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A. Latar Belakang Masalah 

Lakon (drama) adalah genre sastra Jawa modern yang berkembang paling akhir 

setelah cerita cekak dan geguritan. Lakon sebagai sastra tulis mulai diminati sebagai 

salah satu media ekspresi oleh kalangan penulis sastra Jawa baru sekitar akhir 

dasawarsa 1970-an. Di dalam buku yang berjudul “Telaah Kesusasteraan Jawa Modern” 

yang ditulis oleh Suripan Sadi Hutomo (1975), masalah drama berbahasa Jawa belum 

dibicarakan secara khusus, sebab kehadiran drama dalam kehidupan sastra Jawa modern 

pada waktu itu belum tampak secara signifikan. Lakon sebagai sastra tulis benar-benar 

berkembang secara signifikan setelah Pusat Pengembangan Kesenian Jawa Tengah 

(PKJT) menyelenggarakan sayembara penulisan naskah drama berbahasa Jawa pada 

tahun 1979 dan tahun 1980. Sayembara ini kemudian disusul dengan pementasan-

pementasan drama berbahasa Jawa di berbagai tempat di Jawa Tengah. Di samping 

sayembara penulisan naskah drama berbahasa Jawa yang diselenggarakan oleh PKJT 
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tersebut, Poer Adhie Prawoto juga mencatat sebuah peristiwa yang secara signifikan 

mempengaruhi perkembangan penulisan maupun pementasan drama berbahasa Jawa, 

yakni Festival Teater Berbahasa Jawa yang diselenggarakan oleh Koordinasi Group 

Teater Semarang pada tahun 1980 dan 1981(Poer Adhie Prawoto, 1993:59).  

Perkembangan penulisan naskah lakon atau drama berbahasa Jawa, Drs. 

Mochtar Hadi menilai bahwa penulis-penulis drama berbahasa Jawa kebanyakan masih 

terpancang pada asosiasi gambaran pengadegan dari drama-drama Utui Tatang Sontani 

(drama keluarga), atau gambaran perang gerilya Indonesia melawan Belanda yang 

terbatas pada markas atau rumah orang desa. Dan suguhan utama dalam pengadegannya 

pasti diliputi oleh kemurungan, kemuraman, atau konflik yang dasarnya kurang kuat. Ia 

berharap bahwa penulis-penulis drama berbahasa Jawa dapat menemukan bentuk yang 

secemerlang drama-drama Indonesia (Poer Adhie Prawoto, 1993:64-65). 

Berhubungan dengan perkembangan penulisan naskah drama berbahasa Jawa, 

Poer Adhie Prawoto berpendapat, sebagai berikut: 

Drama dalam sastra Jawa modern memang masih mempunyai banyak 
kelemahan dan kelemahan itu tidak hanya menyangkut masalah teknik dan tema, 
akan tetapi juga menyangkut masalah kadar pengarangnya (umumnya para 
pengarang sastra dan bukan para dramawan panggung), masyarakat 
penerimanya, dan lain sebaginya. Akan tetapi walau pun begitu, dengan adanya 
kelahiran beberapa drama modern dalam sastra Jawa, hal ini membuktikan 
bahwa di antara para pengarang sastra Jawa modern ada juga yang berminat 
pada penulisan teks drama. Dengan begitu sastra Jawa modern lebih diperkaya 
lagi olehnya (1993:65). 
 
Penulis sastra Jawa yang berminat terhadap lakon atau drama sebagai media 

ekspresi memang relatif belum banyak. Terutama jarang didapati penulis drama 

berbahasa Jawa yang memang memiliki latar belakang sebagai aktor panggung. Pada 

jumlah yang relatif sedikit tersebut tercatat beberapa penulis ternama, beberapa di 

antaranya: Moch. Noorsyahid P, Iesmaniasita, Sutarno Priyomarsono, Poerwadi 

Atmodiharjo, dan Bambang Widoyo S.P. 
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Kelambanan perkembangan penulisan lakon di dalam kehidupan kesusasteraan 

Jawa modern sebenarnya juga tidak lepas dari faktor kecilnya minat pemerhati sastra 

untuk berbicara tentang salah satu genre sastra Jawa modern terbaru itu. Ketika 

berbicara tentang fiksi, orang biasanya hanya terpaku pada cerita pendek atau novel. 

Padahal fiksi adalah segala narasi dalam bentuk prosa atau sajak dan merupakan karya 

imajinatif. Baik drama maupun puisi naratif (mengisahkan cerita) dapat diklasifikasikan 

sebagai fiksi, seperti juga cerita rakyat, parabel, fabel, legenda, satir dan roman – semua 

mengandung elemen-elemen – elemen fiktif (Pickering dan Hoeper, dalam Albertin 

Minderop, 2005:1). 

Realitas seperti tersebut di atas kiranya perlu diantisipasi dengan lebih 

memperbanyak pembicaraan, diskusi, maupun penelitian terhadap lakon agar genre 

terbaru dari kesusasteraan Jawa modern tersebut makin berkembang dan menemukan 

bentuk-bentuk yang mampu mendongkrak eksistensinya dan demi masa depan 

kesusasteran Jawa modern sendiri. Termasuk seperti halnya penelitian yang penulis 

kerjakan ini, juga berangkat dari pemikiran untuk turut serta ambil bagian di dalam 

mengangkat keberadaan lakon sebagai genre sastra Jawa modern.  

Pengangkatan naskah drama berbahasa Jawa yang memang representatif sebagai 

obyek kajian, dari sederet karya dan nama pengarang yang mengemuka, penulis tertarik 

kepada karya Bambang Widoyo S.P.. Bambang Widoyo S.P. yang sehari-hari akrab 

dipanggil Kenthut, adalah yang dinilai oleh banyak orang telah melahirkan tulisan-

tulisan naskah drama berbahasa Jawa yang fenomenal. Seperti yang diungkapkan oleh 

Umar Khayam, bahwa semua karya Bambang Widoyo S.P. merupakan karya yang 

fenomenal dan menarik untuk dibicarakan. Bukan karena semua lakon itu ditulis dengan 

bahasa Jawa ngoko, tingkat bahasa Jawa yang paling rendah, tetapi dalam posisinya di 

masa perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pilihan Kenthut untuk 
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secara sadar dan konsekuen menggunakan bahasa Jawa ngoko merupakan suatu yang 

fenomenal (Noorsyahid, Sugeng Nugroho, 1997: xi – xii).  

Penilaian terhadap karya-karya Bambang Widoyo S.P. tersebut kiranya tidaklah 

berlebihan, sebab dilihat dari latar pengarang sendiri diketahui, selain aktif di bidang 

kepenulisan, ia juga berlatar dari dunia panggung. Sejak di bangku SMP, di sekitar 

tahun 1970-an, ia telah berkenalan dengan teater modern ketika membantu kakaknya 

mengelola pertunjukan drama dari Teater Keliling - Rudolf Puspa, Teater Remaja 

Kasim Ahmad – Dedy Mizwar, Teater Mandiri – Putu Wijaya dari Jakarta dan grup-

grup teater lain yang berpentas di Solo. Kemudian bersama dengan kawan-kawannya ia 

mendirikan grup Gladi Teater Gapit (1981) yang mementaskan drama-drama berbahasa 

Jawa. Dari intensitasnya bersentuhan dengan dunia teater tersebut Bambang Widoyo 

S.P. memiliki peluang besar untuk mencermati dinamika maupun problematika yang 

ada di dunia drama. Dari itu pula ia memiliki bekal lebih lengkap dan peluang lebih 

besar untuk melakukan eksplorasi secara lebih dalam.  

Dalam proses berkesenian, Bambang Widoyo S.P. tidak sebatas berhubungan 

dengan teater modern. Ia juga bergaul erat dengan seni dan seniman tradisi. Komunitas 

Gapit yang sehari-hari mangkal di Sasanamulya karaton Surakarta, membuatnya sangat 

dekat dengan lingkungan masyarakat dan seni tradisi. Hal itu menambah kekayaan 

pengalamannya dan menjadi bekal dalam melakukan eksplorasi di bidang kepenulisan.  

Tercatat tujuh judul lakon yang telah ditulis oleh Bambang Widoyo S.P., antara 

lain: Brug, Stup, Rol, Leng, Reh, Tuk, dan Dom. Tujuh judul yang dihasilkan oleh 

Bambang Widoyo S.P. tersebut, dalam ranah kepenulisan sastra, secara kuantitas 

memang bukan jumlah yang banyak. Namun untuk ukuran produksi drama, tujuh judul 

bukanlah jumlah yang sedikit. Brug yang dalam istilah Indonesianya berarti ‘jembatan’, 

merupakan naskah drama berbahasa Jawa tulisan Bambang Widoyo S.P. yang pertama, 
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ditulis dan dipentaskan pada tahun 1982 atas pesanan UNICEF untuk masyarakat 

pedesaan. Kemudian disusul naskah berjudul STUP (Segelas Teh Untuk Pembangunan) 

yang ditulis pada tahun 1983, yang kemudian diubah judulnya menjadi Suk-Suk Peng. 

Dalam tulisan yang berjudul Sedikit Catatan Kecil dari Sebagian atasnya “Kenthut” 

Bambang Widoyo S.P., di lembar awal buku “Gapit”, Sri Mulyono, salah satu anggota 

teater Gapit, menyatakan bahwa dua dari tujuh naskah karya Bambang Widoyo S.P. 

yang paling penting adalah Rol dan Leng. Rol yang ditulis pada tahun 1983, berkisah 

tentang nasib wayang orang dan petrus ‘penembak misterius’. Leng yang ditulis pada 

tahun 1985, berbicara tentang pemekaran modal, industrialisasi, dan caos yang 

menggilas budaya daerah. Karena situasi lingkungan yang kurang menguntungkan dan 

iklim politik yang sangat protektif, kedua judul tersebut terpaksa lahir dan dibidani di 

luar lingkungan kesenian. Kedua naskah tersebut lahir di bawah payung lembaga 

kewartawanan, PWI cabang Surakarta. Untuk menyiasati agar pergelarannya berjalan 

lancar dan aman, Rol dan Leng dipentaskan di Monumen Pers Solo dan dilaksanakan 

dengan jumlah penonton yang sangat terbatas serta gedung ditutup rapat (Noorsyahid, 

Sugeng Nugroho, 1997: vi-vii). 

Latar kehidupan dan perjalanan proses kreatif yang berliku, rumit dan unik 

mencetak Bambang Widoyo S.P. sebagai penulis naskah drama berbahasa Jawa yang 

fenomenal. Sepengetahuan penulis sudah ada beberapa pemerhati sastra Jawa yang 

mencoba meneliti naskah-naskah karya Bambang Widoyo S.P. Antara lain Noorsyahid 

dan Sugeng Nugroho yang menyunting empat naskah karya Bambang Widoyo S.P.: 

Rol, Leng, Tuk, dan Dom yang diterbitkan oleh Yayasan Bentang Budaya (1997). 

Suntingan empat naskah tersebut disertai komentar dari Sri Mulyono dan pengantar dari 

Umar Kayam yang keduanya mengulas secara singkat tentang pribadi Bambang 

Widoyo S.P. dan karya-karyanya. Suntingan naskah beserta ulasan dari para pemerhati 

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



 6 

itu nantinya akan lebih banyak memberikan masukan terhadap penelitian yang penulis 

kerjakan. 

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu seperti disebut di atas, penelitian 

ini sengaja mengambil satu judul lakon karya Bambang Widoyo S.P., yakni Rol, dan 

dengan melalui pendekatan psikologis. Kasus kejiwaan yang dialami tokoh utama 

merupakan fokus dari penelitian ini. Setelah membaca dengan cermat penulis 

menyimpulkan bahwa di dalam kasus Kanjeng sebagai tokoh utama dalam lakon Rol, 

fenomena kejiwaan yang terungkap lewat perilaku lahir secara tekstual adalah frustrasi. 

Maka dari itu sebagai cerminan fokus penelitian sekaligus untuk menentukan strategi 

atau teknik analisis dalam penelitian ini, penulis merumuskan judul penelitian: “Analisis 

Frustrasi Kanjeng dalam Lakon Rol Karya Bambang Widoyo S.P. (Sebuah Tinjauan 

Psikologis)”. 

Terdapat beberapa alasan yang mendorong dan mendasari penelitian ini 

mengangkat lakon Rol karya Bambang Widoyo S.P. sebagai obyek kajian. Pertama, di 

dalam dunia kesusastraan Jawa modern, terutama di dunia drama berbahasa Jawa, nama 

Bambang Widoyo S.P. merupakan nama yang sudah tidak asing lagi. Sebagai seorang 

pengarang lakon dapat dikatakan produktif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di 

samping itu, Bambang Widoyo S.P. juga dikenal sebagai sosok yang memiliki wawasan 

kehidupan dan intelektualitas ilmu serta seni yang cukup. Sebagai seorang pengarang ia 

memiliki kepekaan batin, kematangan pribadi, dan kemampuan teknis. Ia juga sebagai 

sosok yang memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap teater. Penjelajahan, 

pencarian dan eksplorasi dalam berkesenian dilakukannya seiring menyatu dengan 

kehidupannya sehari-hari. Bahkan ia harus berbagi tenaga antara aktivitas dan 

kreativitas seni dengan sakit bawaannya hingga ajal menjemput. 
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Kedua, terdorong oleh keinginan mengkaji naskah lakon yang memang lahir dari 

tangan seorang dramawan yang memiliki kemampuan di bidang kepenulisan. Penelitian 

yang penulis kerjakan ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk usaha mengangkat 

karya-karya naskah lakon yang memang berbobot secara teknik maupun tematik. Tidak 

sedikit yang beranggapan bahwa Lakon-lakon Bambang Widoyo S.P. memang layak 

diletakkan sebagai karya yang bernilai secara teknik maupun tematik. Seperti misalnya, 

Umar Kayam mengatakan: “… saya juga melihat lakon-lakon Kenthut ini sebagai 

lakon-lakon realis yang berhasil, dibandingkan dengan lakon-lakon realis Indonesia 

kontemporer lainnya, bahkan juga lakon-lakon atau sastra “realisme sosialis” para 

penulis Lekra pada jamannya” (Noorsyahid, Sugeng Nugroho, 1997:xiv). 

Ketiga, pemilihan lakon Rol sebagai materi kajian didasarkan pada 

pertimbangan, bahwa lakon Rol merupakan salah satu karya terbaik Bambang Widoyo 

S.P. yang tidak sekedar berbicara tentang masyarakat kelas bawah, lebih dari itu sarat 

dengan bidikan moralitas yang terbangun melalui konflik psikologis tokoh di tengah 

perubahan-perubahan kondisi dan tata nilai kehidupan. Melalui lakon Rol, Bambang 

Widoyo S.P. mampu menunjukkan hasil pengamatan yang akurat terhadap persoalan 

moralitas di tengah arus perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Lakon Rol berkisah 

tentang kehidupan pada komunitas bekas panggungan wayang orang yang telah mati. 

Bangunan konflik menitik beratkan pada Kanjeng sebagai tokoh utama, bekas juragan 

batik, sekaligus juragan wayang orang, yang telah lapuk dimakan usia. Kemenarikan 

lakon Rol adalah kemampuan pengarang membidik realitas kejiwaan melalui tokoh 

utama. Komunitas magersaren tetap menjadi latar cerita. Tetapi konflik kejiwan tidak 

hanya menjadi milik kalangan strata bawah secara sosial dan ekonomi tersebut. Kanjeng 

sebagai tokoh sentral dalam lakon ini justru berlatar kelas sosial dan ekonomi diluar 

strata komunitas magersaren. Krisis eksistensi dengan bangkrutnya usaha serta 
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terpuruknya wayang orang binaannya, serta ketidakberdayaannya menghadapi keliaran 

Bandrek, anaknya, menyeret tokoh tersebut ke konflik kejiwaan yang luar biasa.  

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mengungkap fenomena kejiwaan Kanjeng sebagai tokoh utama dalam 

lakon Rol, dirumuskan tiga pertanyaan mendasar, sebagai berikut:  

1) Bagaimanakah tema, penokohan, alur dan amanat dalam lakon Rol karya Bambang 

Widoyo S.P.? 

2) Bagaimanakah sikap tokoh Kanjeng dalam menghadapi frustrasi? 

3) Bagaimanakah wujud frustrasi tokoh Kanjeng? 

4) Bagaimanakah bentuk penyesuaian diri tokoh Kanjeng? 

5) Apa makna yang diperoleh dari analisis psikologis terhadap tokoh Kanjeng? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya menjawab pertanyaan-pertanyan yang 

tersusun dalam rumusan masalah tersebut di atas, yakni: 

1) Menemukan tema, penokohan, alur dan amanat drama Rol karya Bambang Widoyo 

S.P. 

2) Menjelaskan sikap tokoh Kanjeng dalam menghadapi frustrasi 

3) Mengungkapkan wujud frustrasi tokoh Kanjeng. 

4) Mendeskripsikan wujud penyesuaian diri tokoh Kanjeng. 

5) Mengungkapkan makna dari analisis psikologis terhadap tokoh Kanjeng. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Secara teoritis, hasil penelitian lakon Rol karya Bambang Widoyo S.P. dapat 

menjadi salah satu kerangka acuan bagi peneliti berikutnya dalam upaya penerapan dan 

pengembangan teori-teori di bidang sastra.  

Secara praktis, mengacu pendapat Sachs, pendekatan psikologi semacam ini 

dapat membantu membaca lakon atau drama dengan benar (dalam Andre Hardjana, 

1981:66). Di samping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca 

dalam upaya memahami makna dan pesan yang terkandung dalam lakon Rol, juga untuk 

menempatkan eksistensi kepenulisan Bambang Widoyo S.P. secara proporsional dalam 

ranah kesusasteraan Jawa modern. 

 

 
 

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


