpa putus. Dihujani 
peluru, makhluk jadi-jadian itu mundur. Ternyata tidak ada satu pun 
peluru yang kuasa melukai kulitnya. Strateginya Jimat memojokkan 
musuhnya buyar. Monster tadi berteriak – lebih tepatnya nyricit sepaerti 
tikus terkena perangkap – terus terbang setinggi atap....1 

Pertarungan antara pasukan polisi yang dipimpin oleh AKP Jimat 

Subarkah dengan monster pembunuh, menunjukkan telah terjadi puncak klimaks 

cerita yang ditunggu-tunggu oleh pembaca. Pada tahap inilah secara meyakinkan 

sang detektif mampu mengungkap kasus yang selama ini menjadi misteri. 

Berdasarkan kutipan di atas diungkap ternyata para polisi yang menjadi sang 

detektif mampu mengusut, melacak, dan menemukan pelaku pembunuhan yang 

selama ini merisaukan warga Sogan. 

4.4.5 Peleraian 

Peleraian yakni bagian cerita dimana pemecahan atas semua peristiwa 

yang telah terjadi pada bagian-bagian sebelumnya. Peleraian di dalam cerbung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi  dapat diamati pada akhir cerita yang terkesan 

happy ending. Akhir cerita yang menunjukkan adanya peleraian terjadi manakala 

telah ditemukan iblis yang mengamuk dan merasuki Salindri berhasil dikalahkan 
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serta dimusnahkan. Sebagaimana kutipan yang menandakan adanya peleraian 

berikut ini. 

Dening Kayat, Sunar diubeng-ubengake padesan, tlatah Masaran. Tekan 
dalan sepi pinggir grumbul Kayat kandha kebelet nguyuh. Sunarteja 
nginggirake Jimmy-ne, banjur melu mudhun, ngendhokake otot. Tan 
ngertiya dheweke wis kalebu wuwu. Satengahe lagi ngeluk boyok 
Sunarteja dijiret Kayat migunakake kabel kopling sepeda motor... 
1Oleh Kayat, Sunar diajak putar-putar pedesaan, daerah Masaran. Sampai 
jalan sepi pinggir semak-semak Kayat berkata kebelet kencing. Sunarteja 
meminggirkan Jimmy-nya, lantas ikut turun, mengendorkan otot. Tidak 
tahunya dia sudah masuk ke dalam perangkap. Ketika baru mengendorkan 
pinggang Sunarteja dijerat Kayat menggunakan kabel kopling sepeda 
motor...1    

          (SKKW, edisi 18 halaman 42). 
Peristiwa peleraian dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi  

ditunjukan dengan pemaparan secara gemilang kronologis kasus pembunuhan 

yang terjadi. Tahap peleraian dalam konvensi cerita detektif biasanya 

diungkapkan bagaimana kronologis atau cara-cara pembunuh membantai 

korbannya. Berdasarkan kutipan cerita di atas jelaslah bahwa tahap peleraian 

dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi dipaparkan pada bagian akhir yang 

mengisahkan cara-cara pembunuhan Kayat terhadap Sunarteja.  

Tahap peleraian dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi juga 

ditandai dengan peristiwa happy ending. Peleraian yang menadakan berakhirnya 

sebuah cerita secara happy ending ditunjukan melalui kepuasan sang tokoh 

detektif AKP Jimat Subarkah sebagaimana kutipan berikut ini. 

Rampung maca laporane Kuntoro, Jimat njupuk map sijine. Ing samake 
tinulis kandel File Salindri. Kasus ditutup. Jimat unjal napas. Lega. 
Wetenge kluruk. Jam tembok ing kantore nuduhake jam siji awan kliwat 
sithik. 
1Selesai membaca laporannya Kuntoro, Jimat mengambil map satunya. Di 
sampulnya tercetak tebal File Salindri. Kasus ditutup. Jimat unjal napas. 
Lega. Wetenge kluruk. Jam tembok di kantornya menunjukkan jam satu 
siang lebih sedikit.1  
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          (SKKW, edisi 18 halaman 42). 

Pelaraian berakhir secara happy ending menjadi akhir yang indah dalam 

kisah cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi. Penutupan kasus salindri karena 

polisi kekurangan bukti untuk mengajkan kasus dipersidangan membuat tugas 

AKP Jimat Subarkah sebagai penyidik berkurang. Kelegaan perasaan AKP Jimata 

Subarkah dengan menarik napas dalam-dalam merupakan pertanda kelegaan 

perasaan AKP Jimat Subarkah. Kelegaan inilah yang menandakan cerbung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi memiliki tahap peleraian yang happy ending.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis struktur alur dalam cerbung Salindri Kenya 

Kebak Wewadi karya Pakne Puri di Majalah Panjebar Semangat didapatkan 

simpulan sebagai berikut. Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi memiliki alur 

yang menandakan bahwa cerbung tersebut adalah cerita detektif. Cerita detektif 

Salindri Kenya Kebak Wewadi memiliki kekuatan dalam teknik pengalurannya, 

hal tersebut dapat diamati melalui urutan peristiwa fungsional, konfliks internal 

maupun eksternal, dan klimaks cerita.  

Secara pengkaidahan alur dalam cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi 

memiliki kekuatan pada unsur plausibility (kemasuk-akalan), unsur surprise 

(kejutan), suspense (tegangan), dan unity (kepaduan). Selain itu, dilihat dari 

komposisi alurnya, cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi memiliki alur 

campuran berdasar kriteria urutan waktu. Berdasarkan kriteria kuantitas cerbung 

Salindri Kenya Kebak Wewadi termasuk alur ganda. Berdasarkan kriteria 

kepadatan cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi memiliki alur longgar. 

Berdasarkan kriteria isi cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi memiliki alur 

gerak, alur sedih, alur tragis, alur penghukuman, alur sentimental, dan alur 

kekaguman. 

Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri juga memiliki 

penahapan alur yang menandakannya sebagai cerita detektif. Hal ini dapat diamati 

melalui tahap pemaparan yang menceritakan latar belakang Kampung Sogan 
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sebagai Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tahap selanjutnya yaitu tahap 

penggawatan ditandai dengan munculnya kasus pembunuhan Wasi Rengga dan 

Witono Paing. Tahap ketiga yaitu tahap penanjakan yang ditandai dengan 

peristiwa pelacakan kasus oleh sang detektif AKP Jimat Subarkah dan anak 

buahnya. Tahap selanjutnya yaitu tahap puncak klimaks ditandai dengan 

penangkapan pelaku kejahatan atau pembongkaran kasus Sogan dan kasus Jurug. 

Sedangkan tahap yang terakhir yaitu tahap peleraian ditandai dengan peristiwa 

yang happy ending ketika kasus Salindri ditutup atau tidak diajukan ke 

persidangan.  

5.2 Saran 

Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi karya Pakne Puri hendaknya 

digunakan sebagai alternatif bahan ajar kesusastraan dalam kegiatan pemelajaran 

Bahasa Jawa di sekolah. Selain itu, perlu penelitian lebih lanjut tentang proses 

pembelajaran yang inovatif guna keefektifan penggunaan bahan ajar tersebut.  
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