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ABSTRAK 

 

Muhammad Wahyudianto. C 0202046. 2010. Sayap Anjing Karya Triyanto 

Triwikromo: Analisis Semiotika Barthesian. Skripsi Jurusan Sastra Indonesia. 

Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, adalah (a) bagaimana 

identifikasi kode-kode pada leksia-leksia cerpen Sayap Anjing karya Triyanto 

Triwikromo berdasarkan lima kode semiotik Barthes? (b) bagaimana pengkajian 

cerpen Sayap Anjing karya Triyanto Triwikromo berdasarkan hasil identifikasi 

kode-kode semiotik Barthes? 

Tujuan penulisan ini adalah (a) menemukan dan mendeskripsikan kode-

kode semiotik Barthes yang terdapat pada leksia-leksia cerpen Sayap Anjing karya 

Triyanto Triwikromo. (b) menemukan dan mengkaji makna yang terkandung 

dalam cerpen Sayap Anjing karya Triyanto Triwikromo. 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah (a) jenis penelitian 

menggunakan metode kualitatif. (b) bentuk penelitian cerpen Sayap Anjing terarah 

pada penelitian kualitatif bersifat deskriptif. (c) sumber data penelitian ini adalah 

cerpen Sayap Anjing karya Triyanto Triwikromo, diterbitkan oleh Penerbit Buku 

Kompas pada tahun 2003. Cerpen Sayap Anjing terdiri dari 144 halaman. Data 

berupa kata, kalimat berbentuk ungkapan, dan dialog antara tokoh yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian. (d) teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

pustaka. (e) teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan analisis meliputi: pertama, banyak makna yang dapat 

dihasilkan dari teks yang tertulis walaupun dalam cerita yang pendek. Adanya 

kepadatan makna yang mampu tersirat di dalam cerita pendek melalui tokoh cerita 

maupun latar yang menghiasi jalan ceritanya merupakan tanda dari watak atau 

keadaan tertentu yang masing-masing sarat akan makna; Ke dua, Sayap Anjing 

merupakan karya sastra yang bersifat writerly. Setelah membaca Sayap Anjing, 

para pembaca dapat menghasilkan makna tersendiri. Tidak tertutup kemungkinan 

bahwa makna yang dihasilkan antara seorang pembaca dengan pembaca lain akan 

berbeda, tetapi sifat writerly inilah yang merupakan keutamaan sebuah teks. Teks 

Sayap Anjing tidak semata-mata hanya dibaca begitu saja, tetapi dapat dihasilkan 

makna oleh para pembaca apabila dikaji lebih lanjut. Makna yang didapatkan oleh 

para pembaca setelah menjalani proses membaca teks inilah yang menjadikan 

Sayap Anjing menjadi teks yang writerly. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan ekspresi pengarang yang menggunakan media 

bahasa. Setiap ungkapan bahasa, termasuk sebuah teks, mengacu pada sesuatu 

seperti setiap sistem tanda, maka bahasa, termasuk sebuah teks pun mempunyai 

fungsi acuan, dan acuan teks tersebut merupakan bagian gambaran mengenai 

dunia yang ada dalam angan-angan kita (Luxemburg dkk, 1992:91). Teks atau 

gambaran mengenai dunia yang ada dalam angan-angan inilah yang terkandung 

dalam karya sastra. Teks yang merupakan gambaran mengenai dunia yang ada 

dalam angan-angan kita ini erat kaitannya dengan khayalan atau imajinasi. Teks-

teks yang mengandung unsur-unsur khayalan disebut teks-teks fiksi (Luxemburg 

dkk, 1992:19). 

Menurut Abrams, prosa dalam pengertian kesastraan disebut juga fiksi 

(fiction), naratif (narrative text) atau wacana naratif (narrative discource) (dalam 

pendekatan struktural dan semiotik). Istilah fiksi dalam pengertian ini berarti 

cerita rekaan (disingkat cerkan) atau cerita khayalan. Karya naratif tidak 

menyaran pada kebenaran sejarah. Karya fiksi, dengan demikian, menyaran pada 

suatu karya yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, sesuatu 

yang tidak ada, tidak  terjadi dengan sungguh-sungguh sehingga tidak perlu dicari 

kebenarannya dalam dunia nyata (Burhan Nurgiyantoro, 2002:2). 
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Karya sastra sebagai cerminan kehidupan disajikan dengan memadukan 

unsur imajinasi, keindahan, dan kepekaan mendeskripsikan keadaan yang terjadi. 

Pengarang melalui karyanya bercerita tentang interaksi-interaksi manusia dengan 

Tuhan, manusia dengan sesama, dan juga lingkungannya. Tiap-tiap karya sastra 

memiliki pesan dan amanat masing-masing yang disampaikan pada masyarakat 

sebagai suatu peringatan, pelajaran atau introspeksi diri.  

Peristiwa-peristiwa dalam karya sastra sebagai refleksi kehidupan 

masyarakat seringkali menjadi sumber yang menginspirasi pengarang. Pengarang 

merefleksikan ke dalam karyanya dengan gaya dan sesuai keyakinannya sendiri. 

―Kebenaran dalam dunia fiksi adalah kebenaran yang sesuai dengan keyakinan 

pengarang, yang telah diyakini ‗keabsahannya‘ sesuai dengan pandangan terhadap 

masalah hidup dan kehidupan‖ (Burhan Nurgiyantoro, 2002:5). Karya sastra tak 

perlu dicocokkan dan dicari fakta sebagai bukti kebenarannya karena kenyataan 

dalam karya sastra bersifat fiksi, tokoh, peristiwa, dan tempat kejadian bersifat 

imajinatif. Imajinasi dalam karya sastra muncul karena fungsi dari karya sastra itu 

sendiri. Rene Wellek dan Austin Warren (1993:278) berpendapat bahwa ―Realitas 

dalam karya fiksi, yakni ilusi kenyataan dan kesan meyakinkan kepada pembaca, 

tidaklah selalu merupakan kenyataan sehari-hari.‖  

Pengarang dengan gaya bahasanya terkadang menyampaikan pesan sosial, 

terlalu berlebihan, seperti ‗anak kecil yang suka ngarang‘, merekonstruksi 

pengalaman semaunya, terkadang untuk menonjolkan diri, yang menjadi satu daya 

tarik tersendiri yang dipergunakan pengarang guna mendapat sensasi dari kesan 

membaca (Wellek dan Warren, 1993). Dengan alasan tertentu dan tidak hanya 
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bersifat asal-asalan saja, simbolisasi dimunculkan pengarang dalam karya sastra. 

Zainuddin Fananie mengungkapkan bahwa pemakaian tokoh hewan atau pun 

tumbuhan bertujuan untuk mengiaskan kegiatan manusia. Pemunculan simbolisasi 

ini selain bertujuan untuk mendapatkan kebebasan menyampaikan pesan pada 

pembaca melalui interpretasi makna dari simbol-simbol yang ada juga menjadi 

semacam gaya bahasa dari pengarang. Karya sastra merupakan sistem tanda 

tingkat ke dua dengan bahasa sebagai sistem tanda tingkat pertamanya (Budiman, 

1999:66). Karena merupakan sistem tanda tingkat ke dua, karya sastra terkadang 

tidak dapat dipahami maknanya secara langsung, ada makna tersirat dalam suatu 

karya sastra yang untuk mengetahuinya diperlukan pengkajian lebih dalam. 

Bentuk karya sastra yang akan dianalisis dalam skripsi ini adalah cerpen. 

Hal yang terpenting dalam cerpen adalah ceritanya harus padat, dalam hal ini, 

diperlukan suatu kepaduan antara tokoh (-tokoh) dan konflik, dalam cerita yang 

pendek dengan penceritaan yang ringkas dikarenakan atas suatu tuntutan akan 

kemampuan mengemukakan lebih banyak (secara implisit) dari apa yang sekedar 

diceritakan. Cerpen mengimplisitkan isi yang lebih luas dari sekedar apa yang 

diceritakan. Tanda-tanda yang terdapat di dalam cerpen harus diungkap untuk 

mendapatkan makna yang tersirat di dalamnya. Cerpen dapat memberi kesan lebih 

karena ―kelebihan cerpen yang khas adalah kemampuannya mengemukakan 

secara lebih banyak—jadi, secara implisit—dari sekedar apa yang diceritakan‖ 

(Burhan Nurgiyantoro, 2002:11). Ringkasnya jalan cerita pada cerpen yang 

mampu mengimplisitkan isi yang lebih luas inilah yang disebut kepadatan cerpen. 
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Semiotik adalah ilmu yang secara sistematis mempelajari tanda-tanda dan 

lambang-lambang, sistem-sistem lambang dan perlambangan. Berkaitan dengan 

tanda, bahasa juga merupakan sistem tanda (Luxemburg dkk, 1992:45). Bahasa 

merupakan sistem tanda tingkat pertama atau primer yang digunakan dalam 

penciptaan karya sastra sehingga karya sastra merupakan sistem tanda tingkat ke 

dua atau sekunder setelah bahasa (Teeuw, 1984:99). 

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa karya sastra tidak dapat secara 

langsung dipahami karena bahasa yang digunakan dalam sastra merupakan bahasa 

sekunder, yaitu bahasa yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang tertulis, 

tetapi mempunyai makna yang tersirat yang terkandung di balik kata-kata yang 

tertulis. Hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis. Dalam penelitian ini akan dianalisis cerpen dengan analisis semiotik. 

Karya sastra merupakan sistem tanda yang bias dimaknai secara berbeda oleh 

setiap pembaca. Oleh karena itu analisis semiotik akan dapat digunakan untuk 

mengungkap makna yang tersirat tersebut. 

Penulis menganalisis cerpen Sayap Anjing dari kumpulan cerita pendek 

Sayap Anjing karya Triyanto Triwikromo yang merupakan cetakan pertama pada 

bulan Juli tahun 2003. Cerpen Sayap Anjing merupakan cerpen yang ke empat 

dalam buku kumpulan cerpen Sayap Anjing karya Triyanto Triwikromo. Sayap 

Anjing karya Triyanto Triwikromo ini bercerita tentang masalah dekadensi moral. 

Penulis menemukan beberapa masalah yang menandai masalah kemerosotan 

moral yang memicu munculnya kemunafikan dan materialisme dalam masyarakat. 
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Triyanto Triwikromo dikenal sebagai seorang sastrawan, ia bekerja 

sebagai redaktur sastra Harian Umum Suara Merdeka dan dosen Penulisan Kreatif 

Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang, ia juga aktif dalam pertemuan 

teater dan sastra antara lain menjadi pembicara dalam Pertemuan Teater-teater 

Indonesia di Yogyakarta (1988) dan Kongres Cerpen Indonesia di Lampung 

(2003). Ia juga mengikuti Pertemuan Sastrawan Indonesia di Padang (1997), 

Festival Sastra Internasional di Solo, Pesta Prosa Mutakhir di Jakarta (2003), dan 

Wordstorm 2005: Nothern Territory Festival di Darwin, Australia. 

Triyanto adalah seorang penyair yang giat menulis cerpen dan puisi. 

Penyair terbaik Indonesia versi Majalah Gadis (1989) ini juga menerbitkan puisi 

dan cerpen-cerpennya dalam beberapa buku antologi bersama, antara lain antologi 

Panorama Dunia Keranda (1991), Kasidah Jalan (1994). Kumpulan-kumpulan 

cerpennya antara lain Rezim Seks (1987), Pintu Tertutup Salju (bersama Herlino 

Soleman tahun 2000), Ragaula (2002), Anak-anak Mengasah Pisau (2003), 

Malam Sepasang Lampion (2004). Cerpennya Anak-anak Mengasah Pisau-

Children Sharpening the Knives (kumpulan cerpen dwibahasa Indonesia-Inggris) 

direspon oleh pelukis Yuswantoro Adi menjadi lukisan, oleh A.S. Kurnia menjadi 

karya trimatra, oleh pemusik Seno menjadi lagu, oleh Sosiawan Leak menjadi 

pertujukan teater, dan oleh sutradara Dedi Setiadi menjadi sinetron (skenario 

ditulis Triyanto sendiri).  

Triyanto dengan gaya bahasa metaforiknya memunculkan sifat-sifat 

manusia dalam bentuk simbolisasi-simbolisasi melalui tokoh maupun penokohan 

sehingga menjadi sebuah karya sastra yang menarik untuk dianalisis dengan 
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pendekatan semiotik. Ia berpendapat bahwa menulis fiksi pada hakikatnya adalah 

bernegoisasi yang tak kunjung henti dengan sesuatu yang selalu kita sembunyikan 

atau bunuh dalam kehidupan. Menurutnya, dalam kehidupan lain (di dunia fiksi), 

sang maha derita muncul sebagai mumi atau arwah yang minta dibangkitkan 

secara terus-menerus dan bentuk negoisasi ini mengandung pengertian bahwa 

sebagai pengarang, ia tidak mau hanya menjadi kendaraan mumi-mumi yang 

mengerikan itu. Dengan begitu, di tengah pertempuran antar kepentingan itu ia 

masih bisa menarikan bahasa, memainkan point of view-nya. Bagi Triyanto, 

peristiwa dan cerita tidak boleh ditenggelamkan oleh berita karena jika yang 

demikian itu terjadi maka hanya akan menjadi ―cerpen topikal‖ saja yang tidak 

akan pernah mengalami peristiwa literer (Triyanto, 2003:viii-xii). 

Darmanto Jatman berpendapat bahwa cerpen-cerpen Triyanto merupakan 

dekonstruksi terhadap ideologi keindahan cerpen secara konvensional. Sepeti 

halnya ungkapkan Sri Rahayu Prihatmi bahwa cerpen-cerpen Triyanto sebagai 

teks-teks yang diciptakan dengan modus-modus fantastik. ―Satu cara ungkap yang 

merongrong tradisi sastra mapan yang isinya sering kali merupakan penumbangan 

budaya mapan.‖ Menurut S. Prasetyo Utomo, dalam pencapaian kreatif Triyanto 

merupakan seorang pengarang yang tidak pernah setia pada satu bentuk (Triyanto, 

2003:xiii-xv). Seno Gumira Ajidarma lebih menganggap bahwa karya-karya 

Triyanto ini sebagai puisi dalam "ladang" permainannya. Sementara Richard Oh 

menganggap bahwa dengan sengaja Triyanto "merusak" logika plot hingga 

strategi narasi, dan merupakan manifestasi kehebatan bahasa dalam mencipta 

mitos-mitos baru dari serpihan realita maupun sejarah sebagai suara kata.  
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Cerpen Sayap Anjing karya Triyanto Triwikromo yang dijadikan kajian 

dalam analisis ini adalah cerpen yang diambil dari kumpulan cerpen dengan judul 

yang sama yaitu, Sayap Anjing. Pemilihan judul cerpen yang dilakukan penulis 

didasarkan pada anggapan-anggapan dalam kumpulan cerpen ini mengenai modus 

seperti modus realitas (Sayap Anjing; Mata Sunyi Perempuan Takroni; Cermin 

Pasir; Monumen; Cinta Tak Mati-mati), modus fantasi (Ninabobo Televisi; Litani 

Kebinasaan; Sepanjang Waktu dalam Penyaliban-Mu; Masuklah ke Telingaku, 

Ayah; dan Cinta Sepasang Kupu-kupu), atau pun paduan dari keduanya (Sayap 

Anjing dan Cermin Pasir). Dari berbagai modus tersebut, penulis memilih modus 

paduan antara realitas dan fantasi dalam cerpen Sayap Anjing untuk diteliti. 

Tanda-tanda yang digunakan Triyanto dalam menulis cerpen Sayap Anjing atas 

inspirasinya dari buku karangan Syekh Muhammad Nawawi Al Jawi bertajuk 

Syarhu Kaasyifatus Sajaa „alaa Safiinatin Najaa fii Ushuulid Diini Wal Fiqhi 

(kemudian teks itu diindonesiakan menjadi 10 Sifat Keteladanan Anjing oleh Drs 

Nipan Abdul Hakim), dan dalam mengkaji segala hal yang berkaitan dengan 

anjing yang langsung dimetaforakan pada perilaku manusia, sangat menarik bagi 

penulis untuk mengkaji lebih dalam di antara ketiga belas cerpen-cerpen Triyanto 

lainnya yang ada dalam kumpulan cerpen ini. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan-pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah 

pengidentifikasian kode-kode pada leksia-leksia cerpen Sayap Anjing karya 

Triyanto Triwikromo berdasarkan lima kode semiotik Barthes dan selanjutnya 
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dilakukan pengkajian terhadap makna kode-kode pada leksia-leksia cerpen Sayap 

Anjing berdasarkan hasil identifikasi kode-kode semiotik Barthes tersebut untuk 

menemukan makna yang dikandungnya. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan judul yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, 

maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana identifikasi kode-kode pada leksia-leksia cerpen Sayap Anjing 

karya Triyanto Triwikromo berdasarkan lima kode semiotik Barthes? 

2. Bagaimana pengkajian terhadap makna kode-kode pada leksia-leksia cerpen 

Sayap Anjing berdasarkan hasil identifikasi kode-kode semiotik Barthes untuk 

menemukan makna yang terkandung di dalamnya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah yang ada, tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi kode-kode pada leksia-leksia cerpen Sayap Anjing karya 

Triyanto Triwikromo. 

2. Mengkaji makna kode-kode pada leksia-leksia cerpen Sayap Anjing 

berdasarkan hasil identifikasi kode-kode semiotik Barthes untuk menemukan 

makna yang terkandung di dalamnya. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian pada hakikatnya diharapkan memiliki manfaat, baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

 Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan pembaca, 

khususnya di bidang sastra dalam menemukan makna yang disiratkan 

oleh pengarang dalam setiap karya yang dibuatnya. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang sastra 

Indonesia pada umumnya dan pengkajian semiotik dengan teori 

semiotik Roland Barthes pada khususnya. 

 Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang kajian ajaran-ajaran 

agama yang sesuai dengan berkembangnya pola hidup masyarakat 

tentang pentingnya mengolah segi lahir dan batin manusia dalam 

kehidupan, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berhubungan 

dengan makhluk ciptaan lain, bagaimana manusia bertindak sebagai 

makhluk individu dan makhluk sosial, baik pengembangan dan 

penyimpangannya yang terjadi dari zaman ke zaman.  

2. Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan pada 

masyarakat tentang beragamnya kajian kesusastraan yang dalam hal ini 

adalah cerpen dalam mengungkap suatu fenomena kehidupan. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian mempermudah dan mengarahkan hasil penelitian 

agar tidak menyimpang dari pembahasan yang akan diteliti. Penelitian yang 

sistematis akan membantu penelitian dan pembacaaan serta pemahaman terhadap 

hasil penelitian. Sistematika penelitian pada penelitian ini disusun sebagai berikut.  

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi (a) latar belakang masalah, 

(b) pembatasan masalah, (c) perumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) 

manfaat penelitian, dan (f) sistematika penulisan. 

Bab kedua berisi kajian pustaka dan kerangka pikir, yang memuat 

penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, serta 

kajian teori semiotik Roland Barthes yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas penelitian ini. 

Bab ketiga adalah metode penelitian yang memberikan penjelasan 

mengenai jenis penelitian, bentuk penelitian, sumber data dan data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penyajian analisis data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Bab keempat berisi hasil analisis, yang memuat tentang analisis cerpen 

Sayap Anjing karya Triyanto Triwikromo yang telah dibagi menjadi leksia-leksia 

untuk diidentifikasi dengan kode-kode semiotik Roland Barthes serta berusaha 

untuk menafsirkan makna-maknanya. 
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Bab kelima merupakan akhir dari penelitian yang memuat simpulan dari 

semua masalah yang dianalisis. Selain itu juga terdapat saran-saran dari penulis 

yang berhubungan dengan proses penulisan dan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

   

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Aryanto (2007) berjudul Aspek Moral 

Dalam Kumpulan Cerpen Sayap Anjing Karya Triyanto Triwikromo: Tinjauan 

Semiotik sebagai Skripsi Sarjana Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitiannya mendeskripsikan unsur-unsur 

struktural yang membangun cerita dalam kumpulan cerpen Sayap Anjing dan 

mendeskripsikan wujud serta makna aspek moral yang terdapat di dalamnya 

dengan tinjauan semiotik. Hasil penelitiannya, (1) berdasar analisis struktural, 

dalam kumpulan cerpen Sayap Anjing terdapat keterpaduan antar unsur (tema, 

alur, penokohan, dan latar) dalam membanagun totalitas makna yang sebagian 

besar tercerminkan dari tema yang membicarakan tentang kerusakan moral. (2) 

berdasar tinjauan semiotik, kumpulan cerpen Sayap Anjing mengandung nilai 

moral meliputi (a) perilaku kekerasan anak yang disebabkan kekurangperhatian 

orang tua terhadap anak dalam menonton tayangan kekerasan di televisi, (b) 

perbuatan manusia yang melampaui batas adat atau tradisi akan mendapat 

kesengsaraan, (c) kesabaran dalam menghadapi musibah, (d) krisis kemanusiaan, 

(e) tindakan manusia yang memaksakan kehendak menyebabkan penderitaan, (f) 

krisis kepedulian sosial. Cerpen Sayap Anjing masuk dalam kategori nilai moral 

krisis kemanusiaan. 
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B. Kajian Pustaka 

Roland Barthes adalah seorang ahli teori semiotik dari Perancis yang 

mendefinisikan kesusastraan (dalam sebuah esai awalnya) sebagai ―sebuah pesan 

pemaknaan hal-hal dan bukan maknanya. Ia menggemakan definisi Roman 

Jacobson tentang ―yang poetic‖ sebagai ―perangkat dari pesan‖, akan tetapi 

Barthes lebih menekankan pada prosa pemaknaan. Peneliti semiotik memandang 

bahasanya sendiri sebagai wacana ―tatanan ke dua‖ yang beroperasi terhadap 

bahasa-objek yang merupakan ―tatanan pertama‖. Bahasa tatanan ke dua juga 

disebut metabahasa. Barthes melepaskan pengarang dari semua status metafisik 

dan pengarang itu direduksi menjadi tempat (persimpangan jalan) bahasa, yang 

merupakan gudang kutipan, ulangan gema, dan rujukan yang tak terbatas, saling 

bersimpangan. Oleh karena itu, pembaca bebas memasuki teks dari arah manapun 

dan tidak ada rute yang benar (Selden, 1991:71).  

 Dalam The Pleasure of the Text (1997), Barthes menggambarkan 

kenikmatan yang dirasakan ketika membaca sebuah teks. Ia menyatakan bahwa 

apa yang dinikmatinya dalam sebuah cerita bukan isinya secara langsung, bukan 

juga strukturnya, tetapi penikmatan terhadap permukaannya (Barthes, 1997:11-

12). Analisis sebuah teks, untuk memaknainya adalah dengan menyatukan unsur-

unsur biografis, historis, sosiologis, elemen-elemen neurotik (pendidikan, kelas 

sosial, gambaran masa kecil, dan sebagainya) dalam teks. Menurut Barthes, suatu 

karya/teks merupakan sebentuk konstruksi belaka. Bila hendak menemukan 

maknanya maka akan dilakukan perekonstruksian bahan-bahan yang tersedia, 
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yaitu teks itu sendiri. Pertama-tama teks tersebut akan dipenggal-penggal terlebih 

dahulu menjadi beberapa leksia/satuan bacaan tertentu. Leksia ini berupa satu 

kata, beberapa kata, satu kalimat, beberapa kalimat, sebuah paragraf, atau 

beberapa paragraf. Dengan memenggal-menggal teks itu maka pengarang tak lagi 

menjadi perhatian, dan teks itu bukan lagi menjadi milik pengarang, tetapi sudah 

menjadi milik pembaca. Dengan begitu tidak perlu lagi bersibuk diri mencari 

makna-makna yang (mungkin) disembunyikan pengarang. Bagaimana pembaca 

memproduksi makna itu yang nantinya akan menghasilkan kejamakan sehingga 

semiotiklah yang akan menunjukkan sebanyak mungkin makna yang dihasilkan, 

Barthes menyebut proses ini sebagai semiolog yang memasuki ―dapur makna‖ 

(Kurniawan, 2001:94). 

 Menurutnya, semiotik hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan 

(humanity) memaknai hal-hal (things). Dengan dasar model linguistik Saussure 

yang mengklasifikasikan komponen tanda menjadi dua yaitu penanda dan 

petanda. Barthes menyatakan bahwa tanda semiologi terdiri dari penanda dan 

petanda, tetapi perbedaannya dengan model Saussure adalah pada tingkat 

substansi. Banyak sistem semiologi (objek, gesture/bahasa isyarat, imaji yang 

terlukiskan) mempunyai substansi ekspresi yang intinya tidak untuk menandai; 

sering digunakan masyarakat untuk menandai sesuatu berdasarkan kegunaannya, 

misalnya pakaian untuk melindungi tubuh dan makanan untuk makan (Barthes, 

1981:41), tetapi terkadang ada tanda yang tidak mengacu pada benda atau sesuatu 

secara langsung. 
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 Tanda berhubungan dengan sistem bahasa tingkat ke dua yang berupa 

konotasi (Barthes, 1981:42). Di samping sistem signifikasi tingkat ke dua yang 

disebut konpotasi, ada sistem signifikasi tingkat pertama yang merupakan dasar 

dari sistem ke dua yang disebut denotasi (Barthes, 1981:89). Denotasi biasanya 

dimengerti sebagai makna harfiah, makna yang ―sesungguhnya‖, bahkan kadang 

kala juga dirancukan dengan referensi atau acuan. Proses signifikasi yang secara 

tradisional disebut juga sebagai denotasi ini biasanya mengacu pada penggunaan 

bahasa dengan arti yang sesuai dengan apa yang terucap. Akan tetapi, di dalam 

semiotik Roland Barthes dan para pengikutnya, denotasi merupakan sistem 

signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan sistem signifikasi 

tingkat ke dua (Budiman, 1999:22). Konotasi menurut Barthes biasanya mengacu 

pada makna yang menempel pada suatu kata karena sejarah pemakaiannya. Akan 

tetapi, di dalam semiotiknya, konotasi dikembalikan lagi secara retoris karena 

menurutnya terdapat dua sistem signifikasi. Sistem pertama berada dalam lapis 

denotasi, sedangkan sistem ke dua berada dalam lapis konotasi. Sebuah sistem 

konotasi adalah sistem yang lapis ekspresinya sendiri sudah berupa sistem 

penandaan, pada umumnya kasus-kasus konotasi terdiri dari sistem-sistem 

kompleks yang di dalamnya bahasa menjadi sistem pertama, misalnya seperti 

yang terlihat dalam sastra. Konotasi sebagai sistem tersendiri, tersusun oleh 

penanda-penanda, petanda-petanda, serta proses yang memadukan keduanya yaitu 

peoses signifikasi (Budiman, 1999:65-66). 

 Segala sesuatu yang bermakna tergantung pada kode. Proses signifikasi 

seperti yang telah dijelaskan yang berupa hubungan antara penanda dan petanda 
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inilah yang akan dibongkar melalui semiotik Barthes untuk menemukan makna 

sebanyak-banyaknya, dan untuk dapat melakukannya diperlukan adanya suatu 

sistem pikiran atau suatu kode yang memungkinkan (Budiman, 1999:62). 

 Dalam semiotik Barthes terdapat kode-kode yang digunakan untuk 

memahami teks. Barthes menilai teks dengan dua cara yaitu secara writerly dan 

readerly. Writerly maksudnya adalah setelah membaca suatu teks, pembaca dapat 

―menulis‖ dalam hal ini menghasilkan makna yang tidak berhubungan dengan 

pengarang. 

Di lain pihak, readrely adalah apa yang dapat terbaca, tetapi tidak dapat 

ditulis (pembaca sebagai konsumen). Menurutnya writerly lebih bernilai karena 

tujuan dari karya sastra adalah untuk membuat pembaca tidak hanya sebagai 

konsumen, tetapi juga sebagai produsen teks, dalam hal ini sebagai produsen 

makna (Barthes, 1990:4).  

 Langkah-langkah yang dilakukan Barthes dalam menghasilkan makna teks 

adalah dengan membagi teks itu menjadi leksia-leksia. Setelah dibagi menjadi 

leksia-leksia selanjutnya hasil pembagian tersebut diidentifikasi ke dalam lima 

kode yaitu kode hermeneutik (HER), kode semantik (SEM), kode simbolik (SIM), 

kode proaretik atau kode aksi/action (AKS), dan kode kultural atau referensial 

(REF). Secara rinci pembahasan subbab ini adalah sebagai berikut. 

1. Pembagian Leksia 

 Untuk mempermudah analisis, cerpen Sayap Anjing akan dibagi menjadi 

leksia-leksia. Leksia adalah satuan-satuan terkecil pembacaan, sepotong bagian 
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teks, yang apabila diisolasikan dapat berdampak atau memiliki fungsi yang khas 

dibandingkan dengan potongan-potongan teks lain di sekitarnya (Budiman, 

1999:69). Barthes menyatakan bahwa potongan ini bersifat arbitrer dan tidak ada 

tanggung jawab secara metodologis di dalamnya, asalkan di dalamnya terkandung 

hubungan antara penanda dan petanda. Leksia ini bisa terdiri dari beberapa kata 

atau beberapa kalimat terbaik yang cukup digunakan untuk penggalian makna, 

dimensinya, batasan empirisnya, dan penilaiannya yang akan tergantung pada 

kepadatan konotasinya. Barthes tidak memberikan aturan yang pasti dalam 

pemenggalan teks menjadi leksia-leksia, karenanya diperlukan kriteria yang lain 

sebagai arahan dalam pemenggalan teks sebagai berikut. 

1. Kriteria Pemusatan 

Suatu penggalan teks dapat dikatakan leksia bila penggalan itu terpusat pada 

satu titik perhatian, yaitu peristiwa yang sama, satu tokoh yang sama, dan satu 

masalah yang sama. 

2. Kriteria Koherensi 

Suatu leksia yang baik merupakan pemenggalan teks yang mampu mengurung 

suatu kurun waktu dan ruang yang koheren, yaitu dapat berupa suatu hal, 

keadaan, peristiwa, dalam ruang waktu yang sama. 

3. Kriteria Batasan Formal 

Suatu leksia dapat diperoleh dengan mempertimbangkan penanda-penanda 

formal yang memberikan jeda atau batas antar bagian dalam karya sastra, 

misalnya ruang kosong atau nomor yang menandai pergantian bab, jarak baris 
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yang menandai pergantian paragraf, dan tanda-tanda formal yang lain yang 

menandai pergantian suatu masalah. 

 

4. Kriteria Signifikasi 

Leksia sebaiknya merupakan penggalan yang benar-benar signifikasi bagi 

narasi sehingga satu leksia dapat menandai satu narasi. 

2. Lima Kode Semiotik Barthes  

Setelah membagi cerpen Sayap Anjing menjadi leksia-leksia, leksia-leksia 

yang telah didapatkan kemudian diidentifikasi dengan lima kode semiotik Barthes 

untuk dapat dikaji dan ditemukan maknanya. Kode semiotik Barthes ada lima, 

kode-kode tersebut adalah sebagai berikut.  

1. Kode Hermeneutik (HER) 

 Kode hermenutik mengandung teka-teki (enigma) yang dapat dibedakan, 

diusulkan, diformulakan atau dirumuskan, diperlihatkan ketegangannya, dan 

akhirnya diselesaikan (Barthes, 1990:19). Masing-masing bagian dari teka-

teki itu akan ditandai dengan istilah-istilah sebagai berikut: (1) pentemaan, 

istilah ini digunakan untuk menyebut kode yang menandai kemunculan pokok 

permasalahan atau tema teka-teki; (2) pengusulan, istilah untuk kode yang 

secara eksplisit atau implisit mengandung pertanyaan teka-teki; (3) 

pengacauan, istilah untuk kode yang menyebabkan teka-teki menjadi semakin 

rumit atau kacau; (4) jebakan, istilah untuk kode yang memberikan jawaban 

yang salah satu menyesatkan; (5) penundaan, istilah untuk kode yang 
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menunda munculnya jawaban; (6) jawaban sebagian, istilah untuk kode yang 

secara tidak utuh memberikan jawaban; (7) jawaban, istilah untuk kode yang 

memberikan jawaban sepenuhnya. Perlu dicatat bahwa tidak semua kode 

hermeneutik tersusun secara urut dan lengkap seperti itu (Rahmad Widada, 

1999:28). 

2. Kode Semantik (SEM) 

 Kode ini mengindikasikan karakter tempat atau objek (Barthes, 1990:19). 

Kode ini merupakan penanda yang mengacu pada gambaran-gambaran 

mengenai kondisi psikologis tokoh, suasana atmosferik, suatu tempat atau 

objek tertentu. Kode semantik merupakan penanda bagi dunia konotasi yang 

di dalamnya mengalir kesan atau nilai rasa tertentu. Contohnya adalah sebuah 

potret tokoh yang mengesankan bahwa ia dalah seorang pemarah tanpa 

terucap kata pemarah itu sendiri (Rahmad Widada, 1999:28-29). 

3. Kode Simbolik (SIM) 

 Kode ini merupakan wilayah yang banyak makna dan pemaknaan itu dapat 

dibolak-balik. Melalui kode ini pembaca dapat memasuki banyak pemaknaan 

untuk mengerti kandungan isi dan problematika secara mendalam (Barthes, 

1990:13). 

4. Kode Proaretik atau Kode Aksi/Action (AKS) 

 Kode aksi akan terdiri dari bermacam sekuen atau bagian yang seharusnya 

ditandai hanya dengan membuat daftarnya. Daftar bagian ini tidak lebih 

adalah hasil dari pembacaan. Setelah pembuatan daftar, selanjutnya diberi 
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judul aksinya (misalnya perjalan, pembunuhan, pertemuan). Judul aksi ini ada 

karena adanya pemberian nama, penamaan ini lebih didasari oleh pengalaman 

empiris dibanding pengalaman rasio (Barthes, 1990:19). 

 

5. Kode Kultural atau Kode Referensial (REF) 

 Dengan kode ini kita akan dapat melakukan pemaknaan menggunakan 

referensi atau pengetahuan. Dalam menggambarkan perhatian pada kode ini, 

kita hanya mengindikasikan tipe dari pengetahuan (misalnya secara fisika, 

fisologi, kedokteran, sastra, sejarah, dan sebagainya) yang dipilih tanpa 

merekonstruksi lebih lanjut budaya yang diekspresikan (Barthes, 1990:20). 

 

C. Kerangka Pikir 

 Penelitian ini akan menganalisis cerpen Sayap Anjing karya Triyanto 

Ttriwikromo dengan pendekatan semiotik Barthes. Pendekatan semiotik ditempuh 

dengan cara menganalisis tanda-tanda yang dihadirkan pengarang yang terdapat 

dalam karyanya. Setelah serangkaian analisis tersebut dilaksanakan, maka akan 

didapat suatu pemahaman tentang tanda-tanda tersebut untuk mengetahui isi atau 

kandungan di dalamnya. Langkah kerja dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Membagi cerpen Sayap Anjing ke dalam leksia-leksia agar mempermudah 

analisis tanda-tanda yang diberikan pengarang. 

2. Mengidentifikasi setiap leksia pada cerpen Sayap Anjing dengan lima kode 

semiotik Barthes dan mengemukakannya menjadi suatu tanda. 
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3. Selanjutnya mengambil penafsiran akan makna yang terkandung dalam 

cerpen Sayap Anjing berdasarkan identifikasi-identifikasi kode pada leksia-

leksianya. 

Setelah diselesaikan langkah-langkah tersebut, akan diperoleh suatu 

kesimpulan yang sekaligus merupakan hasil dari penelitian ini. Bagan kerangka 

pikir adalah sebagai berikut. 

 

 
Cerpen Sayap Anjing karya 

Triyanto Triwikromo 

Leksia 

Simpulan 

Penemuan Makna 

Leksia Leksia 

Identifikasi 

kode 

Penafsiran Makna 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

dengan bentuk penelitian yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif merupakan 

jenis penelitian yang data-datanya berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-

angka (Lexy J. Moleong, 2001:6). Metode kualitatif dapat digolongkan ke dalam 

metode deskriptif yang penerapannya bersifat menuturkan, memaparkan, 

memberikan analisis, dan menafsirkan (Soediro Satoto, 1995:15). Penelitian 

kualitatif dilakukan dengan tidak mengutamakan angka-angka, akan tetapi 

mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antarkonsep yang 

sedang dikaji secara empiris. Penelitian kualitatif dilakukan secara deskriptif, 

artinya terurai dalam bentuk kata-kata, bukan berbentuk angka (Suwardi 

Endraswara, 2004:5).  

  Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk mengungkap, memahami 

sesuatu di balik fenomena, dan mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru 

sedikit diketahui, bahkan belum diketahui, dapat memberi rincian kompleks 

tentang fenomena yang sulit diungkapkan (Strauss dan Corbin, 2003:5).Dengan 

demikian, ini tidak terbatas hanya sampai pada penyusunan dan pengumpulan 

data, tetapi juga meliputi analisis interpretasi data yang ada. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan semiotik 

Barthes. Alasan penulis menggunakan pendekatan ini karena pendekatan semiotik 

Barthes sesuai dengan permasalahan yang dianalisis oleh penulis. Dengan 

pendekatan Semiotik Barthes permasalahan pengungkapan makna dalam cerpen 

Sayap Anjing dapat dilakukan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan 

pendekatan semiotik Barthes menggunakan tahapan-tahapan analisis, yaitu (1) 

membagi teks dalam leksia-leksia dengan kriteria-kriteria sebagai arahan 

pemenggalan teks (kriteria pemusatan, kriteria koherensi, kriteria batasan formal, 

dan kriteria signifikasi), (2) identifikasi kode-kode dari leksia-leksia yang telah 

didapatkan (kode hermeneutik (HER), kode semantik (SEM), kode simbolik 

(SIM), kode proaretik atau kode aksi/action (AKS), dan kode kultural atau 

referensial (REF)).     

 

C. Objek Penelitian 

Objek material dalam penelitian ini adalah cerpen Sayap Anjing karya 

Truyanto Triwikromo yang berada dalam kumpulan cerpen berjudul Sayap 

Anjing, pada halaman 32-43, diterbitkan pada tahun 2003 oleh Penerbit Buku 

Kompas. Objek formal penelitiaan ini adalah leksia-leksia cerpen Sayap Anjing.  

 

D. Sumber Data 

 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah cerpen Sayap Anjing karya 

Triyanto Triwikromo yang berada dalam buku kumpulan cerpen berjudul Sayap 
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Anjing yang diterbitkan pada tahun 2003 oleh Penerbit Buku Kompas. Sumber 

data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel-artikel, kitab tafsir 

yang berhubungan topik penulisan.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pustaka. Teknik pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan cerpen Sayap Anjing dan teori semiotik Roland Barthes. Pengumpulan 

data melalui teknik kajian pustaka ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, 

mempelajari/membaca, dan mencatat informasi dari buku-buku dan artikel-arikel 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yang 

dikemukakan oleh Miles & Hubberman yaitu dengan analisis interaktif yang 

meliputi pengumpulan dan klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan 

simpulan atau verifikasi sebagai berikut (Miles & Hubberman:16) 

1. Pengumpulan Data 

  Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka. 

Teknik pustaka digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-

data yang relevan dan akurat dalam cerpen Sayap Anjing berupa leksia-

leksia yang nantinya digunakan dalam menemukan makna yang terdapat 
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pada cerpen Sayap Anjing, yakni dilakukan dengan mencatat, baik dari 

buku-buku bacaan maupun artikel. 

2. Reduksi data 

  Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 

dengan cara tertentu sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

3. Penyajian Data 

  Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan. 

4. Tahap Penarikan Simpulan 

  Penarikan simpulan didasarkan pada pengorganisaian informasi 

yang diperoleh dalam analisis data. Penelitian ini menggunakan penarikan 

kesimpulan secara induktif, yaitu teknik penarikan kesimpulan dengan 

cara berfikir berdasarkan pengetahuan yang bersifat khusus menuju hal-hal 

yang bersifat umum. 
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BAB IV 

IDENTIFIKASI KODE-KODE DAN PENAFSIRAN MAKNA 

 

A. Identifikasi Kode-kode pada Leksia-leksia Sayap Anjing  

Setelah cerpen dibagi ke dalam leksia-leksia, langkah selanjutnya 

dilakukan pengidentifikasian kode yang ada dalam leksia-leksia tersebut. Dalam 

identifikasi ini akan dilihat kode hermeneutik, kode semantik, kode simbolik, 

kode proaretik atau kode aksi, dan kode kultural atau kode referensial yang ada 

dalam leksia-leksia tersebut. Identifikasi leksia-leksia yang ada dalam cerpen 

Sayap Anjing adalah sebagai berikut. 

(1) Sayap Anjing. (hlm. 32) 

Leksia ini merupakan judul dari cerpen. Kode yang terdapat dalam leksia 

ini adalah kode hermeneutik. Kode hermeneutik yang terkandung dalam leksia ini 

adalah teka-teki pentemaan. Bila membaca judul tersebut, dalam diri pembaca 

akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dimaksud sayap anjing itu? 

Nama atau julukan seseorangkah? Mengapa atau bagaimana sehingga dinamai 

sayap anjing? 

(2) Bersama ribuan orang yang berbaring atau tiduran seperti mayat-mayat 

harum, saya menelantang mirip Isa yang tersalib, ketika anjing-anjing, 

monyet-monyet, celeng-celeng, dan babi-babi indah itu terbang 

mengepak-ngepakkan sayap hijau di atas masjid Haram. (hlm. 32) 

 

Kode yang terdapat dalam leksia ini adalah kode simbolik. Anjing, 

monyet, celeng dan babi yang termasuk binatang haram dan pengganggu ada di 

tempat paling suci, dan binatang-binatang tersebut bersayap dan dapat terbang.  
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Dalam hukum Islam, anjing, celeng, dan babi termasuk binatang haram dan 

diperintahkan untuk dibunuh, sedangkan monyet binatang pengganggu yang harus 

dijauhi atau dibunuh jika diperlukan, akan tetapi di sini anjing-anjing, monyet-

monyet, celeng-celeng, dan babi-babi mempunyai sayap-sayap dan bebas 

berterbangan di atas masjid Haram. Maka terlihat adanya oposisi antara suci 

dengan haram; yang seharusnya dibunuh atau dijauhi dengan bebas berterbangan; 

dan yang seharusnya tidak dapat terbang dengan yang dapat terbang.  

(3) ―Lihat, Ustad, mereka menyisir langit menembus kelam.‖ 

Ustad Muharor kaget. Jari-jarinya masih meniti tasbih. Bibirnya 

melantunkan zikir. Karena terus-menerus dilabrak pemandangan tak 

terduga, dia segera duduk dan secepat mungkin mendongakkan kepala. 

―Masya Allah, pejamkan mata sampeyan. Kita sedang berhadapan 

dengan iblis!‖ (hlm. 32) 

 

Kode yang ada dalam leksia ini adalah kode hermeneutik. Dalam leksia ini 

terdapat pernyataan yang kurang sesuai atau yang disebut penundaan jawaban dari 

Ustad Muharor atas pertanyaan si tokoh saya. Kalimat “Masya Allah, pejamkan 

mata sampeyan. Kita sedang berhadapan dengan iblis!” yang diucapkan Ustad 

Muharor merupakan sebuah pengacauan pikiran si tokoh saya yang sedang takjub 

melihat kejadian aneh akan tetapi dianggap oleh Ustad Muharor hal itu sebagai 

godaan iblis, sedangkan penundaan jawaban ada pada penjelasan Ustad Muharor 

yang meminta sekali lagi pada si tokoh saya untuk memejamkan mata dan 

menjelaskan sauatu kisah zaman Nabi terdahulu dengan singkat dan tidak 

terperinci mengenai hubungannya dengan kejadian yang baru terjadi sehingga 

membuat si tokoh saya kebingungan. 

 (4)  ―Iblis?‖ saya bertanya sambil terus menatap kilau sayap-sayap yang 

indah Itu. 
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―Ya, iblis! Sangat mungkin para iblis menggoda sampeyan,‖ mata 

Ustad Muharor mengatup. 

 ―Bagaimana mungkin di Makah ada iblis?‖ 

 ―Justru di tempat paling suci iblis dibiarkan berkeliaran.‖ 

Dan anjing-anjing, babi, celeng, dan monyet-monyet itu? Anjing-

anjing cantik itu, wahai, lihatlah ustad, moncongnya begitu lembut, tak 

berlendir, kaki-kakinya bersinar. Mereka tak menggonggong. Mereka 

malah seperti sedang melantunkan nafiri purba. (hlm. 32-33) 

 

 Kode yang ada dalam leksia ini adalah kode semantik dimana terdapat 

suasana percakapan antara tokoh saya dengan Ustad Muharor yang bertentangan. 

Hal ini ditunjukkan pada kalimat “Bagaimana mungkin di Makah ada iblis?” dan 

“Justru di tempat paling suci iblis dibiarkan berkeliaran.” Tokoh saya melihat 

kejadian itu dengan takjub sementara si Ustad hanya berzikir dan kemudian 

menyuruh si tokoh saya yang sedang takjub melihat kejadian aneh tersebut untuk 

memejamkan kedua matanya. 

(5) Ustad Muharor tak merespons igauan saya. Matanya masih mengatup. 

Bibirnya bergetar dahsyat. 

  ―Sungguh, sekali lagi pejamkan mata sampeyan. Di sini Nabi pun 

digoda iblis. Mereka meminta Nabi membelah bulan. Andai tak mau, 

andai Nabi tak membelah dan menancapkan bulan-bulan indah itu di 

atas awan Jabal Abiqubais dan Jabal Hindi, kita tak mungkin tidur-

tiduran di lantai atas Masjidil Haram yang sejuk dan teduh ini.‖ 

  (hlm. 33) 

 

Kode yang terdapat dalam leksia ini adalah kode hermeneutik berupa 

penundaan jawaban dari Ustad Muharor untuk menunda jawaban atas igauan si 

tokoh saya. Hal ini ditunjukkan pada kalimat “Sungguh, sekali lagi pejamkan 

mata sampeyan. Di sini Nabi pun digoda iblis. Mereka meminta Nabi membelah 

bulan. Andai tak mau, andai Nabi tak membelah dan menancapkan bulan-bulan 
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indah itu di atas awan Jabal Abiqubais dan Jabal Hindi, kita tak mungkin tidur-

tiduran di lantai atas Masjidil Haram yang sejuk dan teduh ini.” 

(6) Saya abaikan ucapan Ustad Muharor. Saya lebih tertarik melacak dari 

mana anjing-anjing, monyet-monyet, celeng-celeng, dan babi-babi 

bersayap itu terbang. Dan, masya Allah, ternyata mereka berasal dari 

beberapa kepala orang-orang yang sedang melakukan tawaf sehabis 

isya. Mula-mula dari kepala orang-orang yang mengelilingi Kakbah 

itu timbul asap. Asap itu kemudian membentuk moncong, kepala, 

tubuh, ekor, kaki, dan sayap-sayap hijau berkilauan. ―Lihat, Ustad! 

Lihat! Sayap-sayap itu diselimuti spektrum warna-warni. Kenapa 

sampeyan tak mau melihat?‖ 

 Tak tahan mendengar igauan saya, Ustad Muharor bergegas 

menghalang-halangi mata saya dengan Alquran. Saya menyerah. 

Membiarkan kegelapan melabrak. Membiarkan pemandangan 

menakjubkan itu menghilang. 

 ―Sudahlah, sampeyan mungkin kurang tidur!‘ 

 Lagi-lagi saya abaikan nasihat ustad muda yang pernah kuliah di 

Ummul Qura University itu. Dan karena tahu gelagat saya, ketika 

bergegas ke Hotel Elaf Kindah—tempat istirah sejuk di Makah yang 

panas itu—dia mencerocos tak keruan. ―Abu Jahal pun dilahirkan 

dan memerangi Nabi di sini. Jadi, sekali lagi, percayalah, setiap saat 

iblis bisa menemani sampeyan.‖ (hlm. 33-34) 

 

Kode yang terdapat dalam leksia ini adalah kode simbolik. Di tempat suci 

yang seharusnya digunakan orang-orang untuk beribadah justru yang ada di 

dalamnya bukan manusia, melainkan anjing-anjing, monyet-monyet, celeng-

celeng, dan babi-babi yang seharusnya tidak diperbolehkan masuk karena akan 

mengotori dan membuat tempat ibadah menjadi tidak berfungsi dengan 

semestinya. Hal ini ditunjukkan pada kalimat Saya abaikan ucapan Ustad 

Muharor. Saya lebih tertarik melacak dari mana anjing-anjing, monyet-monyet, 

celeng-celeng, dan babi-babi bersayap itu terbang. Dan, masya Allah, ternyata 

mereka berasal dari beberapa kepala orang-orang yang sedang melakukan tawaf 

sehabis isya. Mula-mula dari kepala orang-orang yang mengelilingi Kakbah itu 
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timbul asap. Asap itu kemudian membentuk moncong, kepala, tubuh, ekor, kaki, 

dan sayap-sayap hijau berkilauan. Dalam hal ini terdapat oposisi antara yang 

seharusnya ada/menggunakan tempat ibadah (manusia) sebagaimana mestinya 

dengan yang seharusnya tidak ada/tidak memakai tempat ibadah (selain manusia: 

anjing-anjing, monyet-monyet, celeng-celeng, dan babi-babi) seperti yang 

dinyatakan dalam leksia ini. 

 (7)  Akhirnya agak bergidik juga saya mendengarkan segala ucapan 

Ustad Muharor. Karena itu, begitu menyusuri jalanan padat yang 

menghubungkan Masjidil Haram dan hotel, saya memilih membisu 

dan memejamkan mata. Saya takut jangan-jangan telah menjadi 

anjing, babi, atau celeng. Saya takut sayap-sayap hijau berkilauan 

telah tumbuh di kedua bahu saya. (hlm. 34) 

 

Kode yang terdapat dalam leksia ini adalah kode semantik. Dalam leksia 

ini terdapat suatu nilai rasa tertentu mengenai keadaan psikis si tokoh saya yang 

terlalu kalut dan tidak menggunakan pikiran yang panjang sehingga ia sangat 

merasa tidak ingin berubah menjadi anjing, babi, atau celeng. Ia mulai takut jika 

ia berubah menjadi anjing, babi, atau celeng., atau jika di kedua bahunya tumbuh 

sayap-sayap hijau. 

 (8) Subuh tanpa anjing, babi, dan celeng bersayap baru saja saya lalui. 

Tanpa Ustad Muharor, saya melenggang menyusuri jalanan Makah 

yang telah dipenuhi para pedagang Takroni2 yang menjajakan 

sajadah, abaya3, kopiah, dan suvenir-suvenir khas Arab. Karena ingin 

merasakan kegagapan manusia asing di wilayah yang serba asing, 

saya menyisir Pasar Seng. Siapa tahu di keriuhan orang-orang yang 

bertransaksi, saya menemukan jawaban atas misteri anjing, monyet, 

babi, atau celeng bersayap itu. 

 Karena tak mendapat kejutan, saya bergegas ke hotel. Saya berharap 

bertemu Gus Mus5 agar segera bisa mempertanyakan perihal anjing-

anjing, celeng-celeng, babi-babi, dan kera-kera bersayap hijau yang 

terus-menerus menguntit ingatan itu. (hlm. 34-35) 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xlii 

 

 Kode aksi berperan dalam leksia ini, yaitu aksi si tokoh saya menyisir 

Pasar Seng berharap untuk menemukan jawaban serta bergegas menuju lobi hotel 

untuk menemui Gus Mus guna bertanya dan menemukan jawaban perihal anjing-

anjing, celeng-celeng, babi-babi, dan kera-kera bersayap hijau. Hal ini 

ditunjukkan pada kalimat Karena ingin merasakan kegagapan manusia asing di 

wilayah yang serba asing, saya menyisir Pasar Seng. Siapa tahu di keriuhan 

orang-orang yang bertransaksi, saya menemukan jawaban atas misteri anjing, 

monyet, babi, atau celeng bersayap itu. 

(9) Sayang, dua jam menunggu di lobi, Gus Mus tak juga muncul. Meski 

demikian, saya melihat Akbar Tanjung bercakap-cakap dengan Jusuf 

Kalla dan beberapa menteri. Tak jelas apa yang mereka 

perbincangkan. Yang jelas jari-jari Akbar terus-menerus meniti tasbih 

seakan-akan tak punya waktu lagi untuk berzikir atau menyebut asma 

Allah berulang-ulang. 

Mendadak Gus Mus bersama istri dan kedua putrinya nongol dari 

pintu lift. Tentu saja saya ingin segera mengisahkan anjing-anjing 

bersayap hijau itu sambil menikmati kopi atau sekadar bercakap 

tentang masa lalu lintas Makah yang semrawut. Tetapi Gus Mus 

tampak terburu-buru meninggalkan Makah. Karena itu, saya pun 

teronggok dan membisu batu hingga salat Zuhur tiba. (hlm. 35) 

 

Kode yang terdapat dalam leksia ini adalah kode hermeneutik. Terdapat 

pengacauan dan penundaan jawaban teka-teki seperti pada leksia ini. Pengacauan 

ini ditunjukkan dengan kalimat Meski demikian, saya melihat Akbar Tanjung 

bercakap-cakap dengan Jusuf Kalla dan beberapa menteri. Tak jelas apa yang 

mereka perbincangkan. Penundaan jawaban ditunjukkan dengan kegagalan si 

tokoh saya menemui Gus Mus. 

(10) Dan binatang-binatang itu? Ah, anjing itu akhirnya saya temukan lagi 

di Pantai Laut Merah. Waktu itu gerimis seperti nenek yang tertatih-

tatih menyisir Pantai Laut Merah yang gersang dan berdebu. Karena 

cukup lama hujan tak menyembuhkan kristal-kristal gaibnya, orang-
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orang Arab yang berkerumun di kawasan itu menengadahkan wajah ke 

langit, melakukan sujud syukur,dan berkali-kali menyebut asma Allah 

sambil berlari-lari dan mengepak-ngepakkan tangan. (hlm. 35-36) 

  

Kode yang terdapat dalam leksia ini adalah kode simbolik, kode ini 

ditunjukkan dengan kalimat orang-orang Arab bekerumun di kawasan Pantai 

Laut Merah menengadahkan wajah mereka ke langit, melakukan sujud syukur, 

dan berkali-kali menyebut nama Allah sambil berlari-lari dan mengepak-

ngepakkan tangan.  

(11) Tak seperti mereka yang berjumpalitan bagai anak kecil, saya hanya 

tafakur memandang kegelapan laut. Tetapi mendadak Ustad Muharor 

menjerit, ―Anjing! Awas ada anjing!‖ seraya mengacungkan 

telunjuknya ke arah saya. 

Tak ada makhluk lain menyembul dari kegelapan. Tak ada kucing atau 

ikan-ikan aneh meloncat ke daratan. Apakah saya telah menjadi 

anjing? (hlm. 36) 

 

Kode yang ada pada leksia ini adalah kode simbolik. Kode ini ditunjukkan 

oleh pernyataan Ustad Muharor yang menjerit “Anjing! Awas ada Anjing!” seraya 

mengacungkan jari telunjuk ke arah si tokoh saya. Hal ini jelas merupakan tanda 

dengan ditambahnya pernyataan si tokoh saya tentang tidak adanya makhluk lain 

yang timbul dari kegelapan atau pun kucing atau ikan-ikan aneh yang melompat 

ke daratan. 

(12) Saya tak peduli apakah saya memang sekadar celeng atau anjing. Jika 

ternyata saya cuma anjing, saya akan bangga menerima takdir itu. 

(hlm. 36) 

 

 Kode yang ada dalam leksia ini adalah kode hermeneutik. Dalam leksia ini 

terdapat pengacauan teka-teki tentang anjing dan penundaan jawaban perihal teka-

teki anjing-anjing, monyet-monyet, celeng-celeng, dan babi-babi bersayap dari 
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pernyataan perolehan jawaban sementara dan bertambah rumitnya gambaran 

psikologis si tokoh saya. 

(13) Anjing pun memiliki sifat indah yang justru jarang dimiliki oleh manusia-

manusia beradab. Anjing itu gemar mengosongkan perut, sedikit tidur 

pada saat malam mendera, tak pernah hengkang dari pintu sang pemilik, 

zuhud, dan bersyukur sekalipun hidup di tempat paling hina. 

Anjing pun tahan lapar, tak pernah mendendam kepada sang pemilik, rela 

menyingkir ke tempat lain jika medan kehidupannya direbut makhluk lain, 

menyenangkan orang yang memberi makan, dan ke mana pun pergi 

pantang membawa bekal. Ia benar-benar memasrahkan kehidupannya 

kepada Allah
6
. (hlm. 36) 

 

Kode yang terdapat dalam leksia ini adalah kode simbolik. Terdapat 

oposisi antara sifat anjing dengan sifat manusia. Dalam leksia ini ditunjukkan 

sifat-sifat mulia anjing yang seharusnya dimiliki oleh manusia, yang telah 

diperintahkan dalam ajaran agama, dan yang selama ini tertutupi oleh konvensi 

persepsi negatif kita terhadap anjing. 

 (14) ―Tetapi kamu hanya anjing kurap!‖ selengking suara menyelusup ke 

gendang telinga. 

 Anjing kurap? Ah, mungkin saya memang anjing kurap. Kalau bukan 

anjing, tak mungkin mata saya ditampar oleh seonggok tahi ketika 

hendak beol di toilet Bandara King Abdul Aziz.  

 Kalau saya menusia terpuji, tak mungkin selangkangan saya sobek 

saat melakukan sai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. 

 ―Itu karena kau sedang memetik dosa zakar,‖ suara itu melengking 

lagi. 

 Dosa zakar? Ya, barangkali saya memang harus mendapatkan azab 

semacam itu. Dalam bercumbu saya memang seperti anjing. Rakus 

dan berangasan. Tetapi tidak bolehkah saya bertobat? 

 ―Bertobat? Bagaimana mungkin seekor anjing bisa bertobat? 

 (hlm. 37) 

 

 Kode yang terdapat dalam leksia ini adalah kode simbolik. Dalam leksia 

ini ditunjukkan dengan kalimat “Bertobat? Bagaimana mungkin seekor anjing 

bisa bertobat? Hal ini menggambarkan ketika manusia/kita berhadapan dengan 
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anjing dengan membawa persepsi negatif kita sebagai orang-orang yang tidak 

menyukai pola hidup anjing yang sering membuang kotoran dan melakukan 

kegiatan kawin di sembarang tempat, anjing sering dilempari sesuatu agar 

menjauh dari kita. 

 (15) Tak saya jawab ledekan itu. Saya melenggang menyusuri pantai dan 

berharap hujan segera menghapus kegersangan jiwa saya yang kian 

rawan. Dan karena tak seorang pun mengikuti, saya langsung berlari 

ke Masjid Rahma. Saya ingin bangunan indah terapung di pinggir 

pantai itu segera memeluk anjing rabun yang tak berdaya 

menyongsong malam beku. (hlm. 37) 

 

 Kode yang terdapat dalam leksia ini adalah kode semantik. Gambaran 

keadaan psikologis si tokoh saya yang semakin tidak keruan berkenaan dengan 

pencarian jawaban perihal anjing-anjing, monyet-monyet, celeng-celeng, dan 

babi-babi bersayap karena semakin ia memperoleh suatu pengetahuan atau dapat 

disebut juga kesadaran akan dirinya, maka semakin bertambah bingung pula dan 

pasrah dalam membuat suatu kesimpulan tentang apa yang selama ini dicarinya 

dan atas segala hal yang tidak baik yang telah dilakukannya. Kode ini ditunjukkan 

dengan kalimat saya langsung berlari ke Masjid Rahma. Saya ingin bangunan 

indah terapung di pinggir pantai itu segera memeluk anjing rabun yang tak 

berdaya menyongsong malam beku. 

(16) Menjelang pulang ke Tanah Air, saya mampir ke Pasar Balad. Di 

supermarket modern di kawasan kota internasional Jeddah itu 

berseliweran orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Wajah-wajah 

mereka tak bercahaya. Bibir-bibir mereka tak lagi mengumandangkan 

zikir atau nada-nada indah yang mengingatkan kita kepada Allah 

semata. (hlm. 37) 
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Kode yang terdapat dalam leksia ini adalah kode simbolik. Kode ini 

menunjukkan adanya opsisi dengan adanya suasana si tokoh saya yang menjelang 

pulang ke tanah air, ia mampir ke Pasar Balad dan melihat orang-orang tidak lagi 

berzikir pada Allah lagi. Keadaan ini merupakan suatu ironi mengingat Pasar 

Balad masih berada di sekitaran Makah, tempat paling dimuliakan Allah, dan 

dalam suasana bulan haji di mana hanya ada satu tempat untuk menunaikannya. 

Kode ini ditunjukkan dengan kalimat Di supermarket modern di kawasan kota 

internasional Jeddah itu berseliweran orang-orang dari berbagai penjuru dunia. 

Wajah-wajah mereka tak lagi bercahaya. Bibir-bibir mereka tak lagi 

mengumandangkan zikir atau nada-nada indah yang mengingatkan kita kepada 

Allah semata. 

(17) ―Jangan-jangan celeng pun bisa berkeliaran di sini,‖ saya menerocos. 

―Sssst. Kita memang sudah dikembalikan Allah ke dunia semula. Mau jadi 

anjing atau babi, jadi monyet atau sufi terserah sampeyan,‖ Ustad Muharor 

meneror saya lagi. 

―Wah, kalau begitu, saya akan menjadi anjing saja. Silakan Ustad jadi 

sufinya,‖ teriak saya sambil meninggalkan pria lembut yang masih 

terbengong-bengong itu. (hlm. 38) 

 

Kode pada leksia ini adalah kode hermeneutik. Kalimat “Sssst. Kita 

memang sudah dikembalikan Allah ke dunia semula. Mau jadi anjing atau babi, 

jadi monyet atau sufi terserah sampeyan,” yang dilontarkan  Ustad Muharor ini 

merupakan kode yang menunjukkan adanya teka-teki sebagai penunda jawaban, 

pengacauan, dan jebakan. Sebenarnya jika disimak, kalimat tersebut merupakan 

gurauan yang dilontarkan Ustad Muharor yang masih mengira bahwa si tokoh 

saya belum dapat memahami maksud kejadian-kejadian yang ditemuinya. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xlvii 

 

(18) Begitulah, akhirnya saya pun berkeliaran ke berbagai lorong menatap 

segala manusia yang berseliweran dengan mata nanar. Karena tak ingin 

diteror oleh anjing-anjing bersayap, saya justru berkali-kali membanyol di 

hadapan pedagang Arab. 

  ―Ada pakaian untuk anjing?‖ saya bertanya 

  ―Untuk anjing?‖ 

  ―Ya, anjing seukuran saya!‖ 

  ―Ah, Tuan bergurau. Silakan beli di toko lain saja‖ 

Tak terlalu sering banyolan itu saya lontarkan. Saya memang tak ingin 

menyakiti hati orang lain dan lebih suka berjalan bergegas ke berbagai 

lorong dan koridor yang dijubeli oleh dengus manusia-manusia aneh dari 

berbagai penjuru dunia itu. (hlm. 38) 

 

Pernyataaan si tokoh saya “Ada pakaian untuk anjing?” dan “Ya, anjing 

seukuran saya!” yang ditunjukkan dengan perasaan dan tingkah lakunya dalam 

menghadapi dilema yang ia hadapi merupakan gambaran suasana atmosferik pada 

jiwa si tokoh saya. Hal ini merupakan kode semantik dalam leksia ini. 

(19) Mendadak pemandangan aneh yang senantiasa menguntit ingatan 

melabrak lagi. Ya, di kerumunan manusia dari berbagai bangsa itu, 

saya dikepung oleh anjing-anjing bersayap hijau. Mereka mendengus-

dengus. Tidak! Tidak! Mereka mungkin menyanyi. Mereka mungkin 

sedang menyenandungkan nafiri yang tak tepermanai. Masya Allah! 

Ternyata bukan hanya anjing yang melolong. Saya juga melihat babi-

babi cantik, celeng-celeng kencana, dan monyet-monyet berbulu emas 

melenggang di antara pakaian-pakaian indah yang dijajakan. (hlm. 38-

39) 

 

Kode yang terdapat dalam leksia ini adalah kode hermeneutik yang berupa 

penundaan jawaban oleh si tokoh saya karena ia lebih memilih untuk terpana pada 

kejadian yang tidak wajar itu lagi dan menunda pencarian jawaban atas misteri 

tersebut. Hal ini ditunjukkan pada kalimat Masya Allah! Ternyata bukan hanya 

anjing yang melolong. Saya juga melihat babi-babi cantik, celeng-celeng 

kencana, dan monyet-monyet berbulu emas melenggang di antara pakaian-

pakaian indah yang dijajakan.  
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(20) “Don‟t be surprised. Wondering only takes you away from 

enlightment! I am Morgan. I‟ll show you the mistery of the green-

winged dogs.” 

 Tak saya respons ucapan perempuan asing berambut pirang yang 

hanya mengenakan kerudung transparan dan abaya bermotif lukisan 

kadal-kadal khas Aborigin itu. Tetapi saya ingin mendengarkan 

ceritanya. Saya ingin dia berkisah tentang anjing-anjing bersayap 

indah, babi-babi cantik, celeng-celeng kencana, dan monyet-monyet 

berbulu emas itu. (hlm. 39) 

 

  Kode yang terdapat dalam leksia ini adalah kode hermeneutik 

berupa jawaban istilah untuk kode yang memberikan jawaban sepenuhnya, hal ini 

ditunjukkan oleh pernyataan Morgan kepada si tokoh saya dengan kalimat “Don‟t 

be surprised. Wondering only takes you away from enlightment! I am Morgan. I‟ll 

show you the mistery of the green-winged dogs.” 

 (21) Ya, sudah kukatakan kepadamu: namaku Morgan. Dulu aku tinggal 

Kent Road Rosebay, Sydney, di antara puluhan anjing berbulu indah. 

Setiap malam aku harus memelototkan mata di antara lampu-lampu 

remang bar-bar di Kings Cross, karena mesti hidup dari duit dan 

kenakalan para pejantan yang mendengus-dengus di kamarku 

semalaman. Ya, mereka menganggapku sebagai pelacur, namun 

sebenarnya aku penari erotis. Aku memang butuh duit, namun lebih 

butuh kelembutan pria-pria kencana yang selalu bersedia 

membelikan anjing-anjing berbulu indah itu. (hlm.39) 

 

Kode yang terdapat dalam leksia ini adalah kode hermeneutik yang berupa 

pengacauan pertanyaan dan penundaan jawaban yang menimbulkan teka-teki baru 

bagi si tokoh saya dengan adanya lanjutan cerita Morgan pada kalimat Ya, mereka 

menganggapku sebagai pelacur, namun sebenarnya aku penari erotis. Aku 

memang butuh duit, namun lebih butuh kelembutan pria-pria kencana yang selalu 

bersedia membelikan anjing-anjing berbulu indah itu. 

(22) Karena cinta pada anjing, aku kerap membawa binatang-binatang 

kecil yang indah itu ke panggung pertunjukan. Sambil mendesah-
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desah, aku menciumi moncong binatang berlendir itu, hingga orang-

orang melongo, hingga mereka mendesis-desis tak keruan. 

 Kalau tak ada pria kencana yang mengajak kencan, selalu binatang-

binatang itu kuajak jalan-jalan. Kadang-kadang kuseret mereka 

menyusuri lorong-lorong Kings Cross. Kadang-kadang kuajak 

mereka menyisir Bondi Beach atau menikmati kilau cahaya yang 

bersilang tempur di kaca-kaca gedung Darling Harbour yang kian 

menawan. (hlm. 39-40) 

 

Cerita Morgan dengan anjingnya merupakan  kode semantik dalam leksia 

ini. Karena cinta pada anjing, aku kerap membawa binatang-binatang kecil yang 

indah itu ke panggung pertunjukan. Sambil mendesah-desah, aku menciumi 

moncong binatang berlendir itu, hingga orang-orang melongo, hingga mereka 

mendesis-desis tak keruan merupakan gambaran-gambaran mengenai kondisi 

psikologis, suasana atmosferik tokoh Morgan yang merupakan penyayang anjing 

menjadi penanda bagi dunia konotasi yang di dalamnya mengalir kesan atau nilai 

rasa tertentu. 

(23) Tetapi tak bisa kegemaran itu kunikmati sepanjang hari sepanjang 

malam. Tiba-tiba hampir setiap malam anjing di Sydney mati dengan 

cara-cara mengenaskan. Mulut mereka membuncahkan lender. Perut 

mereka melebam. Bulu-bulu dan kulitnya mengelupas. ―Pasti ada 

yang meracun makanan mereka,‖ kataku kepada dokter yang 

berupaya menyelamatkan anjing-anjing itu. 

 Bukan hanya itu. Anjing-anjing pun tak ada lagi yang berkeliaran di 

Kings Cross. Kalaupun ada seonggok bangkai. Ya, bangkai yang 

usus-usus di perutnya memburai atau kepalanya pecah dihantam 

peluru. Siapa yang membunuh anjing-anjing itu? Tak ada yang tahu. 

Mungkin polisi. Mungkin preman iseng. 

 Untunglah pada suatu malam aku memergoki pembantaian yang 

mereka lakukan. Anehnya, di wajah-wajah para pembantai itu 

melekat topeng-topeng anjing bermoncong panjang. Lebih aneh lagi, 

para pembantai mengenakan kostum serba hijau dan di kedua bahu 

mereka tumbuh sayap hijau berkilauan.  (hlm. 40) 
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Kode simbolik pada leksia ini ditunjukkan dengan pernyataan Morgan 

Untunglah pada suatu malam aku memergoki pembantaian yang mereka lakukan. 

Anehnya, di wajah-wajah para pembantai itu melekat topeng-topeng anjing 

bermoncong panjang. Lebih aneh lagi, para pembantai mengenakan kostum serba 

hijau dan di kedua bahu mereka tumbuh sayap hijau berkilauan. Kode simbolik 

dalam leksia ini juga menunjukkan suatu oposisi, yaitu antara pembunuh dan 

penyayang binatang (anjing) yang semakin menyiratkan suatu ketegangan cerita.  

Sebenarnya jika disimak, pernyatakan Morgan melalui ceritanya adalah 

suatu rangkaian jawaban si tokoh saya dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam 

leksia ini digambarkan si tokoh saya sedikit sudah mulai mendapatkan pencerahan 

akan masalah yang dihadapinya melalui cerita pengalaman hidup Morgan. 

 (24) Apakah mereka berdoa saat membunuh anjing-anjing itu? Entahlah. 

Yang jelas (ini senantiasa kudengar), mereka bilang, ―Ini bukan dunia 

anjing. Mereka harus dienyahkan!‖ (hlm. 41) 

 

 Kode semantik juga terdapat dalam leksia ini, terdapat suatu konotasi nilai 

rasa tertentu dari pernyataan dalam leksia ini. Dari pertanyaan si tokoh saya yang 

menyiratkan nilai rasa bahwa ia penganut muslim serta dari pernyataan Morgan 

yang penyayang anjing maka akan terdapat suatu pro-kontra dalam penyelesaian 

masalah. 

(25) Sejak itu, aku tak berani keluyuran di Kings Cross. Di samping tak 

tahan melihat pembantaian anjing-anjing tak berdosa, badan dan 

jiwaku memang telah pegal untuk menari, mendesis, mendesah, atau 

sekadar melenguh-lenguh di dancing floor yang temaram. 

Ya, sejak itu aku lebih suka membenamkan diri di kamar. Menatap 

sekujur tubuh di cermin dan merasakan berbagai metamorfosis yang 

kuharapkan. Yang jelas, aku jadi jarang mandi, tak suka merias wajah 

dan menata rambut, kian gemar mengosongkan perut, sedikit tidur 
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pada saat malam mendera, ndhongkrok di pintu, zuhud, dan tidur di 

dekat tong sampah. 

Aku juga mulai mahir menahan lapar, tak pernah mendendam kepada 

orang-orang yang meledekku, rela menyingkir ke tempat lain jika 

medan kehidupanku direbut makhluk lain, menyenangkan orang yang 

melemparkan makanan, dan ke mana pun pergi pantang membawa 

bekal. Sebagai perempuan anjing, aku benar-benar memasrahkan 

kehidupanku pada Allah. (hlm. 41) 

 

Kode yang terdapat dalam leksia ini adalah simbolik, gambaran mengenai 

kondisi psikologis tokoh Morgan yang mencerminkan sifat prihatin, takut, serta 

kekalutan yang melanda dirinya dengan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan 

anjing mempengaruhi pola pikir baru terhadap si tokoh saya dalam mengambil 

keputusan untuk mengambil sikap dalam menyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapinya. Hal ini ditunjukkan pada kalimat Ya, sejak itu aku lebih suka 

membenamkan diri di kamar. Menatap sekujur tubuh di cermin dan merasakan 

berbagai metamorfosis yang kuharapkan. Yang jelas, aku jadi jarang mandi, tak 

suka merias wajah dan menata rambut, kian gemar mengosongkan perut, sedikit 

tidur pada saat malam mendera, ndhongkrok di pintu, zuhud, dan tidur di dekat 

tong sampah. Aku juga mulai mahir menahan lapar, tak pernah mendendam 

kepada orang-orang yang meledekku, rela menyingkir ke tempat lain jika medan 

kehidupanku direbut makhluk lain, menyenangkan orang yang melemparkan 

makanan, dan ke mana pun pergi pantang membawa bekal. Sebagai perempuan 

anjing, aku benar-benar memasrahkan kehidupanku pada Allah. 

(26) Aku harus bekerja di kota lain. Lalu kupilih Jeddah, karena aku yakin 

di kota itu bakal tak ada anjing yang berkeliaran. Tak ada pembantai. 

Tak ada kebencian terhadap binatang-binatang indah itu. (hlm. 41) 
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Kode pada leksia ini adalah kode semantik. Dengan pemikiran Morgan 

yang merasa dunianya tersisihkan lalu ia meninggalkan Sidney tempatnya yang 

dahulu ia hidup menuju Jeddah, tempat dimana anjing tidak bebas berkeliaran, 

dengan perasaan penuh dilema karena masih membawa sifat penyayang anjing 

serta keinginan yang cukup kuat untuk bertahan hidup sehingga mengharuskan ia 

menghadapi peperangan di hatinya untuk menyisihkan semua idealisme hidupnya. 

Hal ini mendukung terciptanya suasana atmosferik yang mempengaruhi pola pikir 

baru terhadap Morgan. 

(27) Kenyataannya? Kenyataannya aku bertemu sampeyan. Kenyataannya 

kali pertama aku memasuki Jeddah yang riuh, aku justru mendengar 

lolong anjing. Cukup lama aku hanya mendengarkan suaranya. Cukup 

lama aku berhasrat mendapatkan sosok indah itu. (hlm. 41-42) 

 

Kode yang terdapat dalam leksia ini adalah kode simbolik. Kode ini 

menunjukkan adanya oposisi antara tempat yang seharusnya tidak ada 

anjing/anjing tidak bebas bekeliaran dengan tempat dimana anjing dapat 

berkeliaran dengan bebas. Hal ini menandakan bahwa seharusnya Jeddah yang 

merupakan kota tempat dimana kiblat beribadahnya penganut muslim berada 

menjadi tidak suci lagi dengan adanya anjing yang diharamkan. 

(28) ―Jadi, Anda menganggap saya anjing?‖ 

 Tunggu dulu! Jangan memotong ceritaku. Setelah cukup lama tinggal 

di Jeddah dan mendapat pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris, aku 

kerap menyisir Pantai Laut Merah untuk mengenang pasir-pasir 

Bondi Beach, angin sejuk Darling Harbour. Nah, di tempat itulah, 

aku melihat beberapa ekor anjing, celeng, babi, dan monyet bersayap 

hijau muncul dari kepala orang-orang yang menunaikan haji. Mereka 

melesat menembus malam dan kukira membumbung menuju 

Masjidil Haram. Ternyata tak ada Avalon. Avalon hanyalah mimpi 

buruk yang seharusnya tak kuburu sepanjang hidup. 

 ―Setelah itu?‖   
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 Setelah itu aku bertemu sampeyan. Bau, sorot mata, dan cara 

sampeyan berjalan sangat khas. 

 ―Sangat khas?‖ 

 Ya. Sangat khas dan menawan. 

(hlm. 42) 

 

 Pernyataan si tokoh saya “Jadi, Anda menganggap saya anjing?” 

merupakan kode semantik pada leksia ini. Hal ini menunjukkan keragu-raguan 

pada si tokoh saya akan dirinya seolah-olah telah berubah menjadi anjing. Si 

tokoh saya berpikir bahwa semua tingkah laku manusia yang tidak menggunakan 

kemanusiaannya berarti mempunyai kesamaan dengan anjing. 

(29) Saya telah bertingkah seperti anjing? Entahlah. Justru pertanyaan 

semacam itulah yang ingin saya tanyakan kepada Gus Mus hingga 

sekarang, hingga ada orang-orang yang begitu dingin membantai 

manusia di Legian, Bali. 

Ya, bukan tidak mungkin sesaat sebelum meledakkan Sari Club dan 

Paddy‘s Café, para pembantai menganggap orang-orang asing yang 

berkerumun dan mendengus-dengus di bawah lampu maram itu 

sekadar anjing-anjing, celeng, babi, atau monyet yang layak 

dienyahkan. Ah, tetapi kenapa para pembantai itu mengenakan topeng-

topeng anjing bermoncong panjang? Mengapa di kedua bahu mereka 

tumbuh sayap-sayap hijau berkilauan? 

Siapa mereka, Allah? Iblis? Malaikat? Preman iseng? Siapa mereka, 

Gusti? Tentara kerajaan-Mu? Lawan abadi yang sulit Kautaklukan? 

(hlm. 42-43) 

 

 Kode pada leksia ini adalah kode simbolik. Dalam leksia ini digambarkan 

si tokoh saya menganggap bahwa manusia sudah bertingkah seperti anjing, maka 

dengan adanya kasus pemboman di Bali, telah ditemukan satu kasus baru dalam 

dunia anjing, yaitu anjing membantai sesama anjing yang selama ini jarang atau 

bahkan belum pernah kita jumpai, yaitu ada anjing membunuh anjing. Kode ini 

menyimbolkan bahwa manusia dapat berkelakuan seperti anjing. 
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(30) Malam, anjing, babi, dan celeng pun mendengus berulang-ulang. (hlm. 

43) 

 

Kode yang terdapat dalam leksia ini adalah kode semantik yang berupa 

gambaran suasana yang biasa terjadi. Kode ini menjadi tanda akhir suatu cerita 

setelah adanya berbagai kejadian yang di luar kebiasaan menurut si tokoh saya. 

Setelah kode-kode yang ada dalam cerpen Sayap Anjing diidentifikasi, 

selanjutnya yang harus dilakukan adalah penafsiran cerpen berdasar arahan kode-

kode tersebut. Penafsiran cerpen Sayap Anjing akan diuraikan dalam sub bab 

berikut. 

B. Penafsiran Makna Sayap Anjing  

 Setelah membagi cerpen Sayap Anjing menjadi leksia-leksia dan 

mengidentifikasi kode-kode semiotik yang ada dalam leksia-leksia tersebut, 

langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah menafsirkan makna cerpen. 

Penafsiran makna yang ada dalam cerpen ini dilakukan dengan bantuan hasil 

identifikasi kode-kode leksia-leksia. Ketika leksia-leksia diidentifikasi kodenya, 

hasilnya akan menyiratkan berbagai permasalahan yang terkandung dalam Sayap 

Anjing Sebagai wujud pemaknaan permasalahan dalam Sayap Anjing akan 

diuraikan diuraikan sebagai berikut: 

1. Arti  kata “sayap” dan “anjing” 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan ke dua, disebutkan bahwa 

 sayap adalah bagian tubuh beberapa binatang (burung, dsb.) yang 

digunakan untuk terbang. (hlm.789) 
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Kata sayap dalam cerpen ini mempunyai makna alat atau sarana yang 

digunakan untuk mendukung suatu kegiatan. Sayap di sini juga dapat diartikan 

sebagai simbol kekuatan atau keperkasaan akan suatu hal yang mempunyainya 

yang tentunya sesuai dengan penggunaannya sehingga kata sayap mempunyai 

konotasi positif atau diartikan sebagai sesuatu yang baik sesuai dengan manfaat. 

 anjing (canis familiaris) adalah binatang yang biasa dipelihara untuk 

menjaga rumah, berburu, dsb. (hlm.40) 

Kata anjing dalam cerpen ini mempunyai konotasi makna yang seimbang 

sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan. Kata anjing mempunyai konotasi 

positif jika kata tersebut menunjuk pada kegunaan atau manfaat binatang anjing 

dalam membantu kehidupan manusia. Kata anjing akan berkonotasi negatif ketika 

digunakan sebagai penunjuk pada kelakuan-kelakuan anjing yang tidak baik dan 

digunakan sebagai penunjuk manusia yang berkelakuan dan mempunyai sifat-sifat 

buruk seperti yang biasa anjing lakukan seperti menjilat, kawin di sembarang 

tempat dengan sembarang jenis anjing, membuang kotoran di sembarang tempat, 

dan sebagainya. 

Selain itu, arti kata dari binatang-binatang yang disebutkan dalam cerpen 

yang ini menurut KBBI cetakan ke dua adalah: 

 babi adalah binatang menyusui yang bermoncong panjang, berkulit tebal, 

dan berkulit kasar. Dapat diartikan juga sebagai kata makian yang sangat 

kasar yang ditujukan pada seseorang yang berarti orang yang kotor, serta 

dapat juga berarti sebuahnama pada kartu kecil/kartu cina/kartu ceki. (hlm. 

61) 
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Kata babi dalam kehidupan kita sehari-hari cenderung berkonotasi negatif. 

Kata babi pada penggunaannya cenderung dikaitkan dengan cara binatang babi 

berkelakuan sehingga dalam cerpen ini kata babi lebih menekankan pada sifat dan 

kelakuan manusia yang sering meniru binatang babi. 

 celeng adalah babi hutan yang kecil dan berjanggut, dan hidup di hutan. 

(hlm.62) 

Sama halnya dengan kata babi, kata celeng pun digunakan sebagai 

penunjuk kata sifat pada manusia yang meniru sifat dan kelakuan binatang celeng. 

Kata celeng dimaksudkan untuk memberi kesan lebih liar dari pada kata babi pada 

biasanya. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan pada binatang celeng yang hidup 

di hutan dan hidup bergerilya mencari makan dengan cara-cara yang tidak baik. 

 kera adalah binatang yang merupakan suku paling sempurna di kelas 

binatang menyusui, bentuk tubuhnya mirip dengan manusia. memiliki otak 

yang relatif lebih besar dan lebih cerdas dari binatang lain, dan termasuk 

binatang pemakan segala. (hlm.422) 

 monyet, adalah kera berekor panjang, bulu-bulu berwarna keabu-abuan, 

kulit pada muka, telapak tangan dan telapak kakinya tidak berbulu. 

(hlm.592) 

Kata kera dan kata monyet juga disebutkan dalam cerpen ini walaupun 

hanya dipakai sebagai pelengkap atau sekedar tambahan untuk memberikan lebih 

banyak gambaran tentang perilaku manusia yang menyerupai binatang. Kata kera 

dan kata monyet dalam cerpen Sayap Anjing menyimbolkan perilaku manusia 

yang tidak menggunakan daya cipta, rasa, dan karsa yang dimilikinya. Manusia 
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tersebut lebih sering membuang waktu untuk melakukan kegiatan yang kurang 

atau bahkan tidak bermanfaat.  

Pada dasarnya, konsep pengambilan nama binatang dalam serpen ini tidak 

lain sebagai simbol turunnya martabat manusia sebagai binatang karena perilaku-

perilakunya semata. Manusia diberikan anugerah oleh Tuhan sebagai makhluk 

sempurna dengan daya cipta, rasa, dan karsa yang dimilikinya. Hal ini merupakan 

pembeda dari binatang, akan tetapi banyak dari ketiganya yang tidak dipakai 

secara bersamaan dalam berperilaku, hal ini akan berpengaruh pada nilai suatu 

tindakan yang dilakukan. Sebagai contoh, kebanyakan manusia yang berperilaku 

seperti binatang lebih cenderung menganggap aturan, norma, atau pun konvensi 

dalam masyarakat itu hanya sebagai ―pengekang‖ keinginan-keinginan- (yang 

tidak mencerminkan jiwa kemanusiaan) –nya karena ia hanya mementingkan 

keinginannya sendiri dan tidak mau peduli dengan kepentingan manusia lain. Hal 

ini sangat bertentangan dengan kodrat manusia berhubungan dengan aturan, 

norma, atau pun konvensi dalam bermasyarakat dalam menyeimbangkan hak dan 

kewajiban manusia berkenaan dengan hak asasi manusia dan pemberdayaan daya 

cipta, rasa, dan karsa yang dimilikinya.  

Cerpen yang diuraikan dalam skripsi ini berjudul Sayap Anjing. Ketika 

membaca judul tersebut akan timbul pertanyaan atau teka-teki mengenai isi cerita. 

Dalam leksia (1) muncul pertanyaan mengenai apa yang dimaksud sayap anjing 

dalam cerpen ini? Mengapa kata Sayap Anjing dijadikan judul dalam cerpen ini? 

Keseluruhan bagian cerpen ini nantinya akan memunculkan jawaban atas 

pertanyaan atau teka-teki ini. 
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2. Sayap Anjing Sebagai Tanda Ketidaklaziman 

Dalam cerpen Sayap Anjing ini diceritakan bahwa si tokoh saya melihat 

anjing-anjing, monyet-monyet, babi-babi, dan celeng-celeng yang bersayap hijau 

berterbangan masjid Haram seperti pada kutipan berikut. 

Bersama ribuan orang yang berbaring atau tiduran seperti 

mayat-mayat harum, saya menelantang mirip Isa yang tersalib, ketika 

anjing-anjing, monyet-monyet, celeng-celeng, dan babi-babi indah itu 

terbang mengepak-ngepakkan sayap hijau di atas masjid Haram. 

(hlm.32). 

 

Kutipan tersebut memperlihatkan adanya kejanggalan akan sesuatu yang 

terjadi, yaitu binatang-binatang seperti anjing, monyet, babi, dan celeng yang 

mempunyai sayap, sayap-sayap yang berwarna hijau, dan berterbangan di atas 

masjid Haram. Hal ini menandakan adanya pertentangan antara hal yang baik dan 

hal yang buruk. Masjid adalah bangunan yang dianggap tempat suci karena 

digunakan untuk beribadah sehingga tidaklah menjadi suci lagi jika dimasuki 

binatang-binatang seperti anjing, monyet, celeng, dan babi. 

Terlihat rasa penasaran si tokoh saya pada anjing-anjing, babi-babi, 

monyet-monyet, celeng-celeng bersayap hijau yang berterbangan di atas Masjid 

Haram yang tidak selazimnya binatang-binatang tersebut mempunyai sayap 

layaknya bangsa unggas. Sayap yang berwarna hijau dan mengapa binatang-

binatang tersebut ada dan bahkan berterbangan di atas Masjid Haram juga akan 

menjadi polemik tersendiri dalam cerpen ini sehingga pantas bahwa si tokoh saya 

mempunyai alasan yang kuat mengapa ia sangat penasaran dengan hal yang ia 

temui. 
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Sesuai dengan kegunaan, lazimnya sayap merupakan suatu alat yang 

diciptakan pada binatang bangsa unggas untuk terbang/memindahkan tubuh dari 

satu tempat ke tempat yang lain, untuk menghindarkan tubuh dari serangan 

musuh, dan lain-lain. Kekhususan ini menjadi suatu ciri khas yang membedakan 

dengan bangsa-bangsa binatang lainnya. Kekhususan juga terdapat pada anjing 

dengan indra penciumannya yang tajam sehingga ia dapat mencari segala sesuatu 

yang dicarinya di suatu tempat dengan daya penciumannya. Apabila anjing yang 

sudah diberikan suatu kekhususan yang menjadikannya binatang yang berguna 

dengan ditambahkan sayap-sayap yang menjadikannya bisa terbang layaknya 

burung maka hal ini sangat tidak lazim. Jika dinilai dari kegunaan maka alangkah 

sempurnanya anjing dengan daya penciuman yang kuat dilengkapi dengan sayap-

sayap yang ada di tubuhnya, tetapi jika ditilik dari perilaku binatang, anjing juga 

akan semakin membuat masalah bagi kehidupan sehingga pada akhirnya kita akan 

menilai bahwa jika anjing mempunyai sayap dan bisa terbang maka hal itu adalah 

sebuah keserakahan atau melebihi porsi yang seharusnya. 

Warna hijau yang melekat pada sayap dalam cerpen ini juga mempunyai 

makna tersendiri. Warna hijau sebagaimana dalam Al-Qur‘an disebutkan bahwa 

warna hijau adalah warna keindahan surga yang membuat ketenangan hati orang-

orang di dalamnya, antara lain: 

―Mereka bertelekan (bertelekan: tiduran menyamping, tubuh lurus, 

dengan salah satu tangannya dilipat dan telapak tangannya menyangga 

kepala -pent) di atas bantal-bantal yang hijau dan permadani yang 

indah‖ (QS. Al-Rahman:76). 

 

―Mereka mengenakan pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal‖ 

(Q.S. Al-Kahf: 31). 
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―Mereka mengenakan pakaian sutra halus yang hijau, dan sutra tebal, 

serta dipakaikan gelang dari perak kepada mereka. Dan Rabb mereka 

memberi minum mereka dengan minuman yang suci‖ (Q.S. Al-

Insan:21). 

 

Pengaruh warna terhadap manusia sangat besar karena warna dapat berpengaruh 

terhadap kejiwaan, semangat dan vitalitas seseorang dalam beraktivitas, dan 

warna bias menjadi sebab relung jiwa yang dalam terpengaruh dengannya. 

Sejumlah percobaan yang telah dilakukan para pakar telah membuktikan bahwa 

warna kuning bisa membangkitkan semangat di syaraf pusat. Adapun warna ungu 

bisa membangkitkan ketenangan, dengan warna biru, maka orang yang 

melihatnya akan merasa dingin, dan sebaliknya, dengan melihat warna merah 

maka seseorang akan merasa panas atau gersang, dan dari sekian macam warna 

yang bisa membangkitkan kebahagiaan, gembira, bersemangat hidup (bergairah) 

adalah warna hijau. 

Dari beberapa ayat tersebut maka kita dapat mengambil suatu pemaknaan 

bahwa sangat jelaslah keberhasilan dari iblis dalam menggunakan berbagai cara 

untuk menggoda manusia dengan menawarkan segala bentuk keindahan  dunia 

yang hanya tampak di mata/dari luarnya saja kepada manusia-manusia yang di 

dalam kehidupannya selalu berusaha untuk mengupayakan adanya keindahan, 

kebahagiaan, rasa gembira, dan bersemangat dalam hidup. Dengan memanfaatkan 

sisi-sisi kelemahan manusia tersebut, iblis dapat menggoyahkan iman seseorang 

untuk berpaling dari Tuhannya. 

Anjing-anjing, babi-babi, monyet-monyet, celeng-celeng bersayap hijau 

yang berterbangan di atas Masjid Haram adalah suatu pemaknanaan dari tipu daya 

iblis yang selalu mengganggu dalam setiap tindakan atau perilaku manusia. Iblis 
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tak henti-hentinya menggoda, menjerumuskan manusia sehingga masuk dalam 

golongannya dan menjadi pengikutnya dengan segala cara yang disukai, dicintai, 

dibutuhkan manusia dalam kehidupannya sehingga manusia akan terlena dan 

menjadi cinta keduaniawian, lupa akan kewajibannya kepada Allah, dan nantinya 

menjadikan manusia menjadi tak berguna dan dijadikan manusia-manusia lain 

sebagai musuh atau seseorang yang harus dijauhi bahkan dimusnahkan karena 

ketidakberadabannya dalam masyarakat. 

Suatu keironisan bagi manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk 

yang paling sempurna, yang mempunyai daya cipta, rasa, dan karsa jika masih 

meniru tabiat dari binatang yang hanya mengandalkan insting saja. Anjing, 

monyet, kera, babi, atau pun celeng yang disebutkan dalam cerpen ini dapat 

diartikan sebagai suatu tanda atau pilihan cara hidup dari manusia-manusia yang 

dalam kehidupan mereka masih menggunakan perpaduan antara kemampuannya 

sebagai manusia dengan tingkah laku/tabiat yang menyerupai binatang. 

Mendadak pemandangan aneh yang senantiasa menguntit 

ingatan melabrak lagi. Ya, di kerumunan manusia dari berbagai bangsa 

itu, saya dikepung oleh anjing-anjing bersayap hijau. Mereka 

mendengus-dengus. Tidak! Tidak! Mereka mungkin menyanyi. 

Mereka mungkin sedang menyenandungkan nafiri yang tak 

tepermanai. Masya Allah! Ternyata bukan hanya anjing yang 

melolong. Saya juga melihat babi-babi cantik, celeng-celeng kencana, 

dan monyet-monyet berbulu emas melenggang di antara pakaian-

pakaian indah yang dijajakan. (hlm. 38) 

 

Kejadian yang ada dalam kutipan tersebut merupakan suatu tanda bahwa 

binatang-binatang yang disebutkan dalam kutipan itu, terutama anjing, hidup dan 

berada di antara kehidupan manusia di berbagai tempat. Mereka beradaptasi 

dengan kemampuan mereka seperti halnya keberadaan manusia dan setan atau 
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iblis yang diciptakan Allah di dunia. Keberadaan mereka menimbulkan pengaruh 

yang besar dalam kehidupan. Adanya sikap pro dan kontra akan kehadiran mereka 

akan menimbulkan konflik-konflik yang terjadi dalam waktu yang panjang. 

Ketidaklaziman dalam hal ini berdasar kutipan tersebut terjadi karena 

faktor yang saling bertentangan antara sikap orang-orang yang suka dengan 

anjing, babi, monyet, dan celeng dengan orang-orang yang anti terhadap 

keberadaan binatang-binatang itu. Perbedaan keyakinan adalah salah satu hal 

mengapa konflik-konflik itu terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia tentang 

keberadaan binatang-binatang tersebut, terutama anjing. Bagi kaum penyuka 

anjing, sangat wajar menganggap anjing adalah binatang pintar dan bermanfaat, 

sebaliknya bagi kaum yang anti anjing maka setiap anjing muncul dalam 

kehidupan mereka, anjing akan diusir jauh-jauh dan bahkan mereka akan 

memusnahkan kehidupan anjing dari lingkungan sekitarnya. 

Anjing dalam ajaran Islam dianggap media bagi setan atau iblis untuk 

menjalankan misinya di dunia untuk berinteraksi dengan manusia. Oleh karena 

itu, bagi mereka yang memelihara anjing sama halnya dengan memelihara setan, 

dan bagi setiap rumah yang memelihara anjing, malaikat pembawa rahmat dan 

berkah sebagai utusan Allah tidak akan memasuki dan bahkan menjauhinya, 

sedangkan dari segi manfaat, selain air liurnya yang mengandung najis, anjing 

juga membawa berbagai macam cacing parasit seperti Toxocara Canis dan 

Toxocara Cati yang penyebarannya sangat dominan di sekitar lingkungan tempat 

hidup anjing. Jika terinfeksi cacing ini dapat berakibat peradangan pada otak, 
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mata, hati, paru-paru dan jantung sehingga merusak bagian-bagian tubuh lainnya 

pada manusia. Cacing ini sangat mudah masuk ke jaringan tubuh anak-anak. 

Setan atau iblis, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, mereka 

menggoda manusia dengan segala tipu daya sehingga kelemahan manusia yang 

digoda akan dijadikan suatu formula yang sangat berpotensi menjadikan manusia 

berubah, berpaling dari Allah, dan menjadi pengikutnya. Dalam keterlenaan, 

manusia akan lupa dengan Tuhannya dan mengagung-agungkan kesenangan 

sesaat yang ada di depan mata yang sesat dan nantinya hanya mendapatkan suatu 

penyesalan yang pasti datang pada akhir cerita yang membuat manusia itu tidak 

berguna setelah terbujuk rayu setan atau iblis setelah melakukan suatu kezaliman.  

3. Sayap Anjing Sebagai Tanda Ketidaksesuaian 

Bersama ribuan orang yang berbaring atau tiduran seperti 

mayat-mayat harum, saya menelantang mirip Isa yang tersalib, ketika 

anjing-anjing, monyet-monyet, celeng-celeng, dan babi-babi indah itu 

terbang mengepak-ngepakkan sayap hijau di atas masjid Haram. 

(hlm.32). 

 

Dari kutipan tersebut kita dapat menangkap beberapa kejadian yang tidak 

sesuai seperti anjing-anjing, monyet-monyet, celeng-celeng, dan babi-babi 

mengepak-ngepakkan sayap, dan sayap berwarna hijau, serta terbang di atas 

Masjid Haram. Sebagaimana kita tahu bahwa selain binatang-binatang tersebut 

tidak bersayap, disebutkan dalam cerpen ini bahwa sayap-sayap yang menempel 

pada tubuh mereka berwarna hijau, selain itu mereka juga berterbangan di atas 

masjid Haram. 

Ketidaksesuaian dari kewajaran suatu hal dalam cerpen ini adalah suatu 

tanda yang harus kita kaji untuk mengetahui maksud dari cerita ini. Jika binatang-
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binatang seperti anjing, monyet, celeng, dan babi mempunyai sayap sehingga 

mereka terbang layaknya bangsa burung, maksudnya adalah sesuatu yang buruk 

akan terjadi mengingat bahwa mereka merupakan binatang-binatang yang harus 

dijauhi karena pembawaan sifat-sifat buruknya. Makna dari kutipan ini adalah kita 

harus waspada, berhati-hati dan selektif dalam menjalankan aktivitas hidup untuk 

menjadi manusia sesuai kodratnya.  

Dan anjing-anjing, babi, celeng, dan monyet-monyet itu? Anjing-

anjing cantik itu, wahai, lihatlah ustad, moncongnya begitu lembut, tak 

berlendir, kaki-kakinya bersinar. Mereka tak menggonggong. Mereka 

malah seperti sedang melantunkan nafiri purba. (hlm. 33) 

 

Berdasar kutipan tersebut, pernyataan dalam penggalan cerpen ini tidaklah 

sesuai dengan realita kehidupan. Ketidaksesuaian dalam kutipan ini menandakan 

bahwa jika seseorang telah mempunyai ambisi untuk suatu tujuan maka segala 

cara akan ditempuh guna mendapatkan apa yang menjadi tujuan/ambisinya. 

Obsesi inilah yang banyak membuat seseorang terlena dan terbawa nafsu untuk 

menggapainya sehingga tidak jarang cara-cara yang ditempuh untuk mencapai 

tujuan atau ambisi ini bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat sehingga akan menimbulkan konflik-konflik di lingkungan 

sekitar.  

Dan binatang-binatang itu? Ah, anjing itu akhirnya saya 

temukan lagi di Pantai Laut Merah. Waktu itu gerimis seperti nenek 

yang tertatih-tatih menyisir Pantai Laut Merah yang gersang dan 

berdebu. Karena cukup lama hujan tak menyembuhkan kristal-kristal 

gaibnya, orang-orang Arab yang berkerumun di kawasan itu 

menengadahkan wajah ke langit, melakukan sujud syukur, dan berkali-

kali menyebut asma Allah sambil berlari-lari dan mengepak-

ngepakkan tangan. (hlm. 35-36) 
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Kutipan ini menandakan bahwa di setiap tempat manusia hidup pasti ada 

suatu ketidaksesuaian dengan konvensi-konvensi dalam lingkungan masyarakat. 

Perbedaan konvensi ini wajar karena perbedaan cara pandang manusia yang tidak 

jarang mengakibatkan munculnya konflik-konflik yang sebenarnya tidak akan 

terjadi jika setiap manusia sadar dan menghargai manusia lain yang hadir dalam 

suatu lingkungan masyarakat. Kutipan ini mengungkap suatu cara masyarakat 

dalam membudayakan budaya mereka. Meskipun dengan cara yang tidak wajar, 

penggambaran rasa syukur yang dilakukan masyarakat di Arab dengan melakukan 

sujud syukur, berkali-kali menyebut asma Allah sambil berlari-lari dan mengepak-

ngepakkan tangan dalam cerpen ini merupakan cerminan budaya dari suatu 

masyarakat. Baik atau buruknya suatu budaya – suatu tindakan yang dilakukan 

manusia – pastilah ada pengaruh dari sesuatu yang ada di lngkungan sekitar, dan 

dalam segala aspek kehidupan, setan atau iblis berperan dalam mengupayakan 

manusia untuk ikut dalam bujukannya, bahkan ketika manusia sedang khusyuk 

beribadah, iblis tak pernah ragu dalam menggoda iman manusia untuk ingkar 

kepada Allah. 

Mendadak pemandangan aneh yang senantiasa menguntit 

ingatan melabrak lagi. Ya, di kerumunan manusia dari berbagai bangsa 

itu, saya dikepung oleh anjing-anjing bersayap hijau. Mereka 

mendengus-dengus. Tidak! Tidak! Mereka mungkin menyanyi. 

Mereka mungkin sedang menyenandungkan nafiri yang tak 

tepermanai. Masya Allah! Ternyata bukan hanya anjing yang 

melolong. Saya juga melihat babi-babi cantik, celeng-celeng kencana, 

dan monyet-monyet berbulu emas melenggang di antara pakaian-

pakaian indah yang dijajakan. (hlm. 38-39) 

 

Kutipan ini menandakan bahwa setan atau iblis akan menggoda manusia 

untuk ikut dalam golongannya dengan berbagai macam cara. Iblis akan menggoda 
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manusia dari titik-titik lemah yang ada dalam diri manusia dengan segala hal yang 

bersifat keduaniawian semata yang berkilau-kilau bagaikan emas atau permata 

yang berharga sehingga manusia yang terbujuk rayu akan ingkar dan jauh dari 

kodratnya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan 

berbagai kesenangan dunia yang menyesatkan hingga larut terlena dalam 

kehidupannya. 

Kenyataannya? Kenyataannya aku bertemu sampeyan. Kenyataannya 

kali pertama aku memasuki Jeddah yang riuh, aku justru mendengar 

lolong anjing. Cukup lama aku hanya mendengarkan suaranya. Cukup 

lama aku berhasrat mendapatkan sosok indah itu. 

―Jadi, Anda menganggap saya anjing?‖ 

Tunggu dulu! Jangan memotong ceritaku. Setelah cukup lama tinggal 

di Jeddah dan mendapat pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris, aku 

kerap menyisir Pantai Laut Merah untuk mengenang pasir-pasir Bondi 

Beach, angin sejuk Darling Harbour. Nah, di tempat itulah, aku 

melihat beberapa ekor anjing, celeng, babi, dan monyet bersayap hijau 

muncul dari kepala orang-orang yang menunaikan haji. Mereka 

melesat menembus malam dan kukira membumbung menuju Masjidil 

Haram. Ternyata tak ada Avalon. Avalon hanyalah mimpi buruk yang 

seharusnya tak kuburu sepanjang hidup. (hlm. 41-42) 

 

Kutipan ini menandakan bahwa semakin kuatnya iman dan ketakwaan 

dalam diri seseorang maka semakin kuat juga godaan/bujuk rayu yang dilakukan 

setan atau iblis dalam merubah arah hidup manusia dari kebaikan. Kesalahan-

kesalahan kecil yang terkadang tidak disadari adalah salah satu carasetan atau iblis 

mengambil sisi lemah dalam diri manusia untuk memalingkan hati dan pikiran 

manusia agar jauh dari tujuan hidupnya – berbadah kepada Allah – dan ikut 

menjadi golongan pengikutnya. Tanpa disadari, kesalahan-kesalahan kecil yang 

dilakukan semakin lama semakin menjadi-jadi dan akan menjadikan kesalahan-

kesalahan yang besar jika tidak segera sadar dan bertobat kepada Allah. Jika 
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manusia telah terbujuk rayu dari godaan iblis maka iblis akan meninggalkan 

manusia dalam keadaan yang hina di mata Allah sehingga ia akan menjadi 

manusia yang terkutuk karena tidak mampu menahan hawa nafsunya dengan 

mengikuti godaan/bujuk rayu dari iblis sehingga tujuan dalam kehidupannya akan 

menjadi sia-sia. 

4. Sayap Anjing Sebagai Tanda Kezaliman 

―Bagaimana mungkin di Makah ada iblis?‖ 

―Justru di tempat paling suci iblis dibiarkan berkeliaran.‖ (hlm. 33) 

 

Berdasar kutipan tersebut, didapatkan suatu makna bahwa kezaliman yang 

terjadi adalah karena dampak dari tidak kuatnya keimanan seseorang akan 

kepercayaan yang dianutnya serta besar dan kuatnya godaan iblis kepada manusia 

yang tidak terbatas pada waktu dan ruang. Iblis memang sudah ditakdirkan Allah 

untuk mengajak manusia untuk ikut ke dalam golongannya yang ingkar sehingga 

manusia berpaling dari Tuhannya dan jauh dari kodrat hidupnya sebagai manusia 

yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Hal ini menyadarkan manusia 

untuk lebih berhati-hati dalam bertingkah laku agar terjaga dari kesalahan-

kesalahan yang akan menjerumuskan manusia dalam golongan pengikut iblis. 

Tetapi tak bisa kegemaran itu kunikmati sepanjang hari 

sepanjang malam. Tiba-tiba hampir setiap malam anjing di Sydney 

mati dengan cara-cara mengenaskan. Mulut mereka membuncahkan 

lendir. Perut mereka melebam. Bulu-bulu dan kulitnya mengelupas. 

―Pasti ada yang meracun makanan mereka,‖ kataku kepada dokter 

yang berupaya menyelamatkan anjing-anjing itu. 

Bukan hanya itu. Anjing-anjing pun tak ada lagi yang 

berkeliaran di Kings Cross. Kalaupun ada seonggok bangkai. Ya, 

bangkai yang usus-usus di perutnya memburai atau kepalanya pecah 

dihantam peluru. Siapa yang membunuh anjing-anjing itu? Tak ada 

yang tahu. Mungkin polisi. Mungkin preman iseng. 
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Untunglah pada suatu malam aku memergoki pembantaian 

yang mereka lakukan. Anehnya, di wajah-wajah para pembantai itu 

melekat topeng-topeng anjing bermoncong panjang. Lebih aneh lagi, 

para pembantai mengenakan kostum serba hijau dan di kedua bahu 

mereka tumbuh sayap hijau berkilauan. (hlm. 40) 

 

Kutipan ini menandakan bahwa segala kezaliman di dunia dilakukan oleh 

manusia yang tidak mempunyai moral dan agama. Segala bentuk kejahatan atau 

pun hal yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan masyarakat dan hukum 

yang berlaku, baik undang-undang maupun ajaran agama, adalah suatu kezaliman, 

dan semua bentuk kezaliman adalah suatu kutukan dan bencana bagi umat 

manusia. 

Kita mengetahui bahwa segala hal yang buruk dalam diri manusia 

merupakan pengaruh bujukan dari setan atau iblis, maka segala hal yang tidak 

sesuai atau yang bertentangan dengan segala norma luhur kehidupan yang 

beradab adalah suatu aib atau kezaliman. Iblis menebar benih kezaliman sebagai 

terror atau ancaman melalui manusia-manusia yang telah menjadi pengikutnya 

untuk memerangi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

dengan berbagai cara dari mulai yang halus dan tidak kasat mata hingga cara yang 

sangat sadis, membabibuta dan melanggar semua aturan kehidupan yang ada 

sehingga membuat mata tidak kuasa untuk melihatnya. Kezaliman-kezaliman 

inilah yang nantinya akan selalu membuat kehidupan manusia di dunia ini 

menjadi timpang dan penuh dengan penderitaan dikarenakan ketidakadilan yang 

merajalela sehingga Allah pun menutup pintu rahmat dan hidaya-Nya untuk 

manusia-manusia terkutuk yang menjadi pengikut setan atau iblis yang menguasai 

bumi. Kezaliman dengan segala macamnya adalah suatu keburukan sehingga 
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bagaimanapun hal tersebut dibungkus rapi, pada akhirnya akan terbongkar juga 

karena Allah maha mengetahui lagi maha berkehendak. 

Saya telah bertingkah seperti anjing? Entahlah. Justru 

pertanyaan semacam itulah yang ingin saya tanyakan kepada Gus Mus 

hingga sekarang, hingga ada orang-orang yang begitu dingin 

membantai manusia di Legian, Bali.Ya, bukan tidak mungkin sesaat 

sebelum meledakkan Sari Club dan Paddy‘s Café, para pembantai 

menganggap orang-orang asing yang berkerumun dan mendengus-

dengus di bawah lampu maram itu sekadar anjing-anjing, celeng, babi, 

atau monyet yang layak dienyahkan.  

Ah, tetapi kenapa para pembantai itu mengenakan topeng-

topeng anjing bermoncong panjang? Mengapa di kedua bahu mereka 

tumbuh sayap-sayap hijau berkilauan? 

Siapa mereka, Allah.? Iblis? Malaikat? Preman iseng? Siapa 

mereka, Gusti? Tentara kerajaan-Mu? Lawan abadi yang sulit 

Kautaklukan? (hlm. 42-43) 

 

Kutipan ini menandakan bahwa manusia dengan kodratnya  tidaklah lepas 

dari kesalahan. Hanya kesadaran yang dapat membawa manusia pada perbaikan 

sikap dan pola hidup yang baik yang nantinya membuat hidup dapat bernilai baik 

dan sesuai dengan kodrat manusia yang diciptakan Allah sebagai wujud kuasa-

Nya untuk senantiasa beribadah kepada-Nya dalam berbagai aspek kehidupan. 

Terlepas dari hal itu, bahwa Allah juga menciptakan setan atau iblis sebagai 

penggoda manusia dalam kehidupan sebagai imbangan diciptakannya surga dan 

neraka. Dengan segala ketetapan-Nya, telah jelaslah bahwa pengikut iblis sebagai 

golongan yang zalim akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, 

dan bagi golongan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada-Nya, surga adalah 

imbalan yang diberikan Allah nantinya di kehidupan setelah kehidupan dunia. 

Pemaknaan anjing sebagai cerminan perilaku manusia sangat terbatas 

dengan keterbatasan dari anjing itu sendiri yang jauh dari sifat sempurna 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxx 

 

dibandingkan dengan kesempurnaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. 

Dalam komunitas anjing, belum dan bahkan tidak pernah dijumpai sekor anjing 

membunuh anjing lain, sedangkan dalam kehidupan manusia sangatlah banyak 

dijumpai kasus yang mengharuskan pengorbanan nyawa seseorang. Anjing dan 

kera atau monyet lebih suka menjauhkan dari masalah jika sesuatu yang menjadi 

masalah sudah terdapat satu komunitas atau pun individu dari golongannya yang 

menguasainya. Contoh-contoh konflik dari berbagai kasus dalam kehidupan 

manusia ini membuat kita belajar untuk selalu berproses menjadi manusia yang 

seutuhnya dalam kehidupan. 

5. Anjing Sebagai Tanda Pergaulan Bebas 

 Ya, sudah kukatakan kepadamu: namaku Morgan. Dulu aku 

tinggal Kent Road Rosebay, Sydney, di antara puluhan anjing berbulu 

indah. Setiap malam aku harus memelototkan mata di antara lampu-

lampu remang bar-bar di Kings Cross, karena mesti hidup dari duit dan 

kenakalan para pejantan yang mendengus-dengus di kamarku 

semalaman. Ya, mereka menganggapku sebagai pelacur, namun 

sebenarnya aku penari erotis. Aku memang butuh duit, namun lebih 

butuh kelembutan pria-pria kencana yang selalu bersedia membelikan 

anjing-anjing berbulu indah itu. (hlm. 39) 

 

 Dalam kutipan tersebut, anjing dimaknakan sebagai wanita penggoda yang 

berprofesi sebagai pekerja seks. Dalam hal ini, sifat anjing yang suka menjilat dan 

nafsu seks dari anjing yang besar diungkap. Anjing akan menjilat kegirangan jika 

ia telah mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, ia seolah-olah menampakkan 

kebaikan dan rasa terima kasihnya pada anjing atau makhluk lain yang membantu 

mendapatkannya. Sama halnya manusia yang menjilat untuk mendapatkan sesuatu 

yang diidam-idamkan kepada manusia lain yang dapat dijilat dengan segala 

kemungkinan. Dengan kebaikan semu yang ditawarkan, manusia penjilat 
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melancarkan segala aksinya sehingga dicapai cita-citanya. Segala daya dan upaya 

dikerahkan tanpa mempertimbangkan baik atau buruk yang ia lakukan, manusia 

penjilat bagaikan virus yang masuk dan merusak jaringan-jaringan tubuh yang 

dapat dimasuki dan membuatnya lumpuh. 

Dalam hal seks, anjing tidak mengenal jenis yang membedakannya, anjing 

dapat melakukan hubungan perkawinan pada semua jenisnya. Anjing melakukan 

perkawinan tanpa mengenal tempat dan waktu sehingga kapanpun dan dimanapun 

terkadang banyak dijumpai perkawinan anjing. Pada prosesnya, anjing terlihat 

sangat buas dalam melakukan perkawinannya. Manusia-manusia yang menganut 

paham seks bebas tidak ubahnya seperti anjing, mereka pun akan mengerahkan 

segala daya, upaya, dan usaha untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka. 

Dengan adanya para pekerja seks dan tempat-tempat prostitusi maka pemenuhan 

kebutuhan itu akan dipermudah sehingga semakin lama semakin marak perilaku-

perilaku menyimpang yang dilakukan manusia-manusia yang buas akan nafsu 

dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya. Manusia yang selalu mengedapankan 

hawa nafsu inilah tidak ubahnya seperti anjing yang dengan kemampuan mereka 

dapat mengunakannya kapan pun dan di mana pun. 

Manusia diciptakan Allah dengan daya cipta, rasa, dan karsa yang 

dianugerahkan-Nya sehingga menjadikannya makhluk yang paling sempurna. 

Allah menciptakan setan atau iblis dari api sebagai petanda nafsu yang membara, 

dan malaikat dari cahaya sebagai petanda hal yang terang/baik. Jika hati manusia 

dalam keadaan yang terang maka ia dalam keadaan yang baik dan terjaga hawa 

nafsunya, bagaikan malaikat yang tidak mempunyai nafsu sehingga tidak ada 
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yang menghalangi ibadahnya kepada Allah, dan sebaliknya jika hati manusia 

hanya memelihara nafsu maka hanya kesesatan yang menjadikannya jauh dari 

penerangan hati dan jauh dari Tuhannya sehingga menjadi penganut iblis. 

6. Anjing Sebagai Tanda Kebaikan 

 Saya tak peduli apakah saya memang sekadar celeng atau 

anjing. Jika ternyata saya cuma anjing, saya akan bangga menerima 

takdir itu. Anjing pun memiliki sifat indah yang justru jarang dimiliki 

oleh manusia-manusia beradab. Anjing itu gemar mengosongkan perut, 

sedikit tidur pada saat malam mendera, tak pernah hengkang dari pintu 

sang pemilik, zuhud, dan bersyukur sekalipun hidup di tempat paling 

hina. 

 Anjing pun tahan lapar, tak pernah mendendam kepada sang 

pemilik, rela menyingkir ke tempat lain jika medan kehidupannya 

direbut makhluk lain, menyenangkan orang yang memberi makan, dan 

ke mana pun pergi pantang membawa bekal. Ia benar-benar 

memasrahkan kehidupannya kepada Allah. (hlm. 36) 

 

Manusia dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari segala sesuatu yang 

baik. Segala sesuatu yang diciptakan Allah di dunia ini pastilah ada manfaat yang 

dapat dikaji, tidak terkecuali anjing. Di dalam cerpen ini disebutkan beberapa sifat 

dari perilaku anjing yang dapat dijadikan contoh yang baik dalam kehidupan kita 

sebagai manusia. Sifat-sifat tersebut adalah: 

a. gemar mengosongkan perut 

Anjing adalah binatang yang seringkali merasakan lapar. Hal ini 

mengingatkan pada keadaan orang-orang yang saleh. Orang-orang saleh 

adalah mereka yang sentiasa rohaninya merasakan lapar akan ‖harapan 

dan rindu untuk diri dan dicintai oleh Allah. Bagi orang-orang saleh, setiap 

perintah Allah adalah pengenyang lapar rohaninya, dan setiap detik usia 

adalah waktu untuk bersantap. 
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b. sedikit tidur di malam hari 

Anjing adalah binatang yang biasanya hanya tidur sebentar, seperti 

orang yang punya kecintaan besar pada Allah (muhibbin). Seorang pecinta 

Tuhan, lebih banyak menggunakan waktunya untuk mendekatkan diri 

kepada-Nya daripada ―membuangnya‖, berbanding dengan tidur yang 

berlebihan dan bahkan ketika dalam tidur pun, rohaninya tetap terjaga 

untuk mengingat Allah. Hal ini adalah sifat dari orang-orang yang ahli 

tahajud. 

c. tidak pernah hengkang dari pemiliknya 

Ini adalah sifat dari orang-orang yang shidiq. Anjing tidak akan 

meninggalkan tuannya biarpun tuannya sendiri tidak menghiraukannya, 

seperti sifat orang-orang yang selalu ingin dekat pada Allah. 

d. zuhud 

Anjing pantang meninggalkan warisan setelah kematiannya karena 

anjing tidak memiliki harta, sebagaimana keadaan orang-orang zuhud atau 

merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. 

e. bersyukur sekalipun hidup di tempat paling hina 

Ini adalah tanda dari orang yang ridha dengan ketentuan Allah. 

Anjing rela ditempatkan di mana saja, seperti sifat orang-orang tawadlu‘ 

f. tahan lapar 

Anjing memandang siapa saja yang memandanginya sehingga 

dilemparkan kepadanya sesuap makanan. Ini adalah akhlak manusia yang 
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baik, yang tahu rasa terima kasih, merasa peduli bahwa sesama manusia 

adalah saudara dan saling membutuhkan.  

g. tidak pernah mendendam kepada pemilik 

Seekor anjing jika dipukul lalu diberi sesuatu, ia akan mengambil  

kembali tanpa merasa dendam, seperti sifat orang-orang yang khusyu‘. 

h. rela menyingkir ke tempat lain jika tempat hidupnya dipakai yang lain 

Ini adalah akhlak yang terpuji. Anjing rela untuk pergi dari tempat 

di mana ia diusir ke tempat lainnya, seperti sifatnya orang-orang yang 

berserah diri kepada Allah. 

i. menyenangkan orang yang memberinya makan 

Sikap demikian adalah sikapnya orang yang qonaah. Orang yang 

baik adalah orang yang mengingat budi baik orang lain yang telah berjasa 

kepadanya sehingga akan selalu merasa berterima kasih atas apa yang 

telah diperbantukan orang lain kepadanya. 

j. tidak pernah membawa bekal kemanapun pergi 

Pada umumnya anjing tidak memiliki tempat tinggal yang mewah 

di dunia. Anjing tidak pernah meminta diberikan tempat tinggal yang 

mewah kepada tuannya. Sama seperti halnya orang yang berpasrah diri 

(tawakal) kepada Allah. Insan yang bertawakal adalah mereka yang 

menyerahkan segala urusan hidupnya hanya kepada Allah. Karenanya, 

dimanapun, bagaimanapun dan seperti apa pun keadaan dirinya, ia tidak 

pernah berkeluh kesah karena kuatnya keyakinan bahwa Allah akan 

memberikan apa yang dibutuhkan olehnya, bukan apa yang diinginkan. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasar analisis cerpen Sayap Anjing dengan teori semiotik Roland 

Barthes, ada dua hal yang dapat disimpulkan yaitu: 

1. Pengidentifikasian kode-kode pada leksia-leksia cerpen Sayap Anjing 

berdasarkan lima kode semiotik Barthes menghasilkan kode-kode pada leksia-

leksia secara berurutan sesuai konteks cerita yang dalam pengkajiannya 

digunakan untuk menghasilkan makna. Leksia ini diambil dengan identifikasi 

satu kode yang paling mewakili sesuai urutan cerita. 

2. Pengkajian cerpen Sayap Anjing berdasarkan hasil identifikasi kode-kode 

semiotik Barthes menghasilkan penemuan makna yang terkandung di 

dalamnya.  

Sayap Anjing merupakan karya sastra yang bersifat writerly. Analisis 

semiotik Barthes pada cerpen Sayap Anjing mampu memunculkan makna-makna. 

Isi cerpen tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis sesuai dengan teks yang di 

dalamnya, tetapi ada makna-makna lain yang terpendam dalam cerpen tersebut. 

Pengarang telah memberikan tanda-tanda yang penuh makna yang tersirat dalam 

suratan karyanya sehingga menuntut pembaca menangkap pesan atau amanat yang 

terkandung di dalamnya. Setelah membaca Sayap Anjing, para pembaca dapat 

menghasilkan makna tersendiri dan tidak tertutup kemungkinan bahwa makna 

yang dihasilkan antara seorang pembaca dengan pembaca lain akan berbeda, 
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tetapi sifat writerly inilah yang merupakan keutamaan sebuah teks. Teks Sayap 

Anjing tidak semata-mata hanya dibaca begitu saja, tetapi dapat dihasilkan makna 

oleh para pembaca apabila dikaji lebih lanjut. Makna yang didapatkan oleh para 

pembaca setelah menjalani proses membaca teks inilah yang menjadikan Sayap 

Anjing menjadi teks yang writerly. 

 

B. Saran 

 Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, 

oleh karena itu penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi 

pemicu dalam pengembangan wacana semiotik secara lebih luas. Penulis dengan 

segala kekurangannya menyadari benar adanya kelemahan dan kekurangan dalam 

menganalisis cerpen Sayap Anjing karya Triyanto Triwikromo, untuk itu penulis 

menyarankan adanya analisis lanjutan pada cerpen Sayap Anjing untuk kajian 

yang lebih mendalam dalam mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. 

 Kelengkapan buku di perpustakaan sangat menunjang keberadaan sebuah 

penelitian akademis, khususnya penggunaan model kepustakaan pada penelitian. 

Penulis mengalami banyak hambatan karena minimnya ketersediaan buku yang 

menunjang penelitian semiotik sastra. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan 

pengadaan buku dan referensi kepustakaan demi kelancaran penelitian. 

Semoga setelah membaca penelitian ini, muncul ketertarikan untuk 

mengkaji lebih dalam cerpen Sayap Anjing dan cerpen-cerpen lain sehingga dapat 

memperluas dan memperdalam wawasan terhadap karya sastra sebagai hasil 

kebudayaan manusia. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasar analisis cerpen Sayap Anjing dengan teori semiotik Roland 

Barthes, ada dua hal yang dapat disimpulkan yaitu: 

1. Pengidentifikasian kode-kode pada leksia-leksia cerpen Sayap Anjing 

berdasarkan lima kode semiotik Barthes menghasilkan kode-kode pada leksia-

leksia secara berurutan sesuai konteks cerita yang dalam pengkajiannya 

digunakan untuk menghasilkan makna. Leksia ini diambil dengan identifikasi 

satu kode yang paling mewakili sesuai urutan cerita. 

2. Pengkajian cerpen Sayap Anjing berdasarkan hasil identifikasi kode-kode 

semiotik Barthes menghasilkan penemuan makna yang terkandung di 

dalamnya.  

Sayap Anjing merupakan karya sastra yang bersifat writerly. Analisis 

semiotik Barthes pada cerpen Sayap Anjing mampu memunculkan makna-makna. 

Isi cerpen tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis sesuai dengan teks yang di 

dalamnya, tetapi ada makna-makna lain yang terpendam dalam cerpen tersebut. 

Pengarang telah memberikan tanda-tanda yang penuh makna yang tersirat dalam 

suratan karyanya sehingga menuntut pembaca menangkap pesan atau amanat yang 

terkandung di dalamnya. Setelah membaca Sayap Anjing, para pembaca dapat 

menghasilkan makna tersendiri dan tidak tertutup kemungkinan bahwa makna 

yang dihasilkan antara seorang pembaca dengan pembaca lain akan berbeda, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxviii 

 

tetapi sifat writerly inilah yang merupakan keutamaan sebuah teks. Teks Sayap 

Anjing tidak semata-mata hanya dibaca begitu saja, tetapi dapat dihasilkan makna 

oleh para pembaca apabila dikaji lebih lanjut. Makna yang didapatkan oleh para 

pembaca setelah menjalani proses membaca teks inilah yang menjadikan Sayap 

Anjing menjadi teks yang writerly. 

 

B. Saran 

 Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, 

oleh karena itu penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi 

pemicu dalam pengembangan wacana semiotik secara lebih luas. Penulis dengan 

segala kekurangannya menyadari benar adanya kelemahan dan kekurangan dalam 

menganalisis cerpen Sayap Anjing karya Triyanto Triwikromo, untuk itu penulis 

menyarankan adanya analisis lanjutan pada cerpen Sayap Anjing untuk kajian 

yang lebih mendalam dalam mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. 

 Kelengkapan buku di perpustakaan sangat menunjang keberadaan sebuah 

penelitian akademis, khususnya penggunaan model kepustakaan pada penelitian. 

Penulis mengalami banyak hambatan karena minimnya ketersediaan buku yang 

menunjang penelitian semiotik sastra. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan 

pengadaan buku dan referensi kepustakaan demi kelancaran penelitian. 

Semoga setelah membaca penelitian ini, muncul ketertarikan untuk 

mengkaji lebih dalam cerpen Sayap Anjing dan cerpen-cerpen lain sehingga dapat 

memperluas dan memperdalam wawasan terhadap karya sastra sebagai hasil 

kebudayaan manusia. 
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LAMPIRAN 

SAYAP ANJING 

(Triyanto Triwikromo) 

 

Bersama ribuan orang yang berbaring atau tiduran seperti mayat-mayat 

harum, saya menelantang mirip Isa yang tersalib, ketika anjing-anjing, monyet-

monyet, celeng-celeng, dan babi-babi indah itu terbang mengepak-ngepakkan 

sayap hijau di atas masjid Haram. 

―Lihat, Ustad, mereka menyisir langit menembus kelam.‖ 

 Ustad Muharor kaget. Jari-jarinya masih meniti tasbih. Bibirnya 

melantunkan zikir. 

 Karena terus-menerus dilabrak pemandangan tak terduga, dia segera 

duduk dan secepat mungkin mendongakkan kepala. 

  ―Masya Allah, pejamkan mata sampeyan. Kita sedang berhadapan 

dengan iblis!‖ 

 ―Iblis?‖ saya bertanya sambil terus menatap kilau sayap-sayap yang 

indah Itu. 

 ―Ya, iblis! Sangat mungkin para iblis menggoda sampeyan,‖ mata Ustad 

Muharor mengatup. 

 ―Bagaimana mungkin di Makah ada iblis?‖ 

 ―Justru di tempat paling suci iblis dibiarkan berkeliaran.‖ 

 Dan anjing-anjing, babi, celeng, dan monyet-monyet itu? Anjing-anjing 

cantik itu, wahai, lihatlah ustad, moncongnya begitu lembut, tak berlendir, kaki-

kakinya bersinar. Mereka tak menggonggong. Mereka malah seperti sedang 

melantunkan nafiri purba. 

 Ustad Muharor tak merespons igauan saya. Matanya masih mengatup. 

Bibirnya bergetar dahsyat. 

 ―Sungguh, sekali lagi pejamkan mata sampeyan. Di sini Nabi pun digoda 

iblis. Mereka meminta Nabi membelah bulan. Andai tak mau, andai Nabi tak 

membelah dan menancapkan bulan-bulan indah itu di atas awan Jabal Abiqubais 

dan Jabal Hindi, kita tak mungkin tidur-tiduran di lantai atas Masjidil Haram yang 

sejuk dan teduh ini.‖ 

 Saya abaikan ucapan Ustad Muharor. Saya lebih tertarik melacak dari 

mana anjing-anjing, monyet-monyet, celeng-celeng, dan babi-babi bersayap itu 

terbang. Dan, masya Allah, ternyata mereka berasal dari beberapa kepala orang-

orang yang sedang melakukan tawaf sehabis isya. Mula-mula dari kepala orang-

orang yang mengelilingi Kakbah itu timbul asap. Asap itu kemudian membentuk 

moncong, kepala, tubuh, ekor, kaki, dan sayap-sayap hijau berkilauan. ―Lihat, 

Ustad! Lihat! Sayap-sayap itu diselimuti spektrum warna-warni. Kenapa 

sampeyan tak mau melihat?‖ 
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 Tak tahan mendengar igauan saya, Ustad Muharor bergegas menghalang-

halangi mata saya dengan Alquran. Saya menyerah. Membiarkan kegelapan 

melabrak. Membiarkan pemandangan menakjubkan itu menghilang. 

 ―Sudahlah, sampeyan mungkin kurang tidur!‘ 

 Lagi-lagi saya abaikan nasihat ustad muda yang pernah kuliah di Ummul 

Qura University itu. Dan karena tahu gelagat saya, ketika bergegas ke Hotel Elaf 

Kindah—tempat istirah sejuk di Makah yang panas itu—dia mencerocos tak 

keruan. ―Abu Jahal pun dilahirkan dan memerangi Nabi di sini. Jadi, sekali lagi, 

percayalah, setiap saat iblis bisa menemani sampeyan.‖ 

 Akhirnya agak bergidik juga saya mendengarkan segala ucapan Ustad 

Muharor. Karena itu, begitu menyusuri jalanan padat yang menghubungkan 

Masjidil Haram dan hotel, saya memilih membisu dan memejamkan mata. Saya 

takut jangan-jangan telah menjadi anjing, babi, atau celeng
1
. Saya takut sayap-

sayap hijau berkilauan telah tumbuh di kedua bahu saya. 

 

 Subuh tanpa anjing, babi, dan celeng bersayap baru saja saya lalui. Tanpa 

Ustad Muharor, saya melenggang menyusuri jalanan Makah yang telah dipenuhi 

para pedagang Takroni
2
 yang menjajakan sajadah, abaya

3
, kopiah, dan suvenir-

suvenir khas Arab. Karena ingin merasakan kegagapan manusia asing di wilayah 

yang serba asing, saya menyisir Pasar Seng
4
. Siapa tahu di keriuhan orang-orang 

yang bertransaksi, saya menemukan jawaban atas misteri anjing, monyet, babi, 

atau celeng bersayap itu. 

 Karena tak mendapat kejutan, saya bergegas ke hotel. Saya berharap 

bertemu Gus Mus
5
 agar segera bisa mempertanyakan perihal anjing-anjing, 

celeng-celeng, babi-babi, dan kera-kera bersayap hijau yang terus-menerus 

menguntit ingatan itu. 

 Sayang, dua jam menunggu di lobi, Gus Mus tak juga muncul. Meski 

demikian, saya melihat Akbar Tanjung bercakap-cakap dengan Jusuf Kalla dan 

beberapa menteri. Tak jelas apa yang mereka perbincangkan. Yang jelas jari-jari 

Akbar terus-menerus meniti tasbih seakan-akan tak punya waktu lagi untuk 

berzikir atau menyebut asma Allah berulang-ulang. 

 Mendadak Gus Mus bersama istri dan kedua putrinya nongol dari pintu 

lift. Tentu saja saya ingin segera mengisahkan anjing-anjing bersayap hijau itu 

sambil menikmati kopi atau sekadar bercakap tentang masa lalu lintas Makah 

yang semrawut. Tetapi Gus Mus tampak terburu-buru meninggalkan Makah. 

Karena itu, saya pun teronggok dan membisu batu hingga salat Zuhur tiba. 

 Dan binatang-binatang itu? Ah, anjing itu akhirnya saya temukan lagi di 

Pantai Laut Merah. Waktu itu gerimis seperti nenek yang tertatih-tatih menyisir 

Pantai Laut Merah yang gersang dan berdebu. Karena cukup lama hujan tak 

menyembuhkan kristal-kristal gaibnya, orang-orang Arab yang berkerumun di 

kawasan itu menengadahkan wajah ke langit, melakukan sujud syukur,dan 

berkali-kali menyebut asma Allah sambil berlari-lari dan mengepak-ngepakkan 

tangan. 

  Tak seperti mereka yang berjumpalitan bagai anak kecil, saya hanya 

tafakur memandang kegelapan laut. Tetapi mendadak Ustad Muharor menjerit, 

―Anjing! Awas ada anjing!‖ seraya mengacungkan telunjuknya ke arah saya. 

67 
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 Tak ada makhluk lain menyembul dari kegelapan. Tak ada kucing atau 

ikan-ikan aneh meloncat ke daratan. Apakah saya telah menjadi anjing? 

 

 Saya tak peduli apakah saya memang sekadar celeng atau anjing. Jika 

ternyata saya cuma anjing, saya akan bangga menerima takdir itu. Anjing pun 

memiliki sifat indah yang justru jarang dimiliki oleh manusia-manusia beradab. 

Anjing itu gemar mengosongkan perut, sedikit tidur pada saat malam mendera, 

tak pernah hengkang dari pintu sang pemilik, zuhud, dan bersyukur sekalipun 

hidup di tempat paling hina. 

 Anjing pun tahan lapar, tak pernah mendendam kepada sang pemilik, rela 

menyingkir ke tempat lain jika medan kehidupannya direbut makhluk lain, 

menyenangkan orang yang memberi makan, dan ke mana pun pergi pantang 

membawa bekal. Ia benar-benar memasrahkan kehidupannya kepada Allah
6
. 

 ―Tetapi kamu hanya anjing kurap!‖ selengking suara menyelusup ke 

gendang telinga. 

 Anjing kurap? Ah, mungkin saya memang anjing kurap. Kalau bukan 

anjing, tak mungkin mata saya ditampar oleh seonggok tahi ketika hendak beol di 

toilet Bandara King Abdul Aziz.  

 Kalau saya menusia terpuji, tak mungkin selangkangan saya sobek saat 

melakukan sai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. 

 ―Itu karena kau sedang memetik dosa zakar,‖ suara itu melengking lagi. 

 Dosa zakar? Ya, barangkali saya memang harus mendapatkan azab 

semacam itu. Dalam bercumbu saya memang seperti anjing. Rakus dan 

berangasan. Tetapi tidak bolehkah saya bertobat? 

 ―Bertobat? Bagaimana mungkin seekor anjing bisa bertobat? 

 Tak saya jawab ledekan itu. Saya melenggang menyusuri pantai dan 

berharap hujan segera menghapus kegersangan jiwa saya yang kian rawan. Dan 

karena tak seorang pun mengikuti, saya langsung berlari ke Masjid Rahma. Saya 

ingin bangunan indah terapung di pinggir pantai itu segera memeluk anjing rabun 

yang tak berdaya menyongsong malam beku. 

 

 Menjelang pulang ke Tanah Air, saya mampir ke Pasar Balad. Di 

supermarket modern di kawasan kota internasional Jeddah itu berseliweran orang-

orang dari berbagai penjuru dunia. Wajah-wajah mereka tak bercahaya. Bibir-

bibir mereka tak lagi mengumandangkan zikir atau nada-nada indah yang 

mengingatkan kita kepada Allah semata.  

 ―Jangan-jangan celeng pun bisa berkeliaran di sini,‖ saya menerocos. 

 ―Sssst. Kita memang sudah dikembalikan Allah ke dunia semula. Mau 

jadi anjing atau babi, jadi monyet atau sufi terserah sampeyan,‖ Ustad Muharor 

meneror saya lagi. 

 ―Wah, kalau begitu, saya akan menjadi anjing saja. Silakan Ustad jadi 

sufinya,‖ teriak saya sambil meninggalkan pria lembut yang masih terbengong-

bengong itu. 

 

 Begitulah, akhirnya saya pun berkeliaran ke berbagai lorong menatap 

segala manusia yang berseliweran dengan mata nanar. Karena tak ingin diteror 
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oleh anjing-anjing bersayap, saya justru berkali-kali membanyol di hadapan 

pedagang Arab. 

 ―Ada pakaian untuk anjing?‖ saya bertanya 

 ―Untuk anjing?‖ 

 ―Ya, anjing seukuran saya!‖ 

 ―Ah, Tuan bergurau. Silakan beli di toko lain saja‖ 

 Tak terlalu sering banyolan itu saya lontarkan. Saya memang tak ingin 

menyakiti hati orang lain dan lebih suka berjalan bergegas ke berbagai lorong dan 

koridor yang dijubeli oleh dengus manusia-manusia aneh dari berbagaia penjuru 

dunia itu. 

 Mendadak pemandangan aneh yang senantiasa menguntit ingatan 

melabrak lagi. Ya, di kerumunan manusia dari berbagai bangsa itu, saya dikepung 

oleh anjing-anjing bersayap hijau. Mereka mendengus-dengus. Tidak! Tidak! 

Mereka mungkin menyanyi. Mereka mungkin sedang menyenandungkan nafiri 

yang tak tepermanai. Masya Allah! Ternyata bukan hanya anjing yang melolong. 

Saya juga melihat babi-babi cantik, celeng-celeng kencana, dan monyet-monyet 

berbulu emas melenggang di antara pakaian-pakaian indah yang dijajakan. 

 “Don‟t be surprised. Wondering only takes you away from enlightment! I 

am Morgan. I‟ll show you the mistery of the green-winged dogs
7
.” 

 Tak saya respons ucapan perempuan asing berambut pirang yang hanya 

mengenakan kerudung transparan dan abaya bermotif lukisan kadal-kadal khas 

Aborigin itu. Tetapi saya ingin mendengarkan ceritanya. Saya ingin dia berkisah 

tentang anjing-anjing bersayap indah, babi-babi cantik, celeng-celeng kencana, 

dan monyet-monyet berbulu emas itu. 

 

 Ya, sudah kukatakan kepadamu: namaku Morgan. Dulu aku tinggal Kent 

Road Rosebay, Sydney, di antara puluhan anjing berbulu indah. Setiap malam aku 

harus memelototkan mata di antara lampu-lampu remang bar-bar di Kings Cross, 

karena mesti hidup dari duit dan kenakalan para pejantan yang mendengus-dengus 

di kamarku semalaman. Ya, mereka menganggapku sebagai pelacur, namun 

sebenarnya aku penari erotis. Aku memang butuh duit, namun lebih butuh 

kelembutan pria-pria kencana yang selalu bersedia membelikan anjing-anjing 

berbulu indah itu. 

 Karena cinta pada anjing, aku kerap membawa binatang-binatang kecil 

yang indah itu ke panggung pertunjukan. Sambil mendesah-desah, aku menciumi 

moncong binatang berlendir itu, hingga orang-orang melongo, hingga mereka 

mendesis-desis tak keruan. 

 Kalau tak ada pria kencana yang mengajak kencan, selalu binatang-

binatang itu kuajak jalan-jalan. Kadang-kadang kuseret mereka menyusuri lorong-

lorong Kings Cross. Kadang-kadang kuajak mereka menyisir Bondi Beach atau 

menikmati kilau cahaya yang bersilang tempur di kaca-kaca gedung Darling 

Harbour yang kian menawan. 

 Tetapi tak bisa kegemaran itu kunikmati sepanjang hari sepanjang 

malam. Tiba-tiba hampir setiap malam anjing di Sydney mati dengan cara-cara 

mengenaskan. Mulut mereka membuncahkan lender. Perut mereka melebam. 
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Bulu-bulu dan kulitnya mengelupas. ―Pasti ada yang meracun makanan mereka,‖ 

kataku kepada dokter yang berupaya menyelamatkan anjing-anjing itu. 

 Bukan hanya itu. Anjing-anjing pun tak ada lagi yang berkeliaran di 

Kings Cross. Kalaupun ada seonggok bangkai. Ya, bangkai yang usus-usus di 

perutnya memburai atau kepalanya pecah dihantam peluru. Siapa yang 

membunuh anjing-anjing itu? Tak ada yang tahu. Mungkin polisi. Mungkin 

preman iseng. 

 Untunglah pada suatu malam aku memergoki pembantaian yang mereka 

lakukan. Anehnya, di wajah-wajah para pembantai itu melekat topeng-topeng 

anjing bermoncong panjang. Lebih aneh lagi, para pembantai mengenakan kostum 

serba hijau dan di kedua bahu mereka tumbuh sayap hijau berkilauan.  

 Apakah mereka berdoa saat membunuh anjing-anjing itu? Entahlah. 

Yang jelas (ini senantiasa kudengar), mereka bilang, ―Ini bukan dunia anjing. 

Mereka harus dienyahkan!‖ 

 Sejak itu, aku tak berani keluyuran di Kings Cross. Di samping tak tahan 

melihat pembantaian anjing-anjing tak berdosa, badan dan jiwaku memang telah 

pegal untuk menari, mendesis, mendesah, atau sekadar melenguh-lenguh di 

dancing floor yang temaram. 

 Ya, sejak itu aku lebih suka membenamkan diri di kamar. Menatap 

sekujur tubuh di cermin dan merasakan berbagai metamorfosis yang kuharapkan. 

Yang jelas, aku jadi jarang mandi, tak suka merias wajah dan menata rambut, kian 

gemar mengosongkan perut, sedikit tidur pada saat malam mendera, ndhongkrok 

di pintu, zuhud, dan tidur di dekat tong sampah. 

 Aku juga mulai mahir menahan lapar, tak pernah mendendam kepada 

orang-orang yang meledekku, rela menyingkir ke tempat lain jika medan 

kehidupanku direbut makhluk lain, menyenangkan orang yang melemparkan 

makanan, dan ke mana pun pergi pantang membawa bekal. Sebagai perempuan 

anjing, aku benar-benar memasrahkan kehidupanku pada Allah. 

 Namun, karena pembantaian anjing kian merajalela dan bisa siapa saja 

para pembunuh menganggap penari mesum dan para pelacur di Kings Cross 

sebagai anjing akhirnya aku pun sangat berhasrat meninggalkan keindahan 

Sidney.  

 Aku harus bekerja di kota lain. Lalu kupilih Jeddah, karena aku yakin di 

kota itu bakal tak ada anjing yang berkeliaran. Tak ada pembantai. Tak ada 

kebencian terhadap binatang-binatang indah itu. 

 Kenyataannya? Kenyataannya aku bertemu sampeyan. Kenyataannya 

kali pertama aku memasuki Jeddah yang riuh, aku justru mendengar lolong 

anjing. Cukup lama aku hanya mendengarkan suaranya. Cukup lama aku 

berhasrat mendapatkan sosok indah itu. 

 ―Jadi, Anda menganggap saya anjing?‖ 

 Tunggu dulu! Jangan memotong ceritaku. Setelah cukup lama tinggal di 

Jeddah dan mendapat pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris, aku kerap menyisir 

Pantai Laut Merah untuk mengenang pasir-pasir Bondi Beach, angin sejuk 

Darling Harbour. Nah, di tempat itulah, aku melihat beberapa ekor anjing, celeng, 

babi, dan monyet bersayap hijau muncul dari kepala orang-orang yang 

menunaikan haji. Mereka melesat menembus malam dan kukira membumbung 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxxvii 

 

menuju Masjidil Haram. Ternyata tak ada Avalon
8
. Avalon hanyalah mimpi buruk 

yang seharusnya tak kuburu sepanjang hidup. 

 ―Setelah itu?‖   

 Setelah itu aku bertemu sampeyan. Bau, sorot mata, dan cara sampeyan 

berjalan sangat khas. 

 ―Sangat khas?‖ 

 Ya. Sangat khas dan menawan. 

 

 Saya telah bertingkah seperti anjing? Entahlah. Justru pertanyaan 

semacam itulah yang ingin saya tanyakan kepada Gus Mus hingga sekarang, 

hingga ada orang-orang yang begitu dingin membantai manusia di Legian, Bali. 

Ya, bukan tidak mungkin sesaat sebelum meledakkan Sari Club dan Paddy‘s 

Café, para pembantai menganggap orang-orang asing yang berkerumun dan 

mendengus-dengus di bawah lampu maram itu sekadar anjing-anjing, celeng, 

babi, atau monyet yang layak dienyahkan. Ah, tetapi kenapa para pembantai itu 

mengenakan topeng-topeng anjing bermoncong panjang? Mengapa di kedua bahu 

mereka tumbuh sayap-sayap hijau berkilauan? 

 Siapa mereka, Allah? Iblis? Malaikat? Preman iseng? Siapa mereka, 

Gusti? Tentara kerajaan-Mu? Lawan abadi yang sulit Kautaklukan? 

 Malam, anjing, babi, dan celeng pun mendengus berulang-ulang.  

 

 

 

 

       Semarang 2002 

 

 

Ket. 

 

1) Lewat cerita ―Legenda Wongasu‖, pengarang Seno Gumira Ajidarma 

melahirkan teks tentang masyarakat anjing pada masa mendatang. Tak perlu 

menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan masyarakat anjing atau masyarakat 

binatang. Cerita-cerita sufi telah menunjukkan betapa tak semua jamaah haji 

mengusung kemanusiannya ke Tanah Suci. Ternyata ada juga yang justru 

menjinjing naluri kehewanannya. 

  

2) Sebutan bagi imigran Afrika yang tak mungkin kembali ke tanah asal, namun 

juga tak mungkin jadi warga Negara Kerajaan Arab Saudi. 

 

3) Pakaian khas sejenis mukena yang dikenakan para perempuan Arab. 

 

4) Pasar Seng adalah istilah khas Indonesia untuk salah satu kawasan perbelanjaan 

kaki lima di Makah 

 

5) Ketika bertemu di K.H. A. Mustofa Bisri di Madinah, kami sempat bercakap-

cakap mengenai pengalaman ajaib orang-orang yang sedang berhaji. Kata Gus 
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Mus, ada keajaiban yang bias dinikmati secara kolektif, ada yang hanya dirasakan 

orang per orang. 

 

6) Sifat-sifat keteladanan anjing itu saya kutip dari buku Syekh Muhammad 

Nawawi Al Jawi bertajuk Syarhu Kaasyifatus Sajaa „alaa Safiinatin Najaa fii 

Ushuulid Diini Wal Fiqhi. Teks itu diindonesiakan menjadi 10 Sifat Keteladanan 

Anjing oleh Drs Nipan Abdul Hakim. 

 

7) Tak perlu terkejut. Keterkejutan hanya menjauhkan Anda dari pencerahan. 

Saya Morgan. Saya akan menunjukkan kepada Anda tentang misteri anjing-anjing 

bersayap hijau itu. 

 

8) Avalon adalah sebutan untuk ―daerah yang diangankan‖, sebuah déjà vu dalam 

bentuk lain. 
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