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A. Latar Belakang Masalah 

Suatu karya sastra tercipta tidak dalam kekosongan sosial budaya, artinya, 

pengarang tidak dengan tiba-tiba mendapat berkah misterius, kemudian dengan 

elegannya mencipta suatu karya sastra. Suatu karya sastra tercipta lebih 

merupakan hasil pengalaman, pemikiran, refleksi, dan rekaman budaya pengarang 

terhadap sesuatu hal yang terjadi dalam dirinya sendiri, dan masyarakat.  

Karya sastra juga merupakan suatu kerucutisasi subjektif pengarang dalam 

memberikan suatu ide, pemikiran, pesan, dan gagasan terhadap suatu hal. Dalam 

hal ini karya sastra yang tercipta tersebut tidak hanya semata-mata ciptaan suatu 

individu an sich dari pengarang, tetapi ciptaan dari apa yang disebut Lucien 

Goldmann struktur mental trans individual dari sebuah kelompok sosial—ide-ide, 

nilai-nilai, dan cita-cita yang diyakini dan dihidupi kelompok sosial tertentu, yang 

sesuai dengan pemikiran sang pengarang (Eagleton, 2002:58).  

Roman, yang dalam hal ini adalah salah satu genre dari karya sastra, juga 

merupakan refleksi pemikiran menyangkut masalah sosial, budaya, politik, dan 

agama dari pengarang yang dikemas dengan artistik dan metaforis. Roman yang 
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dihasilkan pengarang merupakan hasil renungan yang sangat kontekstual dengan 

proses sejarah yang sedang terjadi pada waktu novel tersebut dicipta. Jadi menurut 

Goldmann, novel atau roman tersebut ada genetikanya. Ada suatu kondisi dan 

masalah sosial budaya tertentu yang terus membebani pikiran pengarang, 

sehingga dengan kekreatifan imajinasinya, pengarang merefleksikannya dalam 

bentuk roman.  Pengarang juga mempunyai apa yang disebut Goldmann 

sebagai—pandangan dunia (world view) yang tentu mewakili komponen suatu 

kelas sosial tertentu, dan  kemudian merealkan dalam bentuk strukturasi 

novel/roman.   

Pandangan dunia menurut Goldmann adalah gagasan-gagasan, aspirasi-

aspirasi, dan perasaan-perasaan, yang menghubungkan secara bersama-sama 

anggota-anggota suatu kelompok sosial tertentu dan yang mempertentangkannya 

dengan kelompok-kelompok sosial lain. Sebagai suatu kesadaran kolektif, 

pandangan dunia itu berkembang sebagai hasil dari situasi sosial dan ekonomik 

tertentu yang dihadapi subjek kolektif yang memilikinya (Goldmann dalam Faruk, 

1999:16)  

Faktor pemikiran pengarang dalam suatu analisis kritik terhadap suatu 

roman menjadi lebih penting dengan adanya beberapa argumen Goldmann 

tersebut. Teori ini kemudian berkembang dan dinamai teori strukturalisme 

genetik. Sebelumnya, analisis novel atau roman  dengan sistem formalistik tanpa 

menghiraukan faktor ekstrinsik karya sastra merajai panggung kritik sastra pada 

umumnya.  

Dengan adanya faktor genetika dari roman tersebut, gagasan, ide dan  

world view dari pengarang menjadi “kartu truf” dalam mengungkap dengan 
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sebenarnya faktor sosial apa yang menjadikan novel atau roman tersebut dibuat. 

Pesan-pesan dan pandangan dunia  yang bagaimana yang dibawakan pengarang 

dalam roman tersebut, sehingga menentukan juga identitas subjek kolektif 

pandangan dunia tersebut. 

Roman Namaku Teweraut (untuk selanjutnya disingkat NT) karya Ani 

Sekarningsih merupakan salah satu roman yang menarik untuk diteliti dengan 

pendekatan struktural genetik. Ada hal menarik yang membuat seorang Ani 

Sekarningsih menulis roman dengan latar Asmat Papua tersebut. Faktor pernah 

hidup dan pernah mengabdi di Asmat Papua selama beberapa lama membuat Ani 

merasa tersentuh untuk merekam keeksotisan budaya dan perilaku masyarakat 

Asmat dalam bentuk roman fiksi tersebut.  

Pandangan dunia pengarang yang tertuang dalam roman ini patut untuk 

diketahui, sejauh mana gambarannya. Di samping itu, faktor sosial budaya dan 

latar belakang (genetika) apakah yang membuat pengarang menelurkan roman ini. 

Hal ini perlu diketahui karena bagaimanapun pengarang pasti punya landasan kuat 

dan argumen dalam kapasitasnya sebagai salah satu individu kolektif yang 

merasakan dan mengetahui problem-problem sosial budaya dalam masyarakat 

Asmat Papua. 

Roman NT karya Ani Sekarningsih ini merupakan salah satu karya sastra 

Indonesia kontemporer yang kental dengan aspek-aspek antropologis. Roman ini 

berhasil memperoleh penghargaan Hadiah Sastra Buku Utama Tahun 2002 dari 

Menteri Pendidikan Nasional. Roman ini bercerita tentang kisah perempuan 

Asmat yang bernama Teweraut dari lahir sampai meninggalnya, sebuah cerita 

yang memang khas dengan pengertian roman. Banyak dijumpai hal-hal yang 
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menarik dalam roman ini, mulai dari budaya dan perilaku masyarakat Asmat yang 

sampai sekarang masih dianut dan perjumpaan budaya lokal Asmat  dengan 

budaya modern luar. Sekilas roman ini mengingatkan pada sebuah film komedi-

antropologis, yaitu The Gods Must be Crazy yang menceritakan juga bagaimana 

sekelompok manusia primitif di pedalaman Afrika berjumpa dengan budaya 

modern. Banyak hal yang lucu dan parodis terjadi seputar tingkah laku 

masyarakat primitif tersebut ketika bertemu dengan budaya modern.  

Roman ini bercerita dari sudut pandang atau kacamata seorang Teweraut 

yang kritis terhadap berbagai hal, termasuk pandangannya tentang budaya di 

masyarakatnya diantaranya adalah kawin muda dan kawin paksa yang dialaminya, 

perjumpaannya dengan budaya modern sewaktu ikut misi budaya ke luar negeri, 

daya kritisnya tentang kondisi sosial budaya sukunya dan banyak lagi persoalan 

kehidupan yang dialami seorang Teweraut. 

Sesuai dengan beberapa argumen dan latar belakang di atas, maka peneliti 

memberi judul penelitian ini, Roman Namaku Teweraut karya Ani Sekarningsih:  

Sebuah Analisis Strukturalisme Genetik. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar masalah yang akan diteliti tidak 

meluas, sehingga  penelitian ini terfokus dan tepat sasaran. Pertama adalah 

analisis unsur-unsur roman NT yang dibatasi pada unsur intrinsik yang meliputi 

tokoh, alur, latar, tema dan amanat. Kedua adalah analisis genetika roman NT. 

Genetika roman NT meliputi sejauh mana latar belakang pengarang dan juga 

kondisi sosial budaya masyarakat yang diceritakan dalam roman (dalam keadaan 
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nyata) dapat mempengaruhi terciptanya roman NT. Ketiga adalah pandangan 

dunia pengarang dan subjek kolektifnya yang terdapat dalam roman NT.  

             

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah struktur intrinsik roman NT? 

2. Bagaimana genetika roman NT (sejauh mana latar belakang pengarang dan     

struktur sosial budaya masyarakat yang diceritakan dapat mempengaruhi 

penciptaan roman NT) ? 

3. Bagaimana pandangan dunia pengarang dan subjek kolektifnya yang terdapat 

dalam roman NT? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1.  Mendeskripsikan struktur intrinsik roman NT. 

2.  Mendeskripsikan genetika roman NT. 

3. Mendeskripsikan pandangan dunia pengarang dan subjek kolektifnya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan 

penggunaan teori sastra khususnya teori kritik sastra strukturalisme genetik dan 

penggunaannya di dalam analisis sebuah karya sastra. 
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2. Manfaat praktis penelitian ini adalah memperkaya wawasan peneliti pada 

khususnya, dan pembaca pada umumnya tentang seluk-beluk sebuah karya 

sastra ditinjau dari strukturalisme genetiknya. 

 

F.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai 

berikut. 

Bab kesatu yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

Bab kedua yaitu landasan teori, terdiri dari pengertian roman dan unsur 

intrinsik pembentuknya meliputi penokohan, alur, latar, tema dan amanat dalam 

membentuk satu kesatuan. Landasan teori dilanjutkan dengan membahas teori 

tentang strukturalisme genetik meliputi fakta kemanusiaan, subjek kolektif, 

strukturasi karya sastra, pandangan dunia, dan dialektika pemahan-penjelasan. 

Dipaparkan juga landasan teori tentang langkah-langkah dalam penelitian 

strukturalisme genetik. 

Bab ketiga yaitu metode penelitian, terdiri dari pendekatan, metode yang 

meliputi teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik penarikan 

kesimpulan, serta sumber data, dan terakhir adalah objek penelitian. 

Bab keempat yaitu  pembahasan awal dari pendekatan strukturalisme 

genetik meliputi analisis aspek intrinsik roman NT meliputi penokohan, alur, 

latar, tema, dan amanat. 
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Bab kelima yaitu pembahasan tentang latar belakang sosial budaya 

pengarang dan latar belakang sosial budaya dan sejarah (genetika) yang turut 

mengkondisikan roman NT dicipta. 

Bab keenam yaitu pembahasan tentang pandangan dunia pengarang dan 

subjek kolektifnya yang terdapat dalam roman NT. 

Bab ketujuh yaitu  penutup, berisi simpulan penelitian dan saran. 

Pada akhir penelitian, akan disertai dengan daftar pustaka, dan lampiran 

sinopsis roman NT karya Ani Sekarningsih. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 

A.  Pengertian Roman dan Unsur Pembangunnya 

Roman ialah karangan prosa yang melukiskan kehidupan atau nasib 

beberapa orang yang saling berhubungan dalam satu melieu tertentu sejak masa 

permulaan sampai pada akhir kehidupannya. Di dalamnya dilukiskan pula 

keadaan alam dan masyarakat tempat terjadinya ceritera itu. Karakter (watak atau 

sifat-sifat) pelakunya dilukiskan sejelas-jelasnya sampai perkara yang kecil-kecil 

(Soetarno, 1981:16).  

Van Leeuwen (dalam Burhan Nurgiyantoro, 2002:15-16) berpendapat, 

roman berarti cerita prosa yang melukiskan pengalaman-pengalaman batin dari 

beberapa orang yang berhubungan satu dengan yang lain dalam satu keadaan. 

Pengertian ini mungkin ditambah lagi dengan “menceritakan tokoh sejak dari 
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ayunan sampai ke kubur”, dan lebih banyak melukiskan seluruh kehidupan 

pelaku, mendalami sifat watak, dan melukiskan sekitar tempat hidup. 

Virginia Wolf (dalam Henry Guntur Tarigan, 1984:64) mengatakan bahwa 

sebuah roman ialah sebuah eksplorasi atau suatu kronik kehidupan; merenungkan 

dan melukiskan dalam bentuk yang tertentu, pengaruh, ikatan, hasil, kehancuran, 

atau tercapainya gerak-gerik manusia. 

H. C. Batos (dalam Henry Guntur Tarigan, 1984:64) berpendapat bahwa 

sebuah roman, kehidupan pelaku dimulai pada waktu muda, mereka menjadi tua, 

mereka bergerak dari sebuah adegan ke sebuah adegan yang lain. 

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa roman adalah karya sastra 

berbentuk prosa yang menceritakan seorang atau beberapa tokoh dari lahir sampai 

meninggal, dengan berbagai watak, perilaku dan kondisi lingkungannya yang 

diceritakan dengan kompleks.  

Sebuah roman terdiri dari beberapa unsur internal pembangunnya. Unsur-

unsur tersebut adalah penokohan, latar, alur, tema dan amanat. 

1. Penokohan 

Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang sesorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita (Jones dalam Burhan Nurgiyantoro, 2002:165).  

Penokohan atau tokoh juga dijelaskan oleh Dick Hartoko & Rahmanto 

sebagai pencitraan yang disusun dengan memperpadukan berbagai faktor, yakni 

apa yang difokalisasinya, bagaimana ia memfokalisasi, oleh siapa dan bagaimana 

ia sendiri difokalisasi, kelakuannya sebagai pelaku dalam deretan peristiwa, ruang 

dan waktu (suasana) serta pertentangan tematis di dalam karya itu yang secara 
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tidak langsung merupakan bingkai acuan bagi tokoh (Dick Hartoko&Rahmanto, 

1986:144).     

Tokoh-tokoh cerita dalam sebuah cerita fiksi dapat dibedakan ke dalam 

beberapa jenis penamaan berdasarkan dari sudut mana penamaan itu dilakukan. 

Mochtar Lubis (1981:17) berpendapat bahwa cara–cara dalam mengamati tokoh 

dan melakukan penokohan sebagai berikut. 

1. “Phisical description” (melukiskan bentuk lahir pelaku). 
2. “Potrayal of thought stream or of conscious thought” (melukiskan jalan 

pikiran pelaku-pelaku atau apa yang melintas dalam pikirannya. Dengan 
ini pembaca dapat mengetahui bagaimana watak pelaku itu). 

3. “Reaction to event” (bagaimana reaksi pelaku itu terhadap kejadian). 
4. “Direct author analysis” (pengarang dengan langsung menganalisis watak 

pelaku). 
5. “Discussion of environment” (melukiskan keadaan sekitar pelaku. 

Misalnya melukiskan keadaan kamar pelaku, pembaca akan mendapat 
kesan apakah pelaku itu jorok, bersih, rajin atau malas). 

6. “Reaction of other about character” (bagaimana pandangan pelaku-pelaku 
lain terhadap pelaku utama). 

7. “Conversation of other about character” (pelaku-pelaku lainnya dalam 
suatu cerita memperbincangkan keadaan pelaku terutama. Dengan tidak 
langsung pembaca dapat kesan tentang segala sesuatu mengenai pelaku 
terutama ini). 

 
Sudiro Satoto berpendapat bahwa analisis penokohan dapat ditinjau dari 

beberapa dimensi yaitu, fisiologis, sosiologis dan psikologis. 

Dimensi fisioligis, yaitu ciri-ciri lahir misalnya usia (tingkat kedewasaan), 
jenis kelamin, keadaan tubuh, ciri-ciri muka, ciri-ciri badani, dan lain-lain. 
Dimensi sosiologis, yaitu ciri-ciri kehidupan masyarakat misalnya status 
sosial, pekerjaan, jabatan, peranannya dalam masyarakat, tingkat 
pendidikan, kehidupan pribadi, pandangan hidup, agama, kepercayaan, 
ideologi, aktifitas sosial, organisasi, hobi, bangsa, suku, keturunan, dan 
lain-lain. 
Dimensi psikologis, yaitu latar belakang kejiwaan tokoh misalnya 
mentalitas, moral, temperamen, keinginan dan perasaan pribadi, sikap dan 
perilaku, tingkat kecerdasan, keahlian khusus dalam bidang tertentu 
(Sudiro Satoto, 1992:44-5). 
 
Secara umum penokohan adalah gambaran tokoh berupa karakter, 

pemikiran, citra fisik, dan ciri-ciri lain yang terdapat dalam sebuah cerita fiksi.  
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2. Latar  

Latar atau setting adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang 

berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu 

karya sastra (Panuti Sudjiman, 1988:44). 

Unsur latar dibedakan dalam beberapa indikator. Abrams (dalam Zainudin 

Fananie, 2002:99) berpendapat, latar dibedakan menurut tiga indikator yang 

meliputi; pertama, general locale (tempat secara umum); kedua historical time 

(waktu historis); ketiga social circumstances (lingkungan sosial). 

Senada dengan Abrams, Burhan Nurgiyantoro (2002:227) juga 

membedakan latar menjadi tiga kategori : 

a. Latar tempat, yaitu menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

b. Latar waktu, yaitu berhubungan dengan masalah  kapan terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

c. Latar sosial, yaitu menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan 

perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam 

karya fiksi. 

Fungsi setting/latar menurut Rene Wellek dan Austin Warren adalah 

sebagai berikut 

1. Latar adalah lingkungan, dan lingkungan terutama interior rumah—
dapat dianggap berfungsi sebagai metonimia, atau metafora, ekspresi 
dari tokohnya. Rumah seseorang adalah perhiasan bagi dirinya sendiri. 
Kalau kita menggambarkan rumahnya berarti kita menggambarkan 
sang tokoh. Latar memberikan informasi situasi (ruang dan tempat) 
sebagaimana adanya dan berfungsi sebagai proyeksi keadaan batin 
para tokoh, latar menjadi metafor dari keadaan emosional dan spiritual 
tokoh. 

2. Latar yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan mood: alur 
dan penokohan didominasi oleh nada dan kesan tertentu disebut latar 
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romantik, misalnya pada karya romantik. Deskripsi naturalistik lebih 
bersifat dokumentasi, dengan tujuan menciptakan ilusi. 

3. Dalam drama, latar digambarkan secara verbal (seperti dalam drama 
Shakespeare)atau ditunjukkan oleh petunjuk pementasan yang 
menyangkut dekorasi dan peralatan panggung disebut latar realistis. 

4. Latar juga dapat berfungsi sebagai penentu pokok: lingkungan 
dianggap sebagai penyebab fisik dan sosial, suatu kekuatan yang tidak 
dapat dikontrol oleh individu (Wellek, Rene dan Warren, Austin, 
1989:290-1). 

 
Latar  tidak hanya menunjukkan dimana dan kapan cerita itu terjadi. Lebih 

dari itu, latar juga harus sesuai dengan situasi sosial dan diagesis atau logika 

ceritanya. Hal ini diungkapkan oleh Zainuddin Fananie dalam bukunya Telaah 

Sastra. Zainuddin Fananie, (2002:99) berpendapat bahwa dalam telaah 

setting/latar sebuah karya sastra, bukan berarti bahwa persoalan yang dilihat 

hanya sekedar tempat terjadinya peristiwa, saat terjadinya peristiwa, dan situasi 

sosialnya, melainkan juga dari konteks diagesis-nya kaitannya dengan perilaku 

masyarakat dan watak para tokohnya sesuai dengan situasi pada saat karya 

tersebut diciptakan. Karena itu, dari telaah yang dilakukan harus diketahui sejauh 

mana kewajaran, logika peristiwa, perkembangan karakter pelaku sesuai dengan 

pandangan masyarakat yang berlaku saat itu. 

3. Alur 

Alur sering juga disebut plot. Dalam pengertiannya yang paling umum, 

plot atau alur sering diartikan sebagai keseluruhan rangkaian peristiwa yang 

terdapat dalam cerita (Sundari dalam Zainuddin Fananie, 2002:93). Luxemburg 

berpendapat bahwa alur atau plot adalah konstruksi yang dibuat pembaca 

mengenai sebuah deretan peristiwa yang secara logis dan kronologis saling 

berkaitan dan diakibatkan atau dialami oleh para pelaku (Luxemburg dalam 

Zainuddin Fananie, 2002:93). 
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Teknik pengaluran menurut Sudiro Satoto (1992: 27-28) ada dua yaitu, 

dengan jalan progresif (alur maju) yaitu dari tahap awal, tahap tengah atau 

puncak, dan tahap akhir terjadinya peristiwa, yang kedua dengan jalan regresif 

(alur mundur) yaitu bertolak dari akhir cerita, menuju tahap tengah atu puncak, 

dan berakhir pada tahap awal. Tahap progresif bersifat linear, sedangkan teknik 

regresif bersifat non linear. 

Ada juga teknik pengaluran yang disebut sorot balik (flashback), yaitu 

urutan tahapannya dibalik seperti halnya regresif. Teknik flashback jelas 

mengubah teknik pengaluran dari progresif ke regresif. “Teknik tarik balik (back 

tracking), jenis pengalurannya tetap progresif, hanya pada tahap-tahap tertentu, 

peristiwanya ditarik ke belakang, jadi yang ditarik ke belakang hanya 

peristiwanya (mengenang peristiwa yang lalu), tetapi alurnya tetap maju atau 

progresif” (Sudiro Satoto, 1992:28-29). 

Burhan Nurgiyantoro berpendapat unsur yang amat esensial dalam 

pengembangan sebuah alur adalah peristiwa, konflik, dan klimaks (Burhan 

Nurgiyantoro, 2002:16).  

a. Peristiwa 

            Peristiwa dapat diartikan sebagai peralihan dari suatu keadaan ke keadaan 

yang lain (Luxemburg, 1992:160). Peristiwa dapat dibedakan dalam tiga jenis, 

yaitu: peristiwa fungsional, peristiwa kaitan, peristiwa acuan. Peristiwa fungsional 

adalah peristiwa-peristiwa yang menentukan dan atau mempengaruhi 

perkembangan alur. Peristiwa kaitan adalah peristiwa-peristiwa yang berfungsi 

mengaitkan peristiwa-peristiwa penting dalam mengurutkan penyajian cerita. 

Peristiwa acuan adalah peristiwa yang tidak secara langsung berpengaruh dan atau 
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berhubungan dengan perkembangan alur, melainkan mengacu pada unsur-unsur 

lain (Burhan Nurgiyantoro, 2002:117). 

b. Konflik 

Kemampuan pengarang untuk memilih dan membangun konflik melalui 

berbagai peristiwa (baik perbuatan maupun kejadian) akan sangat menentukan 

kadar kemenarikan, kadar suspense, cerita yang dihasilkan (Burhan Nurgiyantoro, 

2002:122). 

“Konflik menyaran pada pengertian sesuatu yang bersifat tidak 

menyenangkan yang terjadi dan atau dialami oleh tokoh(-tokoh) cerita, yang jika 

tokoh(-tokoh) itu mempunyai kebebasan untuk memilih, ia (mereka) tidak akan 

memilih peristiwa itu menimpa dirinya” (Meredith&Fitzgerald dalam Burhan 

Nurgiyantoro, 2002:122). 

c. Klimaks 

Klimaks menurut Stanton adalah saat konflik telah mencapai tingkat 

intensitas tertinggi, dan saat (hal) itu merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dihindari kejadiannya. Secara ekstrem barangkali, boleh dikatakan bahwa dalam 

klimaks “nasib” (dalam pengertian luas) tokoh utama cerita akan ditentukan 

(Stanton dalam Burhan Nurgiyantoro, 2002:127). 

Dalam usaha pengembangan alur, pengarang juga memiliki kebebasan 

kreativitas. Namun, dalam karya fiksi yang tergolong inkonvensional, kebebasan 

itu bukannya tanpa aturan. Ada semacam aturan, ketentuan, atau kaidah 

pengembangan alur yang perlu dipertimbangkan. Burhan Nurgiyantoro (2002: 

130-138) berpendapat bahwa kaidah pengaluran (the law of the plot) adalah 

sebagai berikut. 
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a. Plausibilitas (plausibility) menyaran pada pengertian suatu hal yang dapat 

dipercaya sesuai dengan logika cerita. 

b. Keingintahuan (suspence), mampu membangkitkan rasa ingin tahu dihati 

pembaca. Pembayangan (foreshadowing) adalah salah satu cara untuk 

membangkitkan suspense sebuah cerita. Pembayangan, dapat dipandang 

sebagai sebuah pertanda akan terjadinya peristiwa atau konflik yang lebih besar 

atau lebih serius. 

c. Kejutan (surprise), merupakan cerita yang mampu memberikan kejutan, sesuatu 

yang bersifat mengejutkan . 

d. Kesatupaduan (unity) menyaran pada pengertian bahwa berbagai unsur yang 

ditampilkan, khususnya peristiwa-peristiwa fungsional, kaitan, dan acuan, yang 

mengandung konflik, atau seluruh pengalaman kehidupan yang hendak 

dikomunikasikan, memilki keterkaitan satu dengan yang lain. 

Burhan Nurgiyantoro (2002:150) juga berpendapat, pembedaan alur 

berdasarkan kriteria urutan waktu secara teoritis dibagi kedalam tiga kategori 

yaitu: 

a. Alur kronologis, disebut sebagai alur lurus, maju, progresif. Kronologis jika 

peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis, peristiwa(-peristiwa) 

yang pertama diikuti oleh (atau:menyebabkan terjadinya) peristiwa-peristiwa 

yang kemudian. 

b. Alur tak kronologis, disebut sebagai alur sorot balik, mundur, flash back. Cerita 

dimulai mungkin dari tahap tengah atau bahkan tahap akhir, baru kemudian 

tahap awal cerita dikisahkan. 

c. Alur campuran, campuran dari keduanya. 
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d. Tema dan Amanat 

Zainuddin Fananie berpendapat bahwa tema adalah ide, gagasan, 

pandangan hidup pengarang yang melatarbelakangi ciptaan karya sastra 

(Zainuddin Fananie, 2002:84). Pendapat lain mengatakan, bahwa tema adalah 

gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di 

dalam teks sebagai struktur semantis dan yang menyangkut persamaan-persamaan 

dan perbedaan-perbedaan (Dick Hartoko&Rahmanto, 1986:142). 

Senada dengan dua pendapat di atas, Burhan Nurgiyantoro juga 

mengatakan bahwa tema adalah dasar cerita, gagasan dasar umum, sebuah karya 

novel/roman. Gagasan dasar umum inilah yang tentunya telah ditentukan 

sebelumnya oleh pengarang yang dipergunakan untuk mengembangkan cerita. 

Dengan kata lain, cerita tentunya akan setia mengikuti gagasan dasar umum yang 

telah ditetapkan sebelumnya sehingga berbagai peristiwa-konflik dan pemilihan 

berbagai unsur intrinsik yang lain dapat mencerminkan gagasan dasar umum 

(baca:tema) tersebut (Burhan Nurgiyantoro, 2002:70). 

Amanat adalah “gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin 

disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Di dalam karya sastra 

modern, amanat ini biasanya tersirat dan di dalam karya sastra lama pada 

umumnya tersurat”(Panuti Sudjiman, 1984:5). 

Tema dan amanat sangat erat kaitannya. Amanat merupakan pemecahan 

persoalan yang terkandung dalam tema. Amanat juga merupakan pesan yang ingin 

disampaikan pengarang dalam rangka menyelesaikan persoalan yang ada.  
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B. Teori Struturalisme Genetik 

 
Pencetus pendekatan strukuralime genetik adalah Lucien Goldmann, 

seorang ahli sastra Prancis. Pendekatan ini merupakan satu-satunya pendekatan 

yang mampu merekonstruksikan pandangan dunia pengarang. Bukan seperti 

pendekatan Marxisme yang cenderung positivistik dan mengabaikan kelitereran 

sebuah karya sastra. Goldmann tetap berpijak pada strukturalisme karena ia 

menggunakan prinsip struktural yang dinafikan oleh pendekatan marxisme, hanya 

saja, kelemahan pendekatan strukturalisme diperbaiki dengan memasukkan faktor 

genetik di dalam memahami karya sastra (Rachmat Djoko Pradopo. et al, 

2001:60). 

Goldmann menyebut metode kritik sastranya strukturalisme genetik. Ia 

memakai istilah strukturalisme karena lebih tertarik pada struktur kategori yang 

ada dalam suatu dunia visi, dan kurang tertarik pada isinya. Jadi, dua penulis yang 

jelas-jelas berbeda sangat mungkin berasal dari struktur mental kolektif yang 

sama. Genetik, karena ia sangat tertarik untuk memahami bagaimana struktur 

mental tersebut diproduksi secara historis. Dengan kata lain, Goldmann 

memusatkan perhatian pada hubungan antara suatu visi dunia dengan kondisi-

kondisi historis yang memunculkannya (Eagleton, 2002:58-59).  

Untuk menopang teorinya tersebut Goldmann membangun seperangkat 

kategori yang saling bertalian satu sama lain sehingga membentuk apa yang 

disebut sebagai strukturalisme genetik di atas. Kategori-kategori itu adalah fakta 

kemanusiaan, subjek kolektif, strukturasi, pandangan dunia, pemahaman dan 

penjelasan (Faruk, 1999:12). 

a. Fakta Kemanusiaan 
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Fakta kemanusiaan adalah segala hasil aktifitas atau perilaku manusia baik 

yang verbal maupun yang fisik, yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. 

Fakta ini dapat berwujud aktifitas sosial tertentu, aktivitas politik tertentu, maupun 

kreasi kultural seperti filsafat, seni rupa, seni patung, dan seni sastra (Faruk, 

1999:12). 

 Fakta-fakta kemanusiaan pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu fakta individual dan fakta sosial. Fakta yang kedua mempunyai 

peranan penting dalam sejarah, sedangkan fakta yang pertama tidak memiliki hal 

itu (Faruk, 1999:120) 

Goldmann (dalam Faruk, 1999:12) menganggap bahwa semua fakta 

kemanusiaan merupakan suatu struktur yang berarti. Yang dimaksudkannya 

adalah bahwa fakta-fakta itu sekaligus mempunyai struktur tertentu dan arti 

tertentu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fakta-fakta kemanusiaan harus 

mempertimbangkan struktur dan artinya. 

Goldman (dalam Faruk, 1999:13) juga mengatakan bahwa fakta-fakta 

kemanusiaan mempunyai arti karena merupakan respon-respon dari subjek 

kolektif atau individual, pembangunan suatu percobaan untuk memodifikasi 

situasi yang ada agar cocok bagi aspirasi-aspirasi subjek itu. Dengan kata lain, 

fakta-fakta itu merupakan hasil usaha manusia mencapai keseimbangan yang lebih 

baik dalam hubungannya dengan dunia sekitar (Goldmann dalam Faruk, 1999:13). 

b. Subjek kolektif 

Subjek kolektif adalah subjek yang berparadigma dengan subjek fakta 

sosial (historis). Subjek ini juga disebut subjek trans individual. Goldmann 

mengatakan (dalam Faruk, 1999:14-15) revolusi sosial, politik, ekonomi, dan 
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karya-karya kultural yang besar, merupakan fakta sosial (historis). Individu 

dengan dorongan libidonya tidak akan mampu menciptakannya. Yang dapat 

menciptakannya hanya subjek trans individual. Demikian pula fakta seperti 

pengangkatan batu besar, pembangunan jembatan, dan pembuatan jalan. Fakta-

fakta serupa itu juga tidak akan pernah merupakan hasil aktivitas subjek 

individual, melainkan subjek trans individual. Subjek trans individual adalah 

subjek yang mengatasi individu, yang didalamnya individu hanyalah merupakan 

bagian. Subjek trans individual adalah kumpulan individu-individu yang tidak 

berdiri sendiri-sendiri, merupakan satu kesatuan, satu kolektivitas. 

c. Struktur Karya Sastra 

Struktur karya sastra, dalam hal ini roman, tetap menjadi sesuatu yang 

penting. Struktur roman merupakan hal pokok yang harus diketahui dan dianalisis 

lebih dulu sebelum menganalisis pandangan dunia pengarang. Struktur roman 

adalah hal-hal pokok dalam roman yang meliputi unsur-unsur intrinsiknya. 

Di dalam eseinya yang berjudul The Epistemology of Sociology, 

Goldmann mengemukakan dua pendapat mengenai karya sastra pada umumnya. 

Pertama, bahwa karya sastra merupakan ekspresi pandangan dunia secara 

imajiner. Kedua, bahwa dalam usahanya dalam mengekspresikan pandangan 

dunia itu pengarang menciptakan semesta tokoh-tokoh, objek-objek, dan relasi-

relasi secara imajiner . Dengan mengemukakan dua hal tersebut Goldmann dapat 

membedakan karya sastra dari filsafat dan sosiologi. Menurutnya filsafat 

mengekspresikan pandangan dunia secara konseptual, sedangkan sosiologi 

mengacu pada empirisitas (Faruk, 1999:17). 

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



 

 

19 

 

Dalam eseinya yang berjudul The Sociology of Literature: Status and 

Problem Method Goldmann mengatakan bahwa dalam hampir seluruh karyanya 

penelitian dipusatkan pada elemen kesatuan, pada usaha menyingkapkan struktur 

yang koheren dan terpadu yang mengatur keseluruhan semesta karya sastra 

(Faruk, 1999:17). 

Mengenai novel, Goldmann mengatakan (dalam Faruk, 1999:18) bahwa 

novel adalah cerita mengenai pencarian yang terdegradasi akan nilai-nilai yang 

otentik dalam dunia yang juga terdegradasi. Pencarian itu dilakukan oleh seorang 

hero yang problematik.  

Tipe pahlawan (hero) dalam konsep Goldmann seperti yang diuraikan 

Manneke Budiman dalam pengantarnya di buku terjemahan Marxisme dan Kritik 

Sastra karya Terry Eaglaton ini adalah seorang tokoh yang, meskipun memiliki 

kesadaran akut tentang berbagai kebobrokan masyarakat tempat ia hidup, tidak 

pernah sepenuhnya mampu melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh bobrok 

tersebut.  

Menurut Goldmann (dalam Faruk, 1999:18), novel merupakan suatu genre 

sastra yang bercirikan keterpecahan yang tidak terdamaikan dalam hubungan 

antara sang hero dengan dunia. Keterpecahan itulah yang menyebabkan dunia dan 

hero sama-sama terdegradasi dalam hubungannya dengan nilai-nilai yang otentik 

yang berupa totalitas. Keterpecahan itulah yang membuat sang hero menjadi 

problematik. 

d. Pandangan Dunia 

 Goldmann (dalam Suwardi Endraswara, 2003:57) berpendapat, karya 

sastra sebagai struktur bermakna itu akan mewakili pandangan dunia (vision du 
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monde) penulis, tidak sebagai individu melainkan sebagai anggota masyarakat. 

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa strukturalisme genetik merupakan 

penelitian sastra yang menghubungkan antara struktur sastra dengan struktur 

masyarakat melalui pandangan dunia atau ideologi yang diekspresikannya. Oleh 

karena itu, karya sastra tidak akan dapat dipahami secara utuh jika totalitas 

kehidupan masyarakat yang telah melahirkan teks sastra diabaikan begitu saja. 

Pengabaian unsur masyarakat berarti penelitian sastra menjadi pincang. 

Pandangan dunia adalah kerucutisasi ide-ide, gagasan-gagasan dari suatu 

kelompok sosial tertentu dan dipertentangkan dengan ide-ide, gagasan-gagasan 

kelompok sosial lainnya.  

Pandangan dunia menurut Goldmann adalah istilah yang cocok bagi 
kompleks menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan 
perasaan-perasaan, yang menghubungkan secara bersama-sama anggota-
anggota suatu kelompok sosial tertentu dan yang mempertentangkannya 
dengan kelompok-kelompok sosial lain. Sebagai suatu kesadaran kolektif, 
pandangan dunia itu berkembang sebagai hasil dari situasi sosial dan 
ekonomik tertentu yang dihadapi subjek kolektif yang memilikinya 
(Goldmann dalam Faruk, 1999:16). 
 
Suwardi Endraswara dalam bukunya Metodologi Penelitian Sastra 

(2003:60) menyatakan bahwa hipotesis Goldmann yang mendasari penemuan 

world view adalah tiga hal yaitu, pertama, semua perilaku manusia mengarah pada 

hubungan rasionalitas , maksudnya selalu berupa respon terhadap lingkungannya; 

kedua, kelompok sosial mempunyai tendensi untuk menciptakan pola tertentu 

yang berbeda dari pola yang sudah ada; ketiga, perilaku manusia adalah usaha 

yang dilakukan secara tetap menuju transendensi, yaitu aktivitas, transformasi, 

dan kualitas kegiatan dan semua aksi sosial dan sejarah.  

Pada bagian lain, Goldmann (dalam Suwardi Endraswara, 2003:58) 

mengemukakan bahwa pandangan dunia merupakan perspektif yang koheren dan 

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



 

 

21 

 

terpadu mengenai hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam 

semesta. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan dunia adalah sebuah kesadaran 

hakiki masyarakat dalam menghadapi kehidupan. Namun dalam karya sastra, hal 

ini amat berbeda dengan keadaan nyata. Kesadaran tentang pandangan dunia ini 

adalah kesadaran mungkin, atau kesadaran yang telah ditafsirkan. Oleh karena itu, 

boleh dikatakan bahwa karya sastra sebenarnya merupakan ekspresi pandangan 

dunia yang imajiner.  

e. Dialektika Pemahaman-Penjelasan 

Prinsip dasar dari metode dialektik adalah mengenai fakta-fakta 

kemanusiaan yang akan tetap abstrak apabila tidak dibuat kongkret dengan 

mengintegrasikannya  dengan keseluruhan. Sehubungan dengan itu, metode 

dialektik mengembangkan dua pasangan konsep, yaitu “keseluruhan-bagian” dan 

“pemahaman-penjelasan” (Faruk, 1999:20). 

Goldmann (dalam Faruk, 1999:20-1) memandang karya sastra sebagai 

produk strukturasi pandangan dunia sehingga cenderung mempunyai struktur 

yang koheren. Sebagai struktur yang koheren karya sastra merupakan satuan yang 

dibangun dari bagian-bagian yang lebih kecil. Oleh karena itu, pemahaman 

terhadapnya dapat dilakukan dengan konsep keseluruhan-bagian. Akan tetapi, teks 

karya sastra itu sendiri merupakan bagian dari keseluruhan yang lebih besar, yang 

membuatnya menjadi struktur yang berarti. Dalam pengertian ini pemahaman 

mengenai teks sastra sebagai keseluruhan tersebut harus dilanjutkan dengan usaha 

menjelaskannya dengan menempatkannya dalam keseluruhan yang lebih besar.  

Goldmann (dalam Faruk, 1999:21) berpendapat, yang dimaksud dengan 

pemahaman adalah usaha pendeskripsian struktur objek yang dipelajari, 
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sedangkan penjelasan adalah usaha menggabungkannya ke dalam struktur yang 

lebih besar. Dengan kata lain, pemahaman adalah usaha untuk mengerti identitas 

bagian, sedangkan penjelasan adalah usaha untuk mengerti makna bagian itu 

dengan menempatkannya dalam keseluruhan yang lebih besar. 

Teknik pelaksanaan metode dialektik menurut Goldmann (dalam Faruk 

1999:21)  berlangsung  sebagai  berikut.  Pertama, peneliti   membangun    sebuah 

 model yang dianggapnya memberikan tingkat probabilitas tertentu atas dasar 

bagian. Kedua, ia melakukan pengecekan terhadap model itu dengan 

membandingkannya dengan keseluruhan dengan cara menentukan (1) sejauh 

mana setiap unit yang dianalisis tergabungkan dalam hipotesis yang menyeluruh, 

(2) daftar elemen-elemen dan hubungan-hubungan yang tidak diperlengkapi 

dalam model semula, (3) frekuensi elemen-elemen dan hubungan-hubungan yang 

diperlengkapinya dalam model yang sudah dicek itu.  

Secara sederhana, mengikuti pendapat Iswanto (Rachmat Djoko 

Pradopo.et al, 2001:62), penelitian dengan metode strukturalisme genetik dapat 

diformulasikan sebagai berikut. Pertama, penelitian harus dimulai pada kajian 

unsur intrinsik karya sastra. Kedua, mengkaji latar belakang kehidupan sosial 

kelompok sosial pengarang karena ia merupakan bagian dari komunitas kelompok 

tertentu. Ketiga, mengkaji latar belakang sosial dan sejarah yang turut 

mengkondisikan karya sastra saat diciptakan pengarang. Dari ketiga langkah 

tersebut akan diperoleh abstraksi pandangan dunia pengarang yang diperjuangkan 

oleh tokoh problematik yang biasanya adalah tokoh utama. 
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BAB III 

                                       METODE PENELITIAN 

 
 

        A. Pendekatan 

 
Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

pendekatan strukturalisme genetik. Sesuai dengan teori di atas, pendekatan ini 

merupakan follow up (lanjutan) dari pendekatan strukturalis-formalis. Pendekatan 

ini mengelaborasi faktor intrinsik dan ekstrinsik dalam penelitian suatu karya 

sastra dengan medium visi dunia dari pengarang.  

Suwardi Endraswara mengatakan bahwa penelitian strukturalisme genetik 

memandang karya sastra dari dua sudut, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Studi 

diawali dari kajian unsur intrinsik (kesatuan dan koherensinya) sebagai data 

dasarnya. Selanjutnya, penelitian akan menghubungkan berbagai unsur dengan 

relitas masyarakatnya. Karya dipandang sebagai refleksi zaman, yang dapat 

mengungkapkan aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. 

Peristiwa-peristiwa penting dari zamannya akan dihubungkan langsung dengan 

unsur-unsur intrinsik karya sastra (Suwardi Endraswara, 2003:56) 

Goldmann memberikan rumusan penelitian strukturalisme genetik , dalam 

tiga hal (dalam Suwardi Endraswara, 2003:57), yaitu: (1) penelitian terhadap 

karya sastra seharusnya dilihat sebagai satu kesatuan; (2) karya sastra yang diteliti 

mestinya karya sastra yang bernilai sastra yaitu karya yang mengandung tegangan 

(tension) antara keragaman dan kesatuan dalam suatu keseluruhan (a coherent 

whole); (3) jika kesatuan telah ditemukan, kemudian dianalisis dalam 

hubungannya dengan latar belakang sosial. Sifat hubungan tersebut: (a) yang 
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berhubungan dengan latar belakang sosial adalah unsur kesatuan, (b) latar 

belakang yang dimaksud adalah pandangan dunia suatu kelompok sosial yang 

dilahirkan pengarang sehingga hal tersebut dapat dikongkretkan.  

Secara sederhana, kerja peneliti strukturalisme genetik dapat dapat 

diformulasikan dalam tiga langkah. Pertama, peneliti bermula dari kajian unsur 

intrinsik, baik secara parsial maupun dalam jalinan keseluruhannya. Kedua, 

mengkaji kehidupan sosial budaya pengarang, karena ia merupakan bagian dari 

komunitas tertentu. Ketiga, mengkaji latar belakang sosial dan sejarah yang turut 

mengkondisikan karya sastra saat diciptakan oleh pengarang (Suwardi 

Endraswara, 2003:62). Ada satu langkah yang terlewatkan oleh Suwardi 

Endraswara dalam penelitian strukturalisme genetik ini, yaitu mengkaji 

pandangan dunia pengarang, seperti pendapat Iswanto (Racmat Djoko Pradopo. Et 

al, 2001: 62). Pandangan dunia ini merupakan perantara antara struktur dalam 

karya sastra dengan genetika karya sastra tersebut. 

 

B.  Metode 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Metode kualitatif menekankan kualitas sesuai dengan pemahaman deskriptif dan 

alamiah itu sendiri.  

Dalam penelitian deskritif, data yang dikumpulkan bukanlah angka-angka, 
melainkan dapat berupa kata-kata atau gambaran tertentu. Deskriptif 
dalam hal ini merupakan gambaran ciri-ciri data secara akurat sesuai 
dengan sifat alamiah itu sendiri. Secara deskriptif peneliti dapat 
memerikan ciri-ciri, sifat-sifat, serta gambaran data melalui pemilahan 
data yang dilakukan pada tahap pemilahan data setelah data terkumpul 
(Fatimah Djajasudarma, 1993:15-16). 
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Bogdan dan Taylor ( dalam Moleong, Lexy, 2002:3) berpendapat bahwa 

metode kualitataif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini data yang terkumpul 

berupa satuan semantis seperti kata-kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf, juga 

gambar, dan hasilnya berupa kutipan-kutipan dari kumpulan data tersebut yang 

berisi tindakan, pikiran, pandangan hidup, konsep, ide, gagasan yang disampaikan 

pengarang melalui karyanya.  

Secara metodologis, penelitian ini akan mengambil langkah-langkah yang 

ditawarkan oleh Laurenson dan Swingewood yang disetujui Goldmann (dalam 

Rahmat Djoko Pradopo.et al, 2001:62). Adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut. 

Pertama, roman NT diteliti strukturnya untuk membuktikan jaringan 

bagian-bagiannya (struktur intrinsik) sehingga terjadi keseluruhan yang padu dan 

holistik. 

Kedua, unsur-unsur kesatuan (unsur intrinsik) roman NT dihubungkan 

dengan kondisi nyata sosial budaya dan sejarah masyarakat yang diceritakan 

dalam roman NT dan juga latar belakang pengarangnya, kemudian dihubungkan 

dengan struktur mental yang berhubungan dengan pandangan dunia pengarang. 

Untuk mencapai solusi atau kesimpulan digunakan metode induktif, yaitu 

metode pencarian kesimpulan dengan jalan melihat premis-premis yang sifatnya 

spesifik untuk selanjutnya mencari premis general. 
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C. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah aspek–aspek struktural formal, pandangan 

dunia pengarang dan aspek-aspek genetis yang terkandung dalam roman Namaku 

Teweraut karya Ani Sekarningsih. Objek penelitian ini dapat berupa kata dan 

kalimat yang berupa ungkapan dan dialog tokoh-tokoh yang terdapat dalam roman 

NT.  

 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah Roman Namaku Teweraut karya 

Ani Sekarningsih yang diterbitkan oleh Yayasan Obor pada  Juli 2000; cetakan 

pertama dengan tebal xvi +298 halaman.  

 

E.  Teknik Pengumpulan Data  

            Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik simak dan catat. 

Objek penelitian ini adalah roman, maka penyimakan dilakukan dengan jalan 

membaca dan mempelajari objek penelitian, kemudian diadakan inventaris data 

sebagai bahan yang akan diolah dalam penelitian ini. 

 

F. Teknik Pengolahan Data  

1. Tahap deskripsi: seluruh data yang diperoleh dihubungkan dengan 

persoalan setelah itu dilakukan tahap pendeskripsian . 

2. Tahap klasifikasi: data-data yang telah dideskripsikan kemudian 

dikelompokkan menurut kelompoknya masing-masing sesuai dengan 

permasalahan yang ada . 
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3. Tahap analisis: data-data yang telah diklasifikasikan menurut 

kelompoknya masing-masing dianalisis menurut struktur kemudian dianalisis lagi 

dengan pendekatan strukturalisme genetik. 

4. Tahap interpretasi data: upaya penafsiran dan pemahaman terhadap 

hasil analisis data. 

5. Tahap evaluasi: data-data yang sudah dianalisis dan diinterpretasikan 

belum ditarik kesimpulan begitu saja. Data-data harus diteliti dan dievaluasi 

kembali agar dapat diperoleh penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

G. Teknik Penarikan Simpulan 

Penelitian ini akan disimpulkan dengan teknik induktif yaitu penarikan 

kesimpulan berdasarkan dari pengetahuan yang bersifat khusus, untuk 

menentukan kesimpulan yang bersifat umum. 

 BAB IV 

ANALISIS UNSUR INTRINSIK  ROMAN NAMAKU 

TEWERAUT 

 
 
 

A. Penokohan 

 
Konsep analisis penokohan roman NT mengikuti pendapat Sudiro Satoto 

(1995:44-5), yaitu terdiri dari tiga dimensi analisis, yaitu, fisiologis, sosioligis, 

dan psikologis. Dimensi fisiologis meliputi ciri-ciri lahiriah semisal umur, jenis 

kelamin, keadaan tubuh, ciri-ciri badani, ciri-ciri muka dan lain-lain. Dimensi 

sosiologis meliputi ciri-ciri kehidupan masyarakat, misalnya, status sosial, 

pekerjaan, jabatan, pandangan hidup, agama, kepercayaan, dan lainnya. Dimensi 
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psikologis meliputi latar belakang kejiwaan tokoh, misalnya, mentalitas, 

keinginan, perasaan pribadi, sikap, perilaku, kecerdasan, dan lainnya. 

Dalam penelitian ini, tokoh dalam roman NT yang dianalisis 

penokohannya adalah Teweraut, Mama Rin, dan Akatpits. Ketiga tokoh ini 

merupakan tokoh-tokoh utama yang sering muncul dalam cerita dibandingkan 

dengan tokoh-tokoh pendukung lain semisal nDesnam, Cipcowut, Dawer, 

Cemanmok, Manerep, Alex Cia, Dokter Sita, Owenbee, Pumu, Yuyip, Bewormbi, 

Pecakcowut, Cenakat, Bert. 

1. Tokoh Teweraut 

   a. Dimensi Fisiologis 

Teweraut adalah seorang perempuan Asmat usia 15 tahun punya tinggi 

badan 1,55 m dan berat 42 kg. Hal ini terdapat dalam kutipan berikut: “Sekarang 

aku berumur lima belas, menurut hitungan catatan tahun kelahiran yang tercantum 

di ijazah SD. Tinggiku 1,55m, dan berat 42 kg, sebagaimana tercatat di klinik 

susteran”(Ani Sekarningsih, 2000:13). 

Mengenai jenis kelamin Teweraut yang perempuan, terdapat dalam 

kutipan berikut:”Sesuatu yang menyadarkan bahwa selama ini sebagai seorang 

perempuan Asmat aku tak pernah dibiasakan mengungkapkan perasaan dan 

pikiran dengan sejelas-jelasnya”(Ani Sekarningsih, 2000:16). 

   b. Dimensi Sosiologis 

Teweraut adalah lulusan Sekolah Dasar dan pernah sekolah lagi di Sekolah 

Kesejahteraan Keluarga meski cuma 8 bulan. Hal ini terdapat dalam dua kutipan 

berikut:”Berkat kegigihan bujukannya pada nDiwi, aku direstui merantau jauh ke 

ibukota kabupaten terdekat;melanjutkan ke Sekolah Kesejahteraan Keluarga. 
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Tidak selesai memang. Hanya delapan bulan”(Ani Sekarningsih, 2000:12), 

“Sekarang aku berumur lima belas, menurut hitungan catatan tahun kelahiran 

yang tercantum di ijazah SD”(Ani Sekarningsih, 2000:13). 

Teweraut adalah anak seorang seorang terpandang yaitu ketua klen 

sekaligus penasehat adat di Asmat. Hal ini terdapat dalam kutipan berikut. 

nDiwiku adalah orang yang terpandang;kondang sebagai mantan panglima 
perang pada zamannya. Beliau juga ketua klen yang turut mengurusi dan 
menetapkan setiap jenis upacara ritus, disamping mengurusi hukum dan 
pemerintahan adat, sehingga beliau masih mendapat jabatan lain sebagai 
penasehat adat di rumah adat. nDiwi berhak menduduki tempat terhormat 
di tungku pusat bersama empat orang penting lainnya. Tokoh-tokoh yang 
duduk di tungku pusat ini, dianggap pimpinan pimpinan adat dan pakar 
hukum yang biasa mengomandoi seluruh gerak kegiatan upacara dan 
mengawasi hukum adat yang berlaku. Termasuk diantaranya hal yang 
paling sederhana, seperti ritme tabuhan tifa yang menyihir gerakan tari 
(Ani Sekarningsih, 2000:11). 
 
 

 
Teweraut menikah dengan Akatpits, seorang kepala dusun di Asmat, 

”Mulai saat itu aku adalah istri sah Akatpits”(Ani Sekarningsih, 2000:70), 

demikian ungkapan hati Teweraut setelah upacara pernikahannya dengan 

Akatpits. 

Teweraut juga terpilih menjadi salah satu rombongan warga Asmat yang 

dikirim ke luar negeri untuk misi kesenian dan kebudayaan, hal ini terdapat dalam 

kutipan berikut:”Dari hasil seleksi itu ternyata hanya lima terpilih, enam 

denganku”(Ani Sekarningsih, 2000:77). 

   c. Dimensi Psikologis 

Teweraut adalah pribadi yang pemalu, khususnya pada orang asing yang 

baru dikenalnya. Hal ini tampak ketika perjumpaan pertamanya dengan Mama 

Rin, seperti pada kutipan berikut: “Aku hanya mampu menjawabnya dengan 
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senyum malu yang kusembunyikan di balik katupan kedua telapak tanganku, lalu 

segera menghindar tatapannya ke arah seberang landasan”(Ani Sekarningsih, 

2000:16). 

Kemoderatan sikap Teweraut terlihat pada saat dia mencoba menolak 

usulan nDiwinya ketika dia dijodohkan dengan Akatpits, seorang ketua suku 

seberang yang telah memiliki istri enam. Teweraut lebih memilih menjadi istri 

seorang guru, sebuah sikap yang “berani” pada waktu itu, karena tidak lazim 

seorang perempuan Asmat membantah keinginan orang tuanya. Meskipun 

demikian, Teweraut tidak dapat “mendobrak” adat yang berlaku, Teweraut 

terpaksa menurut apa yang dikatakan nDiwinya tersebut. Hal ini terdapat dalam 

kutipan berikut. 

‘Aku menolak, nDiwi Aku masih ingin tinggal di sini’. Dia pun kudengar 
telah sudah mempunyai banyak istri…’nDiwi, saya sebenarnya lebih ingin 
menjadi istri guru. Agar pola keluarga lebih sesuai dengan pendidikan yang 
diperlukan zaman’, Aku berusaha tampil tegar. Peristiwa ini merupakan kejadian 
pertama aku menentang nDiwi (Ani Sekarningsih, 2000:62-63). 

 
Teweraut masih juga punya sikapyang kekanak-kanakan dan emosional. 

Hal ini terjadi ketika persiapan lawatan kebudayaan ke luar negeri, semua delegasi 

Asmat dibelikan sepatu, namun untuk Teweraut, tidak ada sepatu yang pas 

ukurannya. Sikap “mutung” dan iri hatinya melihat temannya lain yang telah 

mendapatkan sepatu mulai timbul, lebih jelasnya terlihat dalam kutipan berikut. 

Aku memilih beberapa model terbuka. Tetapi tak ada satupun yang 
muat…Aku tak bisa menerima kenyataan ini. Melihat banyak kawanku 
yang tertawa gembira, memantas mantaskan diri di depan 
cermin…Sementara aku? Tidak adil! Aku merasa diasingkan . Merasa 
penampilanku di bawah kehebatan ukuran mereka…Rasanya ingin aku 
mengundurkan diri saja. Pulang segera ke kampung…Aku menjadi berang 
tak menentu. Hatiku panas (Ani Sekarningsih, 2000:96-97) 
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Sebagai seorang istri, Teweraut juga punya psikologi seks yang normal 

terhadap suaminya, Akatpits, meskipun pada awal-awalnya takut dan canggung. 

Pengalaman seks pertama Teweraut terjadi di ladang sagu paska upacara 

pernikahannya, seperti pada kutipan berikut. 

Aku tak segera menyadari sekelilingku, sampai tiba-tiba Akatpits telah 
menyergapku, meremas buah dadaku. Benar-benar mengejutkan…Ia 
bertubi-tubi menghujaniku dengan ciuman penuh nafsu…aku lari 
menghindar, karena rasa sakit yang mengejutkan itu. Tetapi tetap kalah 
gesit dan ia mencekalku dan menindih langsung….Aku tak mampu 
menguasai rasa sakitnya, lalu berteriak memanggil. “Aaa, Endeeww…” 
namun tidak seorang pun datang . Rasanya lama aku harus melewati 
penderitaan tanpa berkesudahan itu. Aku merintih menangis bercampur 
marah (Ani Sekarningsih, 2000:72-73). 
 
Untuk pengalaman seks selanjutnya dengan Akatpits, Teweraut terlihat 

lebih menikmati dan menghayatinya. seperti terjadi di sebuah hotel di Eropa 

ketika lawatan keseniannya, seperti dalam kutipan berikut. 

…Lalu bertukar pendapat dengan Akatpits. Bertanya-tanya kapan kami 
punya kesempatan berdua. Karena telah dua hari kurasa payudaraku 
mengeras hingga menimbulkan perasaan panas dingin….Lorong sunyi saat 
aku menyelinap ke dalam kamar Akatpits. Tak tertahankan kami saling 
menabrakkan diri, saling mencium, melumat, dan meremas….Sungguh 
pengalaman yang menakjubkan. Akatpits memuaskanku, membawaku 
jauh menggapai awan, menguras segenap kekuatan hingga saripati 
terakhir. Membuat kami terkapar dalam suasana hati yang lega dan 
damai”(Ani Sekarningsih, 2000:120-121). 
 
Secara psikologis, lama kelamaan Teweraut semakin sayang dengan 

suaminya, Akatpits. Perasaan kehilangannya terlihat ketika Akatpits memutuskan 

bekeja di Merauke paska lawatan ke luar negeri. “…Hari-hari terasa panjang dan 

gundah. Terjebak dalam kehidupan sehari-hari yang sepi., tanpa Akatpits di 

dekatku. Praktis kepergiannya menghilangkan gairahku” (Ani Sekarningsih, 

2000:175). 
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Kesetiaan pada Akatpits juga terlihat ketika dia didekati Owenbe paska 

kematian Akatpits. Owenbe bermaksud menjadikan Teweraut sebagai istrinya, 

namun Teweraut secara halus menolaknya, Teweraut masih terlalu sayang dengan 

Akatpits, hal ini terdapat dalam pikiran Teweraut sebagaimana dalam kutipan 

berikut,”Ah tidak. Tidak akan terjadi. Tak seorangpun dapat menyamaimu, 

suamiku. Apalagi menggantimu. Tubuhku hanya milikmu. Duh!”(Ani 

Sekarningsih, 2000:267). 

Teweraut juga mempunyai hubungan psikologis yang istimewa dengan 

Mama Rin, pendatang dari Jawa yang datang untuk merekrut rombongan kesenian 

Asmat. Dalam beberapa kesempatan, Teweraut memuji dan merasa terkesan 

dengan pribadi Mama Rin yang cerdas dan bijaksana. “Kurasa aku semakin 

menyukai ibu itu. Kemunculannya seolah bagaikan matahari pagi yang 

menjanjikan gairah baru. Betapa aku ingin lebih dekat kepadanya. Aku ingin 

mendengar cerita-ceritanya tentang suatu negeri yang jauh. Aku ingin semangat 

ibu menulariku” (Ani Sekarningsih, 2000:18), demikian ungkapan Teweraut 

setelah pertama-tama mengenal Mama Rin. Perjumpan dengan Mama Rin 

merupakan idaman tersendiri bagi Teweraut. Dalam persiapan upacara mbis 

misalnya, terdengar kabar bahwa Mama Rin akan hadir, sontak hal tersebut 

membuat girang hati Teweraut, seperti dalam kutipan berikut. 

Sudah tersiar luas di kecamatan, kabar Mama Rin akan turut hadir dalam 
upacara akbar ini. Deg! Semacam kegembiraan menelusup ke seluruh 
aliran darah. Timbul suatu harapan yang tidak begitu jelas. Bagaimanapun, 
kabar itu merupakan rangsangan gairahku. Perjumpaan dengan Mama Rin 
merupakan kekayaan. Ada saja topik percakapan yang tidak sekaligus 
dapat kucerna, namun merangsang rasa penasaran. Hal-hal baru itu 
seakan-akan sedang membangun dasar sebuah bangunan. Cita-cita! (Ani 
Sekarningsih, 2000:45). 
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Setelah agak lama bergaul dengan Mama Rin, semakin kagum dan cintalah 

Teweraut terhadapnya. Dalam satu kesempatan ungkapan memuji dan perasaan 

terkesan selalu ada dalam pikiran Teweraut terhadap Mama Rin, seperti dalam 

kutipan berikut. 

Rupa-rupa masalah yang ditangani Mama, semua diselesaikan dengan 
tangkas, gesit dan gemilang. Diam-diam aku menyimpan kekaguman 
padanya untuk kusimpan sendiri. Kepribadian mantap seperti itu, sesuatu 
yang sanggup menggapai jauh, seperti mimpi-mimpi penyegar…Ah, 
Mama Rin…!(Ani Sekarningsih, 2000:84). 
 
Pada kesempatan lain, sewaktu pikiran Teweraut terguncang memprotes 

keadaan sekitarnya pasca kembalinya dari luar negeri, Teweraut menulis sebuah 

surat curhat kepada Mama Rin yang berisi keluhan-keluhan pribadi yang sangat 

sentimentil. Surat tersebut tidak jadi terkirim karena tidak ada uang untuk 

mengirimnya, dalam perkataan Teweraut sendiri, “Lebih penting dipakai membeli 

garam, dibanding sepotong perangko” (Ani Sekarningsih, 2000:167-170). 

Demikianlah, sebegitu dekatnya perasaan Teweraut dengan Mama Rin. 

Dalam masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan, Teweraut termasuk 

seorang yang sangat kritis dan sensitif. Banyak sekali pikiran-pikiran progresif 

dan cerdas terlintas di benaknya, mulai masalah emansipasi perempuan, adat dan 

kepercayaan, ketimpangan sosial, benturan peradaban, ketidakadilan, dan 

pemeliharaan alam. Untuk lebih jelasnya, pemikiran dan sikap Teweraut akan 

dipaparkan dalam beberapa kategori pemikiran di bawah ini. 

 

1. Bangga sebagai pribumi Asmat 
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Teweraut adalah seorang yang secara psikologis bangga sebagai warga 

suku Asmat. Hal ini dibuktikannya dengan tidak mau diganti nama aslinya dengan 

nama baptis yang asing. Hal ini terdapat dalam kutipan berikut. 

Begitulah, nama panggilanTeweraut sejak awal kukenakan untuk 
seterusnya, tanpa harus disamarkan dengan nama panggilan lain yang 
didorong kekhawatiran…Aku juga punya perasaan bangga dengan nama 
yang menunjuk asal daerahku, walau banyak yang tidak begitu 
sebenarnya. Kawan-kawan lain lebih suka dipanggil dengan nama 
baptis…Mencantumkan nama baptis yang berbau nama asing sebagai 
pernyataan takluk. Tidak seorang pun orang Asmat menyadari bahwa 
sebuah nama bagi orang Asmat sesungguhnya mempunyai makna yang 
khusus guna mengawasi perilaku seseorang (Ani Sekarningsih, 2000:5). 
 

2. Harapan terhadap emansipasi perempuan di Asmat 

Teweraut adalah seorang yang peka terhadap ketidakadilan dan posisi 

inferiornya sebagai sorang perempuan Asmat. Banyak keluhan dan pandangan 

menggugat terhadap kondisinya tersebut. Paling tidak adanya kesadaran untuk 

berpikir dan berpendapat bahwa yang ia alami sebagai seorang perempuan selama 

ini adalah kurang adil. Namun pemikiran dan unek-uneknya tetap tidak mampu 

mendobrak tembok dominasi regulasi adatnya. Meskipun dalam beberapa hal, 

misalnya pendidikan, dia masih mendapat angin segar dengan masih dapat 

sekolah. Pernyataan dan pemikiran Teweraut yang sadar dan mengharap 

emansipasi perempuan Asmat terdapat dalam beberapa kutipan berikut. 

a. Ungkapan hati Teweraut ketika diminta membalas salam perkenalan 

dari Mama Rin. Teweraut hanya diam dan tidak berani menjawab salam tersebut. 

Dalam hati dia berkata seperti dalam kutipan ini. 

Ia masih asing bagiku…Sesuatu yang menyadarkan bahwa selama ini 
sebagai seorang perempuan Asmat aku tak pernah dibiasakan 
mengungkapkan perasaan dan pikiran sejelas-jelasnya. Hanya kaum lelaki 
yang boleh membuat pernyataan dan memutuskan. Kaum perempuan 
dibiasakan harus patuh dan tidak membantah. (Ani Sekarningsih, 
2000:16). 
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b. Ungkapan hatinya ketika dia tiba-tiba rindu pada Def, laki-laki 

idamannya. Teweraut ingin sekali bertemu dan berdiskusi tentang masalah 

pentingnya hutan dengan Def, namun Def tidak pernah pulang sejak masuk 

pendidikan guru. Teweraut kemudian berpikir, sebetulnya dia bisa-bisa saja 

berbicara masalah ini dengan nDiwinya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa 

sudah barang tentu pendapatnya tidak akan digubris. nDiwinya sebagai ketua adat 

mana mungkin mau mendengar suara seorang anak perempuan (Ani Sekarningsih, 

2000:60). 

c. Ketika Teweraut diberi tahu nDiwinya bahwa dia akan dijodohkan 

dengan Akatpits, ketua adat yang telah punya enam istri, naluri sebagai 

perempuan yang moderat muncul, dia berusaha menolak keinginan nDiwinya 

tersebut. Dia lebih suka menentukan pilihan jodohnya sendiri, yaitu menikah 

dengan Def, seorang guru idamannya. Namun pemberontakannya sebagai seorang 

perempuan kandas, dia terpaksa menuruti keinginan nDiwinya (Ani Sekarningsih, 

2000:63-64). Kekecewaan Teweraut terus  terlihat ketika persiapan 

pernikahannya, dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa dan pasrah terhadap apa 

yang terjadi. Teweraut sebetulnya masih berharap dia bisa kawin lari dengan Def, 

tapi masalahnya Def tidak pulang sehingga asanya pupus. Hal ini terlihat dalam 

kutipan berikut. 

Aku bersemangat mempersiapkan perkawinan ini,. Bergembirakah? Bukan 
begitu…Mungkin juga lebih merupakan hiburan pelarian, karena aku tak 
mampu menyanggah ketentuan nDiwi. Kecewa pada takdir yang tak 
membiarkan aku memilih…Sesungguhnya aku mengharap Def sebagai 
pendampingku. Karena aku ingin menjadi istri guru. Kalau juga nDiwi 
tidak setuju, sebenarnya masih ada peraturan persem yang direstui adat. 
Tapi masalahnya Def tidak pulang,. Aku tak mungkin melarikan diri. Aku 
terperangkap dalam ketentuan nDiwi (Ani Sekarningsih, 2000:66). 
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d. Kesadaran akan nasibnya sebagai seorang perempuan untuk dapat terus 

maju dan berperan penting dalam kehidupan terlihat ketika ia baru saja kembali ke 

Asmat setelah lawatan ke luar negeri. Teweraut gelisah dan berpikir seperti dalam 

kutipan panjang berikut. 

…Bahwa wanita itu tidak ingat akan dirinya sendiri, melainkan ingat  
kepada manusia-manusia yang akan dilahirkannya. Aku tergoda untuk 
memperjuangkan kepentingan kaumku. Karena ditangan wanita 
sesungguhnya tergenggam masa depan nasib bangsanya! Ia harus 
menyediakan gizi sehat untuk memperoleh kesehatan prima saat anak-
anak tumbuh. Memotivasi dengan pendidikan akhlak, pendidikan sekolah , 
membangun cita-citanya dan menumbuhkan etika peradaban manusia 
modern. Aku semakin sadar akan keperempuananku. Yakni ditakdirkan 
Sang Pencipta mewarisi mata air sebagai Sumber Cinta Kasih. Yang 
memiliki pikiran dan hati sebagai ruang yang lebih luas untuk berpikir dan 
berencana demi kelanjutan kehidupan. Sepanjang usia bumi, bayi-bayi 
kecil lahir dan menerima pendidikan awal dari rahim seorang ibu. 
Mungkinkah begitu? (Ani Sekarningsih, 2000:156-157).  
 
Sikap kritis Teweraut terhadap eksistensi keperempuanan berlanjut ketika 

pada suatu saat di Menara Eiffel Paris, dia berdialog dengan Mama Rin seputar 

masalah nama Menara Eiffel. Teweraut menggugat perihal pemberian nama Eiffel 

pada Menara Eiffel. Menurutnya Eiffel merupakan nama marga (keluarga) yang 

dari ayah, dan ini sangat bias gender karena faktor ibu menjadi dikesampingkan, 

selengkapnya terlihat pada kutipan berikut. 

 

“Siapakah nama ibunya Tuan Eiffel itu, Mama?” 
“Entahlah. Kenapa kau tanyakan itu, Tewer? Kita perlu baca dulu riwayat 
hidupnya.” 
“Saya penasaran karena tuan ini menyandang nama keluarga ayahnya. 
Saya perhatikan juga kebanyakan orang barat lebih umum mencantumkan 
nama keluarga ayah ketimbang ibu. Mengapa tokoh ayah menjadi penting? 
Padahal saya sendiri merasa dan mengalami, bahwa peran pendidikan itu 
saya terima dari Endew. Kalau Tuan Eiffel lahir dari ibu yang kurang 
punya minat memperhatikan pertumbuhan dan pendidikan anaknya, belum 
tentu Tuan Eiffel mampu menjadi orang jenius yang menciptakan menara 
ini. Bukankah begitu, Mama? (Ani Sekarningsih, 2000:157). 
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3. Kepedulian terhadap eksistensi alam dan kekayaannya 

Teweraut banyak berpikir tentang pentingnya alam dan kekayaannya. 

Dalam satu kesempatan waktu dia di New York, dia berpikir tentang hakikat alam 

dan hubungannya dengan manusia. Dia kagum dan bangga terhadap kaumnya 

yang terus menjaga tradisi pemeliharaan alam sekitar, melalui serangkaian 

upacara adat, sepeti dalam kutipan panjang berikuti ini. 

Sampai pada titik ini aku menjadi paham pula pada kearifan leluhur nenek 
moyangku yang cermat mempelajari siklus kehidupan alam. Sehingga 
terciptalah bentuk-bentuk upacara ritual….Keseluruhan rangkaian upacara 
itu berbentuk penghormatan, permohonan pertolongan untuk pengawasan, 
kesejahteraan, perlindungan, dan kesuburan. Para leluhur itu percaya akan 
adanya energi di dalam segala bentuk yang terjadi dalam lingkungan 
kehidupan sekelilingnya…Orang Asmat mencintai hutan dan alam 
sekitarnya yang memberi sumber daya kehidupan itu (Ani Sekarningsih, 
2000:139-140). 
 
Keprihatinan  terhadap hutan, alam dan hasil ukiran warga Asmat juga 

dituliskan Teweraut dalam surat yang akan dikirimkannya kepada Mama Rin, 

namun tidak jadi itu, berikut kutipannya, “…Mendengar hutanku semakin parah. 

Tak lagi utuh…Benda ukir sebagai alat pemujaan sebagai alat pemujaan pada 

arwah-arwah nenek moyang yang bersifat kesemestaan itu telah sirna 

kesakralannya”(Ani Sekarningsih, 2000:167). 

Dalam benaknya, Teweraut juga memprotes terhadap oknum yang tidak 
bertanggungjawab yang menyalahkan warga Asmat sebagai biang keladi 
pencurian kayu di hutan-hutan Asmat. Orang Asmat dituduh perusak 
hutan. Padahal setahunya, orang Asmat sangat berhati-hati dalam 
menebang pohon untuk suatu keperluan. Upacara keramat dan minta 
permisidulu terhadap arwah para leluhur praktis selalu dilakukan sebelum 
menebang pohon, tidak seperti para pemegang HPH yang dengan 
perkasanya menyerbu menggunakan mesin-mesin penebang elektronik 
yang canggih (Ani Sekarningsih, 2000:204). 
 

4. Sikap perhatian terhadap adat dan kepercayaan sukunya 
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Teweraut mempunyai sikap kritis dan bangga terhadap adat istiadat dan 

kepercayaan sukunya. Teweraut berpikir bahwa kebiasaan mengukir dan 

melaksanakan upacara seperti misalnya terhadap patung mBis, merupakan 

manifestasi kepercayaan adat yang orisinal dan tidak merupakan pekerjaan setan 

seperti tuduhan orang-orang barat, Teweraut berpikir bahwa siapakah yang bisa 

menilai dengan tepat bahwa sesuatu atau lain kepercayaan jauh lebih baik di mata 

Sang Maha Pencipta (Ani Sekarningsih, 2000:56-57).  

Teweraut juga berpikir dan berpendapat bahwa kegiatan seperti mengukir 

barang-barang adat semisal perisai dan pernik-pernik lainnya bukanlah kegiatan 

biasa yang bahkan dikaitkan dengan ajaran iblis. Teweraut berpendapat bahwa 

mengukir adalah kegiatan yang termotivasi oleh kepercayaan yang bersifat 

universal. Lebih lanjut, kegiatan seni ukir merupakan pengejawantahan upacara 

kehidupan kepercayaan yang mantranya tertuang dalam lambang gambar, seirama 

dengan denyut alam yang menelikung rimba rawa Asmat. Tidak berbeda dengan 

rangkaian huruf sebuah doa. Seniman pengukir juga pekerja keras yang menggali 

pesan-pesan kesemestaan sebagaimana pula ahli agama mencari rahasia dibalik 

misteri, demikian pemikiran Teweraut (Ani Sekarningsih, 2000:56-59). 

Sikap mempertanyakan kembali eksistensi adat dan kepercayaan sukunya 

setelah bertabrakan dengan gaya hidup baru yang modern terbersit dalam benak 

Teweraut ketika lawatannya di New Orleans, Amerika Serikat. Teweraut masih 

tetap berprinsip bahwa kepercayaan dan adat sukunya tetap harus eksis, dia juga 

menambahkan bahwa seni ukir pada dasaranya juga semacam mediator seperti 

agama-agama dunia. Orang Kristen dengan lambang salib, Islam dengan tenaga 

kata, Hindu dan Buddha dengan arcanya. Begitu pula kehidupan upacara sakral 
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mbis merupakan meterai produk Asmat, demikian pikirnya (Ani Sekarningsih, 

2000:147). 

Dalam surat yang ditulis untuk Mama Rin selepas lawatan ke luar negeri, 

Teweraut merisaukan beberapa hal yang menyangkut kepentingan adat dan 

kepercayaannya. Yang pertama adalah masalah ukiran seni Asmat. Menurutnya, 

ukiran layaknya patung mBis, perisai-perisai tinggi Brazza telah hilang 

kesakralannya. Ukiran-ukiran tersebut telah menurun kualitasnya, karena telah 

terpengaruh faktor komersial yang merajalela. Dan yang kedua adalah masalah 

pengaruh dan kewibawaan tokoh-tokoh tetua adat yang semakin luntur pamornya 

di mata anak-anak muda Asmat yang telah mengecap pendidikan sekolah dan 

melanglang dunia, bahkan menganggap mereka adalah orang-orang bodoh yang 

kurang pendidikan (Ani Sekarningsih, 2000:167-9). Hal-hal seperti ini menjadi 

polemik psikologis bagi Teweraut setelah matanya terbuka terhadap berbagai 

kenyataan yang terjadi paska lawatannya ke luar negeri.  

5. Sikap sensitif terhadap ketidakadilan sosial yang terjadi. 

Teweraut mempunyai hati yang sensitif terhadap ketidakadilan sosial yang 

terjadi disekitarnya. Sikap ini beberapa kali muncul tatkala terjadi suatu 

“ketidakberesan” terhadap sesuatu hal yang berakibat dirugikannya kaum yang 

lemah. Sikap sensitif ini terlihat dalam beberapa kasus, yaitu sewaktu lawatannya 

ke luar negeri dan sampai di Amsterdam, Belanda. Setelah pertunjukan, Teweraut 

membaca pemberitaan surat kabar lokal yang mengekspos dan mengkritik 

pertunjukan seni Asmat tersebut (Ani Sekarningsih, 2000:114-15). Dalam kolom 

surat kabar tersebut disebutkan bahwa rombongan Asmat hanya dimanfaatkan 

oleh panitia yang hanya ingin berjalan-jalan saja. Jumlah panitia yang dua kali 
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lipat dari rombongan Asmat juga jadi bahan kritik. Selain itu, disebutkan juga 

bahwa lawatan tersebut dijadikan oleh sejumlah oknum panitia untuk memperluas 

jaringan bisnis mereka. Disebutkan pula, ada oknum panitia yang diberi uang saku 

sepuluh kali lipat dari rombongan Asmat yang harus puas dengan apa adanya. 

Panitia inti juga bertempat di hotel bintang lima di daerah perjudian Scheveningen 

dan beracara bebas, sedang para penari dan panitia lapangan, bergumul dengan 

program jadwal yang ketat. Tulisan itu juga mengulas, bahwa panitia telah 

memperkosa nilai-nilai budaya asli dengan memperkenalkan Eropa pada orang-

orang yang masih hidup sederhana.  

Semua kejadian tersebut direkam dan dirasa Teweraut dengan perasaan 

marah dan ingin berontak, seperti dalam kutipan berikut, “Semua kejadian 

tersebut kurekam dan kucatat baik-baik. Adakalanya membuatku menggigil 

marah. Mau berontak, tetapi aku perempuan. Lagi pula diakuinya tanpa panitia itu 

kami tidak sampai ke negeri asing yang tidak dimengert bahasanya ini” (Ani 

Sekarningsih, 2000:115). 

Sikap tidak terima dan protes dengan perbedaan perlakuan antara 

rombongan Asmat dan panitia yang dirasa tidak adil terlihat lagi. Hal ini muncul 

ketika ditentukan bahwa rombongan Asmat tidak boleh seenaknya berpacaran 

dengan pasangannya selama lawatan, sementara panitia koordinator acara 

seminar, Pak Didi, terlihat mesra dan lengket dengan Ibu Nina, seorang janda, 

termasuk panitia juga yang tidak jelas tugasnya ( Ani Sekarningsih, 2000:115-16). 

Hal ini membuat benak Teweraut bereaksi dan protes, seperti dalam kutipan 

berikut, “Mengapa aturan itu hanya ditujukan khusus pada kami dan tidak 

diberlakukan secara sama pada anggota panitia? Apa bedanya? Mengapa tolok 
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ukur moral hanya dipusatkan pada orang-orang Asmat belaka? Dalam hal ini aku 

menilai Mama Rin tidak adil”(Ani Sekarningsih, 2000:118). 

Sikap sensitif Teweraut juga terlihat tatkala dia mendengar pembicaraan di 

warung Alek Cia antara guru SMP pindahan dari Timika dengan mantan perwira 

tentara yang jadi pengusaha sirip ikan perihal kesewenangan dan kebobrokan 

militer Indonesia. Disebutkan bahwa ada oknum militer yang semestinya menjaga 

hutan, malah berkomplot dengan cukong HPH dengan menjual kayu gelondongan 

secara ilegal. Ada juga oknum militer yang bertindak sewenang-wenang dengan 

menutup dan menyita tambang emas tradisional dengan dalih menggali tanpa ijin 

resmi, padahal tambang tradisional tersebut meyedot tenaga kerja tradisional yang 

banyak. Kemudian terdengar bahwa emas sitaan tersebut malah dijual komandan 

kompi ke Ujung Pandang, tragis! Diceritakan pula dalam dialog itu bagaimana 

sang mantan tentara tersebut dipecat tanpa Berita Acara Pemeriksaan karena tidak 

bisa munafik untuk bersandiwara dalam beberapa hal, salah satunya dalam 

perekrutan perwira baru yang menyalahi aturan. Banyak perwira tinggi yang titip 

dimasukkannya calon tentara yang entah saudaranya atau relasinya, padahal calon 

yang diajukan tersebut tidak pantas jadi tentara karena lembek-lembek seperti 

agar-agar. Disebutkan pula dalam pembicaraan itu tentang kesewenangan tentara 

yang mengawal Freeport terhadap penduduk lokal yang terus menuntut hak lebih 

mereka terhadap tambang tersebut (lihat Ani Sekarningsih, 2000:158-160). 

Pembicaraan guru dan mantan perwira tersebut membuat batin Teweraut 

terguncang, seperti dalam kutipan berikut, “Lama aku tercenung, memikirkan 

peristiwa ketidakadilan yang berlangsung. Potongan pembicaraan di warung kopi 
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Alek Cia kembali terngiang jelas…Air mataku tak terbendung, menetes”(Ani 

Sekarningsih, 2000:160). 

Secara keseluruhan tampak pada tokoh Teweraut ini—apa yang disebut 

pahlawan yang problematis (problematic hero). Teweraut dalam hal ini 

merupakan tipe hero yang dalam konsep Goldmann adalah seorang tokoh yang, 

meskipun memiliki kesadaran akut tentang berbagai kebobrokan masyarakat 

tempat ia hidup, namun tidak pernah sepenuhnya mampu melepaskan diri dari 

pengaruh-pengaruh bobrok tersebut.  

Tabel 1 (tabel penokohan tokoh Teweraut). 

Teweraut 
Dimensi Fisik Jenis kelamin perempuan, pada usia 15 tahun, 

mempunyai berat tubuh 42 kg, dan tinggi badan 1,55 m. 

Dimensi Sosiologis Pernah mengenyam sekolah sampai SKK(Sekolah 

Kesejahteraan Keluarga (setingkat SLTP) meskipun 

hanya delapan bulan. Anak dari ketua klen di Asmat dan 

bersuamikan seorang kepala dusun di Asmat. Salah satu 

dari belasan orang Asmat yang ikut misi kesenian di 

Eropa dan Amerika Serikat. 

Dimensi Psikologis Pribadi yang pemalu. Bangga sebagai orang Asmat. 

Kritis dan selalu peka terhadap kesenjangan dan 

ketidakadilan yang terjadi pada dirinya dan 

masyarakatnya. Sikap yang selalu setia kepada suami.  

 

2. Tokoh Mama Rin 

   a. Dimensi Fisiologis 
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Deskripsi fisik Mama Rin terlihat ketika dia berjumpa untuk pertama 

kalinya dengan Teweraut. Teweraut waktu itu menilai sosok Mama Rin seperti 

dalam kutipan berikut. 

Dia orang Indonesia, begitu orang bilang. Dibedakan oleh kulitnya 
seterang kulit tiram dan rambutnya yang halus sehitam serabut enau. 
Bahkan terlintas pula keinginanku untuk mengenakan pakaian ringkas 
seperti yang dikenakannya. Bercelana jins dengan kaus yang membuat 
setiap gerakannya melayang ringan…Pakaiannya berbeda dengan 
perempuan-perempuan di kios-kios ibu kota kecamatan yang pada 
umumnya mengenakan awer, yakni rok yang teranyam dari daun rumbia, 
dan duduk-duduk tenang (Ani Sekarningsih, 2000:16-17). 
 
Terlihat bahwa Mama Rin adalah seseorang perempuan yang secara fisik 

bukan berasal dari daerah Asmat. Mengenai ciri fisik lain seperti umur dan paras 

tidak disebutkan secara rinci dalam roman ini, namun secara umum dapat 

diperkirakan Mama Rin adalah perempuan yang sudah dewasa dan paruh baya.  

   b. Dimensi Sosiologis 

Dalam roman ini tidak disebutkan secara eksplisit dari mana asal muasal 

atau tempat tinggal Mama Rin yang sebenarnya. Namun ada beberapa poin 

petunjuk yang menunjukkan bahwa Mama Rin adalah seorang Jawa, keturunan 

priyayi dan tinggal dan beraktifitas kerja rutin di Jakarta. Mengenai poin petunjuk 

tersebut, terdapat dalam kutipan berikut, “…Semasa remaja ia dididik ketat adat 

Jawa yang serba halus dan terjaga. Pendidikan serimpi dan bedaya turut 

mengawasi laku utamanya sebagai wanita priyayi”(Ani Sekarningsih, 2000:21).  

Penegasan bahwa Mama Rin berasal dari keluarga yang priyayi terdapat 

dalam kutipan berikut,”selama ini sejak lahir ia telah terbiasa hidup dalam 

lingkungan keteraturan, ketat dengan rencana, dan ketentuan jadwal yang 

dimudahkan, juga oleh alat-alat pendukungnya”(Ani Sekarningsih, 2000:19). 
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Mengenai aktifitas kerja rutinnya di Jakarta terdapat dalam kutipan 

berikut, “Berita kematian Teweraut yang diterimanya di Jakarta membuat Rin 

tersentak lemas. Ia sangat terkejut. Lama ia tercenung sesorean menjelang bubar 

kantor…Bias matahari meninggalkan cahaya pucat di atas langit Jakarta ketika 

kendaraan yang ditumpangi Rin terseret arus lalu lintas yang padat” (Ani 

Sekarningih, 2000:293). 

Mama Rin adalah orang yang terpelajar dan berpendidikan tinggi. 

Meskipun tidak ada keterangan eksplisit mengenai jenjang pendidikan formalnya, 

namun ada beberapa kutipan petunjuk yang menunjukkan bahwa kadar 

intelektualnya tinggi. Jaringan pergaulan intelektualnya dengan Dr. Albat 

misalnya, seorang antropolog, adalah bukti bahwa Mama Rin cukup 

diperhitungkan dalam posisi seorang intelektual. Mama Rin menerima undangan 

menghadiri pameran artefak dan Malam Kesenian Asmat dari Dr. Albat, seperti 

dalam kutipan berikut,“Bagi Rin undangan Dr. Albat untuk menghadiri pameran 

artefak dan Malam Kesenian Asmat merupakan kejutan yang menggembirakan” 

(Ani Sekarningsih, 2000:20).  

Keterlihatan sebagai seorang terpelajar semakin kuat ketika Mama Rin 

berkunjung ke Kanada, Mama Rin mengunjungi perpustakaan Concordia, 

Montreal seperti dalam kutipan berikut, “Kemudian pada suatu kunjungan ke 

Kanada, pengetahuan Rin makin dilengkapi oleh sekumpulan referensi buku-buku 

tentang masyarakat Asmat, yang secara tidak sengaja dijumpainya di 

perpustakaan Universitas Concordia, Montreal”(Ani Sekarningsih, 2000:22). 

Mama Rin adalah seorang yang sangat tertarik dengan masyarakat dan 

budaya Asmat. Bermula dari koleksi benda seni Asmat yang dimilikinya, dan 
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antusiasmenya menghadiri undangan Dr. Albert pada pameran artefak dan Malam 

Kesenian Asmat, Mama Rin mulai serius mengamati dan menimba pengetahuan 

tentang suku Asmat, bahkan sampai ke Montreal Kanada (lihat Ani Sekarningsih, 

2000:21-22). 

Keseriusan Mama Rin dalam keingintahuannya tentang suku Asmat 

membawanya terbang langsung mengunjungi masyarakat Asmat di pedalaman 

Papua. Kunjungan pertamanya membawanya bertemu dan berkenalan dengan 

Teweraut. Kunjungan selanjutnya adalah dalam rangka perekrutan sejumlah orang 

Asmat untuk misi kesenian di Eropa dan Amerika Serikat. Dan kunjungan 

selanjutnya adalah paska kematian Teweraut.  

Ketertarikan pada Suku Asmat mendorong dirinya untuk berbuat lebih 

dalam membantu kesejahteraan warga Asmat. Pada suatu kesempatan kunjungan 

ke Asmat misalnya, Mama Rin tak segan-segan memberi ceramah dan persuasi 

kepada warga Asmat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Penebangan 

pohon secara brutal harus dihentikan, karena berbahaya bagi keselamatan anak 

cucu, demikian ungkapnya ketika bertatap muka langsung dengan warga Asmat di 

sebuah gedung SD Inpres Ewer (lihat Ani Sekarningsih, 2000:204-6).  

Kepedulian dan kecintaannya terhadap Asmat juga membawanya menjadi 

salah satu panitia dan penyeleksi warga Asmat yang nantinya diberangkatkan 

untuk misi kesenian suku Asmat di sejumlah kota di Eropa dan Amerika 

Serikat(lihat Ani Sekarningsih, 2000:76). Dedikasi Mama Rin terhadap warga 

Asmat terus berlanjut hingga dia berinisiatif menggalang dana dari rekan 

bisnisnya untuk pendidikan dan penelitian di Asmat, seperti dalam kutipan 

berikut, “terkenang kembali olehnya saat-saat sulit ketika ia mengawali usahanya 
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mengimbau teman-teman sesama bisnis bergabung menyumbangkan ide maupun 

pendanaan bagi program pendidikan dan penilitian Asmat” (Ani Sekarningsih, 

2000:294). 

   c. Dimensi Psikologis 

Mama Rin adalah seorang yang sangat ingin tahu lebih terhadap suatu hal 

asing yang dijumpainya, terlebih hal itu membuat hatinya tertarik. Contohnya 

adalah tentang Asmat. Pertama berkenalan dengan Asmat adalah lewat barang 

seni koleksinya, dilanjutkan dengan hadir dalam pameran artefak dan malam 

kesenian Asmat di ibu kota. Rasa penasaran membuatnya sering mengunjungi 

penampungan orang Asmat saat pameran tersebut, seperti dalam kutipan 

berikut,”pengalaman singkat itu menawarkan rangsangan dan gairah Rin untuk 

menambang pengetahuan, guna lebih memahami orang Asmat. Sejak saat itu 

beberapa kali ia mengunjungi tempat mereka tinggal, selam keberadaan 

rombongan kesenian itu di ibu kotadan mewawancarai peri kehidupan mereka” 

(Ani Sekarningsih, 2000:22). Keseriusan ingin mendalami tentang Asmat 

dilakukannya dengan mencari literatur tentang Asmat sampai ke Kanada, dan 

bahkan beberapa kali mengunjungi daerah Asmat di Papua secara langsung.  

Mama Rin adalah pribadi yang mengesankan dan mantap. Hal ini terlihat 

pada pandangan yang diberikan Teweraut pada Mama Rin ketika akan melawat ke 

manca negara. Mama Rin, menurut Teweraut—dengan tangkas, gesit, dan 

gemilang dapat mengurusi masalah-masalah yang timbul pada persiapan ke manca 

nagara, seperti dalam kutipan berikut, “Rupa-rupa masalah yang ditangani Mama, 

semua diselesaikan dengan tangkas, gesit, dan gemilang. Diam-diam aku 

menyimpan kekaguman padanya untuk kusimpan sendiri” (Ani Sekarningsih, 
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2000:84). Sikap Mama Rin yang perhatian dan ingin semuanya tertib terlihat pula 

ketika menjadi pemandu rombongan Asmat tersebut selama lawatan ke luar 

negeri, seperti terlihat dalam kutipan berikut. 

Setiap malam Mama merasa perlu berkeliling, mendatangi kamar masing-
masing. Mengecek kebersihan sebelum naik ke tempat tidur…Ada juga 
beberapa diantara kami yang tidak mematuhi aturan tersebut dan menjadi 
urusan ekstra Mama…Mama menunggui dengan tegas sampai merasa 
pasti kami semua membersihkan hiasan-hiasan itu dan segera tidur (Ani 
Sekarningsih, 2000:109). 
 
Secara psikologis, Mama Rin sangat dekat dengan warga Asmat 

khususnya pada Teweraut dan kerabat-kerabatnya. Mama Rin sangat sayang dan 

cinta pada mereka semua, seperti terlihat dalam kutipan berikut: ”Rin lalu 

mencoba berpikir. Bayangan wajah Tewerautlalu melintas. Persahabatannya. 

Rangkaian peristiwa yang menjadi kenangan manis dalam kebersamaan mereka 

tatkala di negeri orang. Dan kepercayaan kerabat-kerabat dekat Teweraut padanya 

dalam membangun semangat untuk maju. Rin meneteskan air mata” (Ani 

Sekarningsih, 2000:295). 

Penggambaran singkat penokohan terhadap tokoh Mama Rin terdapat 

dalam tabel berikut. 

 

Tabel 2 (penokohan tokoh Mama Rin). 

Mama Rin 

Dimensi Fisik Jenis kelamin perempuan, Usia dewasa sekitar 40-50 

tahunan. Kulit putih dan berambut halus hitam. 

Mempunyai stamina yang kuat. 

Dimensi Sosiologis Berasal dari Suku Jawa, keturunan priyayi, tinggal dan 

beraktifitas di Jakarta. Sangat tertarik dengan Asmat. 
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Berasal dari golongan terdidik. Ikut dalam misi untuk 

kemajuan Asmat.  

Dimensi Psikologis Seorang yang selalu ingin tahu. Pribadi yang selalu kritis 

dan berpikiran moderat, terutama terhadap ketimpangan 

di Asmat. Seorang yang “dekat” dengan masyarakat 

Asmat. 

 

3. Tokoh Akatpits 

   a. Dimensi Fisiologis 

Akatpits adalah sorang pria yang gagah, kekar, dan kuat. Mengenai ciri 

fisik tersebut terdapat dalam kutipan berikut, “Wajahnya kukuh membayangkan 

intelejensi tinggi dengan sepasang bola mata yang memancar dari kelopak mata 

yang cekung. Bentuk tubuhnya boleh dibilang punya penampilan sesuai impianku. 

Memiliki dada kuat dan kekar, walau sebaliknya bagian tubuh kebawah tidak 

berkembang, karena lebih banyak berdayung dibanding berjalan” (Ani 

Sekarningsih, 2000:62). 

Mengenai usia Akatpits, tidak disebutkan secara eksplisit. 

   b. Dimensi Sosiologis 

Akatpits adalah kepala dusun disalah satu wilayah di Asmat. Tidak 

disebutkan secara eksplisit nama dusunnya, namun secara geografis disebutkan 

seperti dalam kutipan berikut, “Akatpits adalah kepala dusun di cabang sungai 

besar arah matahari terbit”(Ani Sekarningsih, 2000:62).  

Akatpits merupakan suami Teweraut. Sebelum beristrikan Teweraut, 

Akatpits sudah memiliki enam orang istri dan tiga orang anak, seperti terlihat 
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dalam kutipan berikut,”Ia pun beristrikan enam orang . salah satunya melakukan 

tindakan worowos ci,yakni melarikan diri dengan laki-laki lain. Tetapi hanya tiga 

anaknya yang hidup dari delapan kelahiran”(Ani Sekarningsih, 2000:62). 

Aktifitas dan kegiatan sosial Akatpits sangat diperhitungkan dan disegani 

oleh warga Asmat. Selain sebagai kepala dusun, Akatpits juga aktif dalam 

menggerakkan koperasi gereja dan aktif menangani usaha penggergajian kayu 

(Ani Sekarningsih, 2000:62-63). 

Akatpits adalah seorang yang cakap. Kecakapannya tersebut 
menjadikannya terpilih menjadi salah satu duta Asmat yang pergi ke luar 
negeri. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut,”Bahwa seyogyanya 
tidak pantas mempersoalkan keberangkatan Akatpits…Dengan kearifan 
orang-orang tua itu mengingatkan, bahwa Akatpits menguasai seni tabuh 
genderang, menguasai cerita-cerita kepahlawanan dan paham akan adat 
istiadat dan fasih berbahasa Indonesia”(Ani Sekarningsih, 2000:76). 
 
Aktifitas Akatpits berubah paska lawatan dari luar negeri. Akatpits 

memilih untuk bekerja di pelabuhan di Merauke. Pandangan hidup Akatpits 

praktis berubah seiring dengan keputusannya bekerja di Merauke tersebut. Ia ingin 

hidup lebih sejahtera, seperti dalam kutipan percakapannya dengan Teweraut 

berikut. 

Mengapa harus kerja di Merauke?Buat apa kawini aku, tetapi mencari 
susah di Merauke?”tanyaku menyanggah tidak bisa menerima usulannya. 
“Sebagai mandor pelabuhan, uang kita bisa banyak, Tewer, Aku ingin 
kamu orang hidup senang. Punya rumah sehat, punya tivi, punya perahu 
motor sendiri, pakaian banyak. Aku juga kepingin bisa menyekolahkan 
anak-anakku di Universitas Cendrawasih. Itu juga cita-citamu, kan?”(Ani 
Sekarningsih, 2000:162). 
 
Tragis, Akatpits akhirnya meninggal di pelabuhan tempat ia bekerja. Ia 

tewas terimpa muatan dari sebuah mesin derek yang melintas di atasnya. Untuk 

lebih jelasnya, lihatlah kutipan berikut. 

Akatpits tengah berjalan pada salah satu papan jembatan yang 
menghubungkan daratan dengan kapal. Ia masih kelihatan berbicara sesaat 
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dengan seorang kuli pikul ketika sebuah mesin derek melintas diatas 
kepalanya. Kejadian itu cepat sekali. Sekonyong-konyong peti kemas 
menumpahkanisinya yang meluncur deras. Salah satunya langsung tepat 
menimpa Akatpits…Akatpits tak pernah bertemu dengan awak kapal 
nelayan dari Agats. Ia tak tertolong. Meninggal dalam perjalanan ke rumah 
sakit di Pintu Air (Ani Sekarningsih, 2000:246). 
 

   c. Dimensi Psikologis 

Akatpits adalah seorang yang berwatak pemimpin, mudah bergaul, ramah. 

Hal ini terdapat dalam dua kutipan berikut. 

Sikap ingin maju dan juga ingin membangun daerahnya mendorong ia 
bekerja di Pelabuhan Merauke. Dalam benaknya ia ingin memerangi 
takdir. Hanya pendatangkah yang berpotensi membangun dibanding putra 
daerah?, demikian pikirnya setelah mengamati banyaknya pendatang asing 
yang meramaikan pelabuhan Merauke (Ani Sekarningsih, 2000:238). 
Kemudian namanya pun tercatat pada salah satu perwakilan perusahaan 
perikanan Thailand melalui temannya yang tempo hari menawarkan. Di 
sana ia memimpin kuli-kuli bongkar muat. Tidak terlalu sulit bagi dia 
untuk menyesuaikan diri. Kepemimpinannya langsung mendapat 
tanggapan hangat. Berkat sikapnya yang lentur dan ramah, ia cepat 
berkawan. Sigap mengambil inisiatif saat mendapat masalah. Terutama 
yang berurusan dengan kapal-kapal kecil nelayan setempat (Ani 
Sekarningsih, 2000:239). 
 

 Tabel 3 (penokohan tokoh Akatpits). 
 
Akatpits 
Dimensi Fisik Jenis kelamin laki-laki. Usia dewasa, umur tidak 

diketahui. Tinggi, tegap, kuat.  

Dimensi Sosiologis Ketua dusun di Asmat. Mempunyai 7 istri. Kepala 

penggerak koperasi gereja dan usaha pengergajian kayu 

di Asmat. Pasca lawatan luar negeri bekerja di Pelabuhan 

Merauke sebagai mandor pelabuhan. Punya pandangan 

hidup yang maju yaitu ingin hidup lebih baik dan lebih 

sejahtera. 

Dimensi Psikologis Berwatak pemimpin, mudah bergaul, pintar dan ramah. 
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B. Alur 

Alur adalah keseluruhan rangkaian peristiwa yang terdapat dalam cerita. 

Rangkaian peristiwa ini bersifat logis dan kronologis, saling berkaitan dan 

diakibatkan atau dialami oleh pelaku atau tokoh dalam cerita tersebut.  

Alur roman NT pada penelitian ini menggunakan alur progresif (alur 

maju) yaitu, jalinan peristiwa atau cerita ditampilkan secara berurutan dan 

berkembang dari tahap awal sampai tahap akhir, dengan mulai tahap penyituasian 

(situation), pemunculan konflik (generating circumstances), peningkatan konflik 

(rising action), klimaks (climax), dan penyelesaian (denouement).  

Roman NT diawali dengan tahap penyituasian. Tahap ini berisi 

penceritaan sosok Teweraut, seorang perempuan Asmat dari lahir sampai tumbuh 

berkembang menjadi gadis remaja yang lincah. “Namaku Teweraut. Kata orang , 

artinya Anggrek cantik. Ketika melahirkan aku dibawah pohon Bintang, Endew 

melihat beberapa utas anggrek sedang berbunga lebat” (Ani Sekarningsih, 

2000:3). ”Sekarang aku berumur lima belas, menurut hitungan catatan tahun 

kelahiran yang tercantum di ijazah SD” (Ani Sekarningsih, 2000:13). 

Teweraut adalah anak dari pasangan nDesnam dan Cipcowut. Ndesnam 

adalah orang terpandang di Asmat. Dia adalah ketua klen sekaligus penasehat adat 

di rumah adat.“nDiwiku, namanya nDesnam, beristri dua. Aku sendiri terlahir dari 

istri tertua, bernama Cipcowut…nDiwiku adalah orang terpandang;kondang 

sebagai mantan panglima perang dizamannya. Beliau juga ketua klen…beliau 

masih mendapat jabatan lain sebagai penasehat adat di rumah adat” (Ani 

Sekarningsih, 2000:9-11).  
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Teweraut tinggal bersama nDiwi (sebutan untuk ayah) dan Endewnya 

(sebutan untuk ibunya) di Ewer, yang berada di tepi Sungai Pek yang bermuara di 

Sungai Asuwet.  

Teweraut bersekolah sampai tamat SD, kemudian melanjutkan ke Sekolah 

Kesejahteraan Keluarga di ibukota kabupaten (Agats), namun hanya delapan 

bulan bisa bertahan, kemudian berhenti karena kiriman perbekalan yang sering 

telat karena transportasi yang susah.  

Dalam tahap penyituasian ini juga diceritakan tentang sosok Rin atau biasa 

dipanggil Mama Rin. Rin adalah seorang perempuan asal Jakarta berdarah Jawa 

yang sangat tertarik pada suku Asmat, suku-nya Teweraut. Bermula pada hobinya 

mengkoleksi benda seni Asmat, Rin kemudian semakin terpesona pada Asmat 

hingga mempelajari segala sesuatu tentang Asmat, bahkan sampai mencari 

referensi di Kanada. Kecintaannya pada Asmat membuatnya berkunjung ke 

Asmat untuk pertama kali. Kunjungannya ini membawanya bertemu dengan 

Teweraut. “Saat itu ia melihat Teweraut yang tegak diam dikejauhan. Terpisah 

dari kelompoknya . Tidak tertawa. Rin tahu anak itu sedang menilai…Rin 

menyukai saat-saat yang tepat itu. Ya, dia menyadari sepenuhnya kini. Ia memeng 

menyukai anak itu” (Ani Sekarningsih, 2000:19-20). 

Perasaan senang juga dirasakan Teweraut ketika bertemu dan bersama 

Mama Rin, seperti terdapat dalam kutipan berikut: “Sudah tersiar luas kabar Mam 

Rin akan turut hadir dalam upacara akbar ini. Deg! Semacam kegembiraan 

menelusup ke seluruh aliran darah. Timbul suatu harapan yang tidak begitu jelas. 

Bagaimanapun, kabar ini merupakan rangsangan gairahku. Perjumpaan dengan 

Mama Rin merupakan kekayaan” (Ani Sekarningsih, 2000:45). 
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Tahap penyituasian ini juga diisi dengan penceritaan tentang kesibukan 

masyarakat Asmat dalam mempersiapkan upacara keramat mBis. Upacara ini 

adalah upacara adat masyarakat Asmat yang dilakukan untuk menghormati arwah 

leluhur mereka, dengan cara membuat tonggak patung yang diukir.  

Secara umum tahap penyituasian roman NT berisi tentang pengenalan 

sosok Teweraut, keluarganya, tempat asalnya, status sosial dan pendidikannya. 

Sosok Rin juga diperkenalkan dari hobinya dan ketertarikannya pada segala 

sesuatu yang berhubungan dengan Asmat.  

Setelah proses pengenalan tokoh utama pada tahap penyituasian, maka 

alur pada roman NT berjalan menuju tahap pada tingkat pemunculan konflik 

(generating circumstances). Pada tahap ini mulai muncul konflik, yaitu ketika 

Teweraut dijodohkan dengan Akatpits, seorang ketua klen kampung sebelah yang 

telah mempunyai enam orang istri. Teweraut mencoba menolak perintah 

nDiwinya ini, namun apa lacur, bantahannya tidak digubris—maka kawinlah 

Teweraut dengan Akatpits. “Aku menolak, nDiwi. Aku masih ingin tinggal 

disisni. Dia pun kudengar sudah mempunyai banyak istri.” Tak satu suara pun 

memberi tanggapan ucapanku. Semua berdiam diri, menunggu” (Ani 

Sekarningsih, 2000:62). Perkawinan Teweraut dengan Akatpits berlangsung 

meriah. Akatpits memberi banyak mas kawin kepada Teweraut.  

Tahap ini juga berisi tentang “booming”-nya rencana adanya pemilihan 

sejumlah orang warga Asmat yang akan diikutsertakan dalam misi kesenian 

Asmat di luar negeri. Misi ini diurusi oleh Mama Rin. Pada tahap penyeleksian 

peserta, timbul masalah karena yang tidak terseleksi banyak yang protes bahkan 

mengancam. Teweraut dan Akatpits sendiri terpilih menjadi salah satu 
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delegasinya. Teweraut berpikir bahwa semisal dia bukan anak seorang ketua klen, 

dan istri seorang ketua klen juga, tidak mungkin ia akan terpilih. “ Kalau saja pada 

awalnya aku tidak pernah diperkenalkan Bert pada Mama Rin, begitu pula bukan 

anak nDiwi, panglima besar di desaku, dan Akatpits bukan suamiku, belum tentu 

nasib baik itu membuhul keberuntungan kami bertiga” (Ani Sekarningsih, 

2000:76-77). Terpilihnya Teweraut menjadi salah satu duta Asmat, akan 

menjadikan dirinya menemui peristiwa-peristiwa luar biasa selama lawatan keluar 

negeri nantinya.  

Tahap selanjutnya dari alur roman NT adalah peningkatan konflik (rising 

action). Pada tahap ini dimunculkan beberapa peristiwa yang membuat Teweraut 

terusik dan terus kritis terhadap segala sesuatu yang terjadi baik tentang 

hubungannya dengan Akatpits yang pasang surut, maupun respon terhadap 

ketidakadilan yang ditemui selama lawatan ke luar negeri (Eropa dan Amerika 

Serikat).  

Misi kesenian suku Asmat yang koordinator teknisnya Mama Rin ini 

berkunjung ke sejumlah kota di Eropa dan Amerika Serikat, antara lain ke 

London, Amsterdam, Paris, New York, dan terakhir ke New Orleans.  

Dalam misi ini terjadi beberapa peristiwa menarik yang menggugah 

pemikiran Teweraut. Diantaranya adalah terjadinya aksi demo yang dilakukan 

sejumlah orang keturunan Indonesia yang hidup di Amsterdam. Mereka menuntut 

misi kesenian dihentikan karena menghina orang Asmat. Misi kesenian tersebut 

dianggap mengeksploitasi dan mempermalukan orang Asmat serta 

menguntungkan segelintir orang panitia penggagasnya. Peristiwa ini 

mengguncang pikiran Teweraut. Argumen beberapa panitia tidak meyakinkannya. 
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Kami memang menerima kata-kata panitia dalam diam tanpa memahami 
keseluruhan cerita. Aku sendiri mengharapkan suatu keajaiban untuk dapat 
mengatakan pada panitia Jakarta dan masyarakatku yang lugu ini, agar 
sebaiknya segera mengakhiri perjalanan yang meletihkan dan 
menegangkan ini. Namun harapan itu hanya angin segar sesaat. Ada kesan 
kedudukan panitia inti dari Jakarta tak mungkin diguncang oleh usulan 
kami. Mereka terlalu sadar bahwa keberadaan kami membuat mereka 
terkenal dan memberi mereka kesempatan untuk meluaskan jalinan bisnis 
terselubung. Sedang orang-orang seperti kami cuma alat menuju ambisi 
pribadi mereka (Ani Sekarningsih, 2000:113). 
 
Kecemburuan terhadap panitia semakin muncul ketika Teweraut 

menemukan sejumlah fakta yang menunjukkan perlakuan dan fasilitas yang 

diskriminatif antara panitia dan delegasi Asmat. Panitia misalnya tinggal di hotel 

bintang lima didaerah perjudian dan beracara bebas, sedang para delegasi Asmat 

hanya tinggal di hotel biasa dan mendapat jadwal ketat.  

Ketika lawatan sampai di Paris, terjadi dua peristiwa yang juga mendapat 

perhatian serius Teweraut. Yang pertama adalah obrolan Mama Rin sebagai ketua 

rombongan, dengan dua orang perempuan yang secara tegas menolak dan 

menganggap misi seni Asmat sebagai eksploitasi keprimitifan dan kebodohan 

orang Asmat sebagai objek kenikmatan untuk memperkaya diri. Pertunjukan itu 

dianggapnya sebagai tindakan kejam mempermalukan mereka pada dunia, dengan 

memperkenalkan pakaian dari anyaman daun sagu dan hiasan kapur yang selama 

ini menurutnya menjadi cap dagang bangsa pengayau. Panitia dianggap 

melanggar hak asasi manusia (Ani Sekarningsih, 2000:123). Mama Rin tentu 

tidak terima dengan anggapan kedua orang tersebut, Mama Rin berargumen 

bahwa misi ini sebetulnya untuk mengangkat martabat orang Asmat dan 

mengetuk pintu dunia agar selalu peduli terhadap nasib suku-suku terpencil. 

Masalah lain yang diderita Teweraut selama di Paris adalah hubunganya 

dengan Akatpits yang kurang harmonis. Pertengkaran-pertengkaran kecil mulai 
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terjadi. Disamping itu kebosanan dan kejenuhan terhadap siklus hidup yang baru 

pun mulai menghinggapi diri Teweraut, sehingga membuatnya tidak bergairah 

dalam latihan maupun pentas.  

Pertunjukan di New York berjalan dengan lancar. Delegasi Asmat 

ditemukan dengan suku Dani dari pegunungan Jayawijaya dan tiga orang lainnya 

dari Sentani. Usai pertunjukan di Museum Sejarah Ilmu Alam New York, 

rombongan Asmat diundang oleh warga Indian dan Negro yang simpati dengan 

pertunjukan mereka. Demikian juga sewaktu pertunjukan terakhir di New Orleans, 

orang Asmat mendapat sambutan cukup baik bahkan diundang untuk 

mengunjungi ladang jagung yang teknologi pengolahannya tinggi oleh warga 

New Orleans setempat.  

Gelombang pengetahuan baru, teknologi baru, kebudayaan baru, dan cara 

hidup baru, menimbulkan kebingungan dan timbunan pertanyaan dikepala 

Teweraut, apakah masyarakatnya kelak dapat seperti yang dilihatnya sekarang di 

Amerika. 

Kapankah mungkin dibangun jalan-jalan dan gedung-gedung megah di 
Asmat seperti ini? Mungkinkah masyarakatku dapat memahami sekaligus 
memanfaatkan secara tepat guna arti pembangunan ekonomi dalam skala 
kepentingan nasional? Mampukah adat istiadat kami bertahan diantara 
deru pembangunan itu tanpa korban? Masihkah terbuka lapngan kerja dan 
kesempatan-kesempatan emas bagi generasi penerus masyarakatku yang 
penuh semangat pembaharuan? Suatu saat andaikan penghayatan 
masyarakat Asmat terhadap hubungan sistem kepercayaan tradisional 
murni mengabur oleh gaya hidup baru—padahal selam ini menjadi 
penunjang salah satu unsur kebudayaan dalam tatanan sosial masyarakat—
masih cukup berartikah Asmat tanpa patung-patung yang selam ini 
merupakan unsur monumen sakral? Karena bagaimanapun juga, tidak 
dapat diingkari, hasil seni ukir tidak ubahnya mediator seperti yang 
dikenal oleh agama-agama dunia. Orang Kristen dengan lambang salib, 
Islam dengan tenaga kata, atau Hindu dan Buddha dengan arcanya. 
Begitupula kehidupan upacara sakral mbis merupakan materai produk 
Asmat (Ani Sekarningsih, 2000:146-147). 
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Sekembalinya dari misi kesenian di luar negeri, kehidupan Teweraut 

kembali seperti semula, penuh dengan kebosanan dan mengerjakan hal yang itu-

itu saja. Akatpits sendiri setelah lawatannya ke luar negeri memilih bekerja di 

Pelabuhan Merauke. Akatpits berambisi bekerja di kota untuk mencari uang 

banyak demi kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya nantinya.  

Teweraut kemudian diketehui telah hamil. Kehamilannya ini praktis 

membuatnya lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatannya. Bayangan kesepian 

dan kejenuhan dalam kehidupannya di kampungnya kembali menyeruak. 

Kenangan-kenangan indah selama hidup di kota serta lawatannya ke luar negeri 

terus mengikutinya.  

Bahkan pikiranku masih bingung. Dipenuhi kenangan perjalanan yang 
serba gemerlapan indah, serba menyenangkan. Naik pesawat. Naik Mobil. 
Jalan-jalan di toko-toko di Pasar Minggu, Melawai, Tanah Abang. Makan 
teratur waktunya tanpa harus repot-repot. Sementara disisni aku kembali 
bergelimang lumpur pekat yang mengikat dan terpencil dalam dunia tugas-
tugas keperempuan yang sempit (Ani Sekarningsih, 2000:167). 
 
Kegelisahan Teweraut membuatnya ingin curhat kepada seseorang. Dan 

orang yang paling dekat secara psikologis dengannya hanyalah Mama Rin. 

Teweraut kemudian menulis surat kepada Mama Rin yang sangat sentimentil. Isi 

surat tersebut berisi kegelisahannya terhadap kondisi soisal budaya dikampungnya 

seperti maraknya penebangan pohon liar, tentang degradasi nilai ukir asmat 

karena hanya untuk kepentingan bisnis, tentang nasib pendidikan di kampungnya, 

tentang lapangan kerja yang susah, dan tentang wibawa para tetua adat yang 

semakin tidak dihiraukan oleh para orang muda Asmat yang sudah mengenyam 

pendidikan dan mengetahui dunia luar. Namun akhirnya surat tersebut urung 

dikirimkan Teweraut, karena tidak mampu beli perangko. “Karena uang demikian 
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bernilai untukku. Lebih penting dipakai membeli garam, dibanding sepotong 

perangko”, demikian pikir Teweraut (Ani Sekarningsih, 2000:170). 

Untuk mengisi hari-harinya yang membosankan, Teweraut kemudian 

bekerja di base camp Konoko milik Mister Hoover dan Pak Mangunsong, selama 

empat bulan lebih. Teweraut merasa nyaman dapat menghabiskan waktunya 

dengan bekerja mengurusi kebutuhan rumah tangga di base camp. Perlakuan 

kedua majikannya juga cukup baik.  

Mama Rin kemudian datang kembali di Asmat. Kedatangannya diisi 

dengan bertemu dengan ibu camat ibu kota, dan secara kebetulan bertemu 

Tewerau juga ketika Teweraut memeriksakan kandungannya di kecamatan. 

Selama kunjungannya ini, Mama Rin juga menyempatkan bertatap muka dengan 

pemuda Karang Taruna Ewer. Mama Rin mengkritisi usaha penebangan hutan liar 

yang dilakukan para pemegang HPH yang dibantu warga Asmat. Mama Rin 

prihatin dengan kondisi alam Asmat yang semakin rusak. Mama Rin memberi 

pencerahan kepada para pemuda Ewew Asmat tersebut tentang pentingnya 

menjaga kelestarian hutan, karena hutan tersebut akan diwariskan kepada para 

generasi mendatang.  

Tahap selanjutnya dalam roman NT adalah tahap klimaks (climax). Pada 

tahap ini konflik/kesulitan hidup yang terjadi mencapai puncaknya. Pada roman 

NT, klimaks terjadi ketika Akatpits dikabarkan tewas akibat kecelakaan di 

pelabuhan tempat ia bekerja. Akatpits tertimpa tumpahan barang berat di 

pelabuhan. Kabar tersebut membuat Teweraut sangat bersedih. Pada pemakaman 

Akatpits, Teweraut membayangkan angan-angannya yang tidak kesampaian 

seiring kematian suaminya tersebut. 
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Ah, megahnya pemakaman itu. Namun tidak mengembalikanmu padaku. 
Jadi, sampai begini sajakah kebersamaan kita? Impian kita? Rencana anak 
kita untuk memperoleh pendidikan tinggi? Anak-anak kita yang merintis 
pembangunan jalan-jalan beraspal di Asmat? Anak-anak kita yang 
direncanakan memandu penegakan gedung bertingkat di kampung kita? 
(Ani Sekarningsih, 2000:247). 
 
Paska kematian Akatpits, Teweraut menghabiskan hari-harinya di biara 

Suster Elisabeth. Teweraut bertugas membantu-bantu di biara tersebut. Pada suatu 

saat, Owenbe—adik Akatpits mencoba meminta Teweraut untuk bersedia menjadi 

istrinya, karena Owenbe berargumen bahwa pasca kematian kakaknya, praktis 

tanggungjawab mengurus istri kakaknya adalah tanggungjawabnya. Tawaran 

Owenbe ditolak Teweraut. Teweraut merasa belum siap, dan masih belum bisa 

melupakan almarhum suaminya.  

Kandungan Teweraut semakin tua. Masa persalinan pun tiba. Teweraut 

berusaha melewati proses persalinan dengan adat Asmat yaitu melahirkan 

ditempat yang sudah ditentukan yaitu di pondok kecil dan terpencil sambil 

ditemani Endewnya. Proses melahirkan ternyata sulit. Teweraut kemudian 

meminta untuk melahirkan di Puskesmas saja. Permintaan tersebut dituruti 

Endewnya. Segera Teweraut di bawa ke Puskesmas. Di Puskesmas Teweraut 

ditangani sendiri oleh Dokter Sita. Proses melahirkan Teweraut mengalami 

masalah serius, letak bayinya ternyata melintang, sehingga menyulitkan 

persalinannya. Tragis, bayi yang diharapkan tak kunjung lahir, suhu badan 

Tewerautpun naik tajam sehingga membuat daya tahan tubuhnyapun ikut 

menurun. Dokter Sitapun berinisiatif untuk bertemu dengan nDesnam, ayah 

Teweraut untuk membicarakan kondisi darurat yang dialami Teweraut. Namun 

sebelum ada tindakan medis lebih lanjut, Teweraut menghembuskan nafas 

terakhirnya. Teweraut meninggal dunia dalam perjuangannya dalam melahirkan.  
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Epilog alur roman NT ditandai pada tahap penyelesaian. Pada tahap ini 

diceritakan tentang kesedihan mendalam yang dialami warga Agats Asmat, 

khususnya kerabat dekat Teweraut karena kematian Teweraut. Ndesnam, ayah 

Teweraut merasa sedih berkepanjangan setelah kepergian anaknya tersebut. 

Kesedihannya membuat kondisi fisiknya ikut menurun. Dan akhirnya dua bulan 

paska Teweraut wafat, nDesnam akhirnya meninggal dunia.  

Semangat pembaharuan Teweraut menjadi warisan bagi keluarga dan 

kerabatnya. Cipcowut (ibu Teweraut), Cenakat (Ibu tiri Teweraut), dan 

Pecakcowut (istri tertua Akatpits) merasa bahwa cita-cita dan angan-angan 

Teweraut yang ingin memajukan generasi Asmat menjadi cermin perjuangan bagi 

ketiganya dalam usaha mendidik dan mengarahkan saudara-saudara Teweraut 

yang masih muda.  

Sebagai ungkapan kerinduan masing-masing, kepada orang-orang yang 
telah tiada. Perhatian ketiganya mereka juga tumpah terpusat pada 
pertumbuhan pendidikan Bewormbi dan Yuyip, adik-adik Teweraut. 
Begitu juga pada ketiga anak-anak Akatpits yang telah duduk di bangku 
SMP Agats. Kekeramatan cita-cita Teweraut itu telah diwariskan untuk 
seluruh generasi di kampungnya. Sehingga dia yang pernah hadir tidak 
cuma sekedar menjadi buah bibir, atau maskot yang dikultuskan di 
kampung. Namun lebih nyata diungkapkan dalam kepastian sikap dan laku 
perbuatan (Ani Sekarningsih, 2000:292-293). 
 
Mama Rin terlambat mendengar kabar kematian Teweraut dan nDesnam. 

Baru dua bulan paska kematian dua orang Asmat tersebut, Mama Rin yang berada 

di Jakarta mendengar kabar menyedihkan tersebut. Teringat persahabatnnya yang 

manis dengan Teweraut. Terkenang juga usaha-usahanya bersama teman-

temannya untuk membangun pendidikan dan pendanaan bagi Asmat. Namun 

perjuangannya banyak mendapat jalan terjal. Impiannya untuk membangun 
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sumber daya manusia di Asmat banyak mendapat sambutan. Gema 

kesetiakawanan itu akhirnya lalu meluas. 

Banyak orang turun tangan melontarkan sejuta ide. Di beberapa tempat 
muncul organisasi sosial dalam bentuk yayasan-yayasan yang 
berkemampuan menerjemahkan makna pengentasan kemiskinan. Begitu 
pula program-program melalui pelatihan yang tujuannya memberdayakan 
sumber daya manusia di sana agar lebih kreatif, imajinatif dan cerdas. 
Mereka memang dalam proses belajar. Dan makana belajar itu adalah 
mengubah pengetahuan dan pengalaman menjadi kearifan, kesabaran, dan 
kasih sayang untuk menjadi dewasa, yang pada saatnya diharapkan dapat 
melengkapi kehidupan bangsa pemetik itu menjadi mandiri (Ani 
Sekarningsih 2000:294). 
 
Mama Rin juga menyesalkan terhadap kondisi Asmat sekarang yang 

cenderung negatif. Warganya sekarang banyak yang memburu kayu gaharu untuk 

dijual dengan harga jutaan rupiah. Minuman keras dan perempuan penjaja seks 

juga sudah marak di Asmat. Penyebaran virus HIV merajalela. 

Mama Rin akhirnya mengunjungi Asmat seminggu setelah mendengar 

kabar tersebut. Kenangannya yang manis bersama Teweraut dan kepercayaan 

kerabat Teweraut terhadapnya untuk membangun semangat terus maju, 

membuatnya meneteskan air mata. Mama Rin kembali dikerumuni bocah-bocah 

Asmat, seperti ketika dia pertama kali berkunjung dulu. Cerita pun berakhir. 

Analisis alur roman NT secara keseluruhan menggunakan teknik progresif 

sesuai dengan alur yang terdapat dalam roman tersebut.  

 Tabel 4 ( tabel penggambaran alur maju roman NT). 

Tahap penyituasian Penceritaan tokoh Teweraut, keluarga dan 

lingkungannya. Penceritaan tokoh Mama Rin. 

Penceritaan aktifitas upacara keramat mBis. 

Tahap pemunculan Teweraut dijodohkan dengan Akatpits. Booming 
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konflik rencana, dan pemilihan peserta untuk misi kesenian 

Asmat ke luar negeri.  

Tahap peningkatan 

konflik 

Hubungan Akatpits dan Teweraut yang sering dilanda 

konflik. Munculnya pemikiran-pemikiran kritis 

Teweraut selama perjalanan ke luar negeri. 

Keprihatinan Teweraut dan Mama Rin terhadap hutan 

Asmat yang kritis dan ketidakadilan yang melanda 

Asmat. 

Tahap klimaks Akatpits tewas tertimpa barang di pelabuhan Merauke. 

Teweraut meninggal dunia dalam proses persalinan 

kelahiran bayinya. 

Tahap penyelesaian Pemikiran-pemikiran kritis dan perjuangan Teweraut 

dikenang dan dihayati oleh keluarga dan kerabatnya. 

Sikap Mama Rin yang selalu optimis dan selalu 

berharap pada kemajuan Asmat. 

 

C. Latar 

Latar atau setting adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang 

berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu 

karya sastra (Panuti Sudjiman, 1988:44). 

Dalam analisis latar roman NT, akan digunakan tiga kategori pendekatan, 

yaitu latar tempat, latar waktu dan latar sosial. 

1. Latar Tempat 
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Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah cerita fiksi. Unsur yang dipergunakan mungkin berupa tempat-

tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama 

jelas. 

Roman NT mengambil latar tempat di beberapa kota/ daerah, diantaranya 

adalah Asmat, Jakarta, London, Amsterdam, Paris, New York, New Orleans, dan 

Merauke. 

Latar tempat Asmat merupakan tempat kelahiran dan tempat hidup sehari 

hari Teweraut. Dalam roman ini, latar tempat Asmat sering disebut. Seperi contoh 

kutipan berikut ini; “Ewer, tempatku tinggal, berada di tepi Sungai Asuwet. 

Bukan desa biasa seperti kebanyakannya. Di sana terdapat landasan pacu yang 

dirintis para misionaris, jauh sebelum aku lahir”(Ani Sekarningsih, 2000:8). Ewer 

merupakan salah satu tempat di Asmat yang terkenal digunakan sebagai landasan 

pacu kapal terbang. 

Jakarta juga merupakan latar tempat yang ada di roman NT. Jakarta 

disinggahi rombongan Teweraut sebelum lawatan ke luar negeri.  

Setiap hari Minggu kami memperoleh kesempatan ke gereja dengan bis 
Metro mini yang disewa pihak penyelenggara. Kemudian berkeliling 
melihat pusat-pusat rekreasi, menyaksikan deretan gedung tinggi yang 
mencapai awan. Keseluruhannya menimbulkan decak kagum. Jakarta 
bukan tanah rawa. Tetapi kota ini memiliki jembatan-jembatan panjang 
yang kukuh lagi megah (Ani Sekarningsih, 2000: 92). 
 
London-- ibu kota Inggris, merupakan latar tempat pertama kunjungan 

rombongan Teweraut selama di luar negeri. Kutipannya seperti berikut; “ Tiba di 

bandara Hitrou (Heatrow) kami tak sempat punya waktu berleha-leha”(Ani 

Sekarningsih, 2000:101). Dan juga kutipan berikut; “…Jadwal acara pun berubah. 

Untungnya, waktu itu digunakan untuk rekreasi melihat istana Elizabeth II, 
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berlayar di sungai Thames dan belanja bebas barang-barang cinderamata di 

Piccadily”(Ani Sekarningsih, 2000:111). 

Setelah London, perjalanan kebudayaan dilanjutkan ke Amsterdam, 

Belanda. Di latar tempat Amsterdam inilah misi kesenian Asmat didemo oleh 

masyarakat setempat karena memprotes eksploitasi manusia Asmat dengan dalih 

misi kesenian, kutipannya sebagai berikut; “Pertunjukan di Museum Tropen-

Amsterdam, mengundang kerusuhan unjuk rasa yang menegangkan dari 

Organisasi Papua Baru yang berdomisili di Belanda…Mereka berdiri berlapis di 

depan pintu gerbang sambil meneriakkan yel-yel. “Orang Jawa miskin! Orang 

Jawa pencuri tanah Papua!Hidup Papua Baru. Hiduuuup…”(Ani Sekarningsih, 

2000:112).  

Setelah Amsterdam, perjalanan dilanjutkan ke Paris, Prancis. 

Tanpa istirahat yang berarti, setelah perjalanan 5 jam dengan kereta 
Amsterdam-Paris, langsung kami diantar menuju penginapan, meletakkan 
tas pakaian kemudian bergegas lagi ke gedung Perserikatan Bangsa-
Bangsa…Menurut cerita seorang anggota panitia yang duduk dalam satu 
kompartemen kereta, Paris merupakan pusat semua kegiatan seni (An 
Sekarningsih, 2000:122). 
 
New York—Amerika Serikat, adalah latar tempat yang dikunjungi 

rombongan Teweraut setelah Paris. Kutipan berikut menggambarkan suksesnya 

acara Teweraut di New York; “ Pertunjukan kami yang sukses di Museum Sejarah 

Ilmu Alam, New York, telah mengundang simpati banyak kalangan masyarakat 

Indian dan Negro Amerika”(Ani Sekarningsih, 2000:133). 

Di Amerika Serikat, misi kesenian rombongan Teweraut juga 

mengunjungi New Orleans. Latar tempat New Orleans terdapat dalam kutipan 

berikut; “Pada penghujung perjalanan safari budaya ke New Orleans, juga tak 
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kurang menimbulkan kekaguman tersendiri diantara kami”(Ani Sekarningsih, 

2000:142). 

Latar tempat terakhir yang disebutkan dalam roman NT adalah Merauke. 

Merauke merupakan kota pelabuhan yang menjadi tempat bekerja Akatpits—

suami Teweraut paska lawatan dari luar negeri. Kutipannya adalah sebagai 

berikut; “Hanya dua minggu Akatpits bertemu dan berkumpul dengan anak-anak 

dan istri-istrinya. Ia pun berangkat kembali ke Merauke memenuhi tawaran kerja 

di pelabuhan itu”(Ani Sekarningsih, 2000:173). Dilanjutkan dengan kutipan yang 

menunjukkan latar tempat Merauke, sewaktu upacara pemakaman Akatpits, 

sebagai berikut, “Akatpits dikebumikan secara adat dalam sebuah peti berukir 

oleh kawan-kawan Asmat di Merauke”(Ani Sekarningsih, 2000:246). 

2. Latar Waktu 

Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Dalam roman NT, tidak 

disebutkan secara eksplisit kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada. Namun 

secara implisit terdapat beberapa petunjuk yang menyebutkan bahwa peristiwa-

peristiwa dalam roman NT adalah semasa tahun 1980-an akhir sampai dengan 

tahun 2000. 

Mulai awal hingga sampai berakhirnya roman ini yaitu pasca kematian 

Teweraut akibat melahirkan, latar waktu dapat dihitung dengan data-data yang ada 

di roman NT. Roman NT dimulai dengan penceritaan kelahiran 

Teweraut.”Namaku Teweraut. Kata orang, artinya Anggrek cantik. Ketika 

melahirkan aku di bawah pohon Bintang, Endew melihat beberapa utas 

anggrek”(Ani Sekarningsih, 2000:3). 
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Penceritaan kemudian berlanjut ketika Teweraut berumur 15 tahun. 

“Sekarang aku berumur lima belas, menurut hitungan catatan tahun kelahiran 

yang tercantum di ijazah SD”(Ani Sekarningsih, 2000:13). Pada usia remaja itulah 

terjadi perjumpaannya dengan Mama Rin untuk pertama kalinya yang 

mengingatkannya pada perjumpaannya pada orang Jawa yang telah pernah ke 

Asmat setahun sebelum Mama Rin datang, yaitu Bapak Kharis Suhud, Ketua 

DPR/MPR RI waktu itu. 

Sesaat pandangan kami berbenturan. Ia melontarkan senyum lantas datang 
mendekatiku. Rasanya, ini adalah peristiwa perjumpaanku yang kedua kali 
melihat orang Indonesia.(Maksudku orang-orang yang datang dari Jawa). 
Setahun lalu muncul sebuah nama. Bapak Kharis Suhud yang datang tiba-
tiba bersama wakil Gubernur Irian Jaya, Pak Sugiono. Kata orang, jabatan 
Pak Kharis Suhud itu tinggi. Selain sebagai ketua DPR/MPR, beliau juga 
seorang jenderal…(Ani Sekarningsih, 2000:15). 
 
Kharis Suhud menjabat Ketua DPR/MPR RI pada periode tahun 1987-

1992, artinya sebagian latar waktu dalam roman NT adalah antara tahun 1987 

sampai 1992.  

Cerita berlanjut ketika beberapa puluh orang Asmat termasuk Teweraut 

dipilih untuk misi kesenian di Jakarta dan sejumlah kota besar di Eropa dan 

Amerika Serikat. Salah satu panitia misi kesenian Asmat ini adalah Mama Rin. 

Seluruh rangkaian misi kesenian yang diikuti Teweraut baik di Jakarta dan 

diteruskan di Eropa dan Amerika Serikat terjadi selama empat bulan, hal ini 

terlihat ketika rombongan Teweraut tiba kembali di Asmat selepas lawatan ke luar 

negeri tersebut. “Ketika berangkat empat bulan lalu akau hanya membawa satu 

pakaian di badan. Tanpa sepotong baju dalam…Namun sekarang pada saat kami 

tiba di pelabuhan Agats, untuk menurunkan beban kami saja perlu bantu 

membantu” (Ani Sekarningsih, 2000:163). 
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Peristiwa lawatan kesenian ke luar negeri yaitu ke sejumlah kota di Eropa 

dan Amerika Serikat tersebut berlangsung pada tahun 2000. Kutipan berikut 

secara eksplisit menyebutkan tentang tahun 2000 ketika terjadi percakapan Mama 

Rin dengan temannya panitia KBRI sewaktu lawatan kesenian tersebut sampai di 

Paris Prancis. Pada saat itu Mama Rin mengungkapkan kejengkelannya karena 

lawatan kesenian tersebut dipandang sebelah mata oleh beberapa warga setempat 

karena dianggap melecehkan kebudayaan Asmat yang primitif: 

‘Hal itu juga didorong oleh pengetahuan sejarah. Coba perhatikan ribuan 
tahun sebelum Masehi, orang Mesir telah mengenal keindahan. 
Berpakaian pantas dan mengenakan perhiasan yang terbuat daripada 
logam emas. Sementara banyak tatanan kehidupan masyarakat terpencil di 
Irian Jaya pada tahun 2000 ini, terlupakan orang.’Mama Rin tak terkendali 
berpidato panjang (Ani Sekarningsih, 2000:124).  
 
Terlihat jelas dalam kutipan di atas bahwa latar waktu semasa lawatan 

empat bulan di Eropa dan Amerika Serikat adalah  sekitar tahun 2000. 

Setiba di Asmat, pasca lawatan selama empat bulan di luar negeri, 

Teweraut diindikasikan hamil oleh temannya, Pumu. “Jangan-jangan sebenarnya 

kau ini hamil, Tewer, Bukan malaria.”Kata Pumu memastikan (Ani Sekarningsih, 

2000:162). Pernyataan Pumu ini dibenarkan bidan  yang bertugas di Pukesmas 

kecamatan. “Bidan membenarkan perkiraan Pumu tempo hari. Ia menegaskan aku 

memang sudah hamil dua bulan.”(Ani Sekarningsih, 2000:166). 

Selama hamil, Teweraut bekerja pada Mister Hoover di base camp 

Konoko. Memasuki usia kehamilan delapan bulan, Teweraut memutuskan untuk 

berhenti bekerja dan memilih pulang ke rumahnya. “Memasuki bulan ke delapan 

kandunganku, aku kembali ke kampung” (Ani Sekarningsih, 2000:213). 
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Teweraut meninggal dunia dalam proses persalinannya. Tidak disebutkan 

secara eksplisit tanggal, bulan dan tahunnya maupun pada usia keberapa 

kandungannya sewaktu proses melahirkan tersebut.  

Dua bulan setelah Teweraut wafat, nDesnam—ayah Teweraut, menyusul 

kepergian Teweraut akibat terlalu bersedih. “Dua bulan kemudian nDesnam pun 

menyusul putri kesayangnnya.”(Ani Sekarningsih, 2000:291). 

3. Latar Sosial 

Latar sosial dalam roman NT yaitu latar yang menyaran pada hal-hal yang 

berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang 

diceritakan dalam roman NT, dapat berupa adat istiadat, pemakaian bahasa, 

tradisi, keyakinan, cara berpikir dan bersikap.  

Dalam roman NT, terlihat kental sekali latar sosialnya, terutama pada 

pemakaian bahasa khas Asmat, adat istiadat, tradisi, dan cara berpikir. Pemakaian 

bahasa pada roman NT cukup banyak diwarnai dengan penyebutan bahasa lokal 

Asmat. Istilah seperti nDiwi (ayah), endew(ibu), cepes (wanita), ndamero (dukun), 

ndat yuwus (roh jiwa), upacara mbis pokmbu (upacara ritual tonggak leluhur), dan 

masih banyak lagi istilah-istilah bahasa Asmat lain, mewarnai hampir di setiap 

bagian roman.  

Penceritaan dan pemunculan adat istiadat khas Asmat juga disebut dalam 

roman ini. Upacara ritual mbis pokmbu (upacara ritual tonggak leluhur) 

misalnya—diceritakan secara mendetail oleh pengarang (lihat Ani Sekarningsih, 

2000:33-58). Adat dan tata cara perkawinan Asmat—juga diceritakan secara 

detail dalam roman ini (lihat Ani Sekarningsih, 2000:66-70).  
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Tradisi-tradisi lokal seperti kawin lari (Ani Sekarningsih, 2000:66), 

melanggar batas daerah selama bepergian (Ani Sekarningsih, 2000:89) pergi ke 

nDamero (dukun) untuk mengetahui penyebab kematian saudara/sahabat tercinta 

(Ani Sekarningsih, 2000:257-259), dan berduka cita sebab kematian salah satu 

saudara dengan menggunduli kepala dan bergulung-gulung di lumpur (Ani 

Sekarningsih, 2000:289-290), adalah juga sederet tradisi dan keyakinan 

masyarakat Asmat yang terdapat di roman NT.  

Kondisi gaya hidup masyarakat Asmat yang orisinal mulai sedikit berubah 

(baca:tercemar) sebagai akibat persentuhannya dengan budaya modern 

masyarakat kota juga sering terlihat dalam roman ini. “Menjelang rehat sore 

seseorang datang mengantar Yokmenipits dalam keadaan mabuk berat. Dia 

ditemukan di suatu lokasi pekerja seks dekat Pasar Minggu”(Ani Sekarningsih, 

2000:92). Yokmenipits adalah salah satu rombongan Asmat yang melawat ke luar 

negeri. 

Kebutuhannya sekarang bukan cuma sekedar rokok dan bir. Pengalaman 
Cimnenbey dan Benwar yang dibawa orang KBRI melihat kehidupan 
malam di kota Amsterdam ke lokasi pemajangan –pemajangan wanita 
sepanjang kanal di tengah kota, menjadi rangkaian cerita yang menarik. 
Namun menimbulkan kecemburuan. Cerita pengalaman kedua mereka 
digarap seseru cerita kepahlawanan para tokoh panglima perang di 
kampung. Namun membuat lainnya penasaran dan iri serta melontarkan 
seloroh kurang pantas. ‘Mama, berilah kami cepes putih’ (Ani 
Sekarningsih, 2000:119). 
 
Kutipan di atas memperlihatkan bagaimana terpesonanya para lelaki 

Asmat ketika lawatan mereka di Amsterdam, Belanda.terhadap praktek pelacuran 

bebas.  
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Perjumpaan dengan budaya modern juga mengikis sikap hormat para anak 

muda Asmat yang telah mengenyam pendidikan terhadap para tetuanya, seperti 

dalam kutipan surat Teweraut kepada Mam Rin berikut: 

Mama tahu yang paling menyedihkan adalah lelaki tua yang sebelumnya 
dihormati dan disegani kata-katanya oleh kaum muda? Sekarang mereka 
semakin kehilangan pamor. Anak-anak muda yang telah mengecap 
pendidikan sekolah apalagi yang telah melanglang dunia, menganggap 
para cesuipit dan cesemaipit, termasuk didalamnya kepala dusun, adalah 
orang bodoh yang kurang berpendidikan (Ani Sekarningsih, 2000:169). 
 
Tampak secara keseluruhan bahwa latar sosial roman NT adalah tipikal 

sikap hidup orisinal ke-asmat-an yang berjumpa dengan budaya dan peradaban 

modern. 

Tabel 5 ( tabel unsur latar roman NT). 

Latar tempat Asmat, Jakarta, London, Amsterdam, Paris, New 

York, New Orleans, Merauke. 

Latar waktu Sekitar akhir tahun 1980-an hingga tahun 2000. 

Latar sosial Peradaban orisinal Asmat yang berjumpa dengan 

peradaban baru dari luar yang lebih modern. 

 

D. Tema dan Amanat 

Tema adalah gagasan dasar umum yang ada dalam karya sastra. Dalam 

roman NT terlihat bahwa tema yang dibawakan pengarang adalah tentang 

beratnya perjuangan perempuan dari komunitas adat terpencil (Asmat) dalam 

upaya meningkatkan pendidikan dan kemajuan buat masyarakatnya. Jalinan 

kisahnya mengantarkan potongan-potongan mozaik yang otentik dan berani, 

dengan babak-babak ritual yang selama ini terkesan magis, tertutup namun 

menggetarkan.  
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Amanat yang kita petik dari roman ini adalah bahwa perjuangan untuk 

meningkatkan martabat hidup harus terus dilakukan, meskipun keadaan dan 

kondisi yang serba kekurangan dan penuh kesulitan. Terlihat bahwa seorang 

Teweraut yang dari suku terpencil di Papua, mampu bersikap dan berpikir 

revolusioner, ingin memajukan kehidupan diri sendiri dan masyarakatnya.  

Kondisi dan keadaan yang serba kekurangan (dalam bidang pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi) yang diderita masyarakat Asmat seperti terlihat dalam 

roman ini merekomendasikan pada kita sebagai pembaca untuk selalu peduli dan 

berbuat yang kongkrit untuk sekedar membantu dan meringankan beban saudara-

saudara kita di Asmat.  

 

 

 

BAB V 

GENETIKA ROMAN NAMAKU TEWERAUT 

 

A. Latar Belakang Pengarang  

Ani Sekarningsih lahir dari pasangan Raden Odjoh Ardiwinata dan Sofia 

Lisanbow. Tempat lahir Ani Sekarningsih adalah di Tasikmalaya, tanggal 27 

Oktober 1942. Ani Sekarningsih, semasa gadis sering menggunakan nama alias 

Puthu Swasti. Setelah menikah adakalanya menggunakan nama Ani Bakri Arbie. 

Ani Sekarningsih dikaruniai tiga orang anak hasil perkawinannya dengan Dr. 

Bakri Arbie.  
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Riwayat pendidikan Ani Sekarningsih adalah SD berpindah-pindah dari 

mulai Magelang, Tanjungsari-Sumedang, Jakarta, dan Bandung, SMP di SMP II 

Bandung, SMA di SMA I Bandung, kuliah dan lulus di Akademi Bahasa Asing 

(ABA) Jakarta. Pernah menjadi Sekrtaris ORARI Cibeunying, Bandung, dan 

menjadi Wakil Ketua II Wanita Penulis Indonesia. Ani Sekarningsih adalah 

seorang yang punya hobi baca dan menulis, memotret (fotografi) dan melanglang 

dunia (traveling) sampai ke pedalaman suku terasing di Papua. Ani Sekarningsih 

adalah salah satu pendiri Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat (YKPA), 

sebuah yayasan nirlaba yang didirikan oleh mantan Ketua DPR/MPR RI, Kharis 

Suhud. YKPA ini bergerak dalam usaha memajukan daerah Asmat. Ani 

Sekarningsih mencermati dan memperjuangkan pendidikan TK di empat 

kecamatan di Asmat dan SMU di Agats sejak 1986. Sehubungan dengan 

pengabdiannya itu, ia memperoleh “Anugerah Citra kartini 2000” dari pemerintah. 

Ani Sekarningsih juga dikenal sebagai ahli Tarot—sebuah seni meramal 

dengan menggunakan kartu tarot. Tahun 2001 Ani Sekarningsih mendapat 

pengakuan tertinggi Divisi Tarot Certification Board pada American Tarot 

Association selaku Tarot Grand Master pertama di Indonesia karena penerbitan 

kartunya, Tarot Wayang Indonesia yang pertama kali oleh Grasindo (2001) dan 

buku panduan Tarot sampai tingkat menengah berjudul Bunga Rampai Wacana 

Tarot oleh Grasindo tahun 2002.  

Ani Sekarningsih juga pendiri Yayasan Multimedia Sastra yang 

memproduksi website cybersastra.com. Buku-bukunya yang telah terbit adalah: 

Rumah Susun Kita (1995), novel remaja Osakat, Anak Asmat- Balai Pustaka 

Angkasa (1996), roman Namaku Teweraut (Yayasan Obor Indonesia -2000) 
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“Grafiti Grattitude” (kumpulan puisi)-Angkasa –2001, novel Memburu Kalacakra 

(Yayasan Obor Indonesia 2004). 

Alamat Ani Sekarningsih adalah di Jalan Anggrek Lestari Indah N-2. 

Jakarta Selatan 12440, telepon (021) 7510670, email : anis@cbn.net.id. 

 

B. Genetika Roman Namaku Teweraut  

Dalam bagian ini akan diuraikan latar belakang kehidupan dan fakta 

kemanusiaan masyarakat Asmat yang sebenarnya, ditinjau dari aspek geografis 

dan keadaan alam, keadaan sosial, budaya, ekonomi, kesehatan dan pendidikan, 

adat dan kepercayaannya. yang menjadi cerminan dalam roman NT.  

 

 

 

1. Aspek Geografis dan Keadaan Alam Asmat 

Suku Asmat adalah satu dari sekian puluh suku di wilayah Papua. Suku 

Asmat, yang sekarang sudah berubah menjadi kabupaten, terletak di bagian 

selatan Propinsi Papua. Secara administratif, wilayah yang terdiri dari 7 distrik 

dan 139 kampung ini berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya dan Yahokimo di 

sebelah utara, Laut Arafuru dan Kabupaten Mappi di sebelah selatan, Kabupaten 

Mimika di sebelah barat daya, dan Kabupaten Mappi di sebelah timur. Letak 

wilayah Asmat ini identik dengan yang disebutkan dalam roman NT berikut ini: 

Batas sebelah timur laut, di sanalah pegunungan salju abadi mengawal 
dengan angker. Bagai naga raksasa berjubah beludru putih yang merentang 
dari utara ke selatan…Di sisi barat daya ada satu kawasan yang selalu 
diburu peneliti mancanegara:hutan lindung Taman Lorentz, gudang fauna-
flora yang kini menjadi salah satu aset berharga di dunia…Di dekat situlah 
tinggal suku Asmat, yang menyebar dalam tujuh daerah sub-kelompok 
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etnis hingga ke perbatasan Mappi yang dibedakan oleh adat kebiasaan, 
oleh bentuk karya ukir, dan oleh tujuh dialek bahasa (Ani Sekarningsih, 
2000:6-7). 
 
Dari aspek klimatologi, menurut laporan Majalah Travel Club edisi 

Desember 2005 mengatakan bahwa iklim di Kabupaten Asmat cukup bervariasi. 

Mulai dari daerah beriklim kering di pantai selatan hingga daerah beriklim basah 

di bagian utara, dimana sebagian wilayahnya dibentengi oleh kaki pegunungan 

Jayawijaya. 

Daerah tempat tinggal warga Asmat berupa hutan berawa dan hutan pantai 

yang dilewati sejumlah rangkaian sungai besar yang panjang dan berliku, seperti 

sungai Asuwet, Fai, Pomats dan Unir. Hutan yang terdapat di Asmat adalah hutan 

hujan tropis yang sebagian belum terjamah oleh manusia. Hutan hujan tropis 

tersebut terdiri dari hutan PPA (Perlindungan dan Pelestarian Alam), hutan 

lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, maupun hutan produksi konversi 

yang meliputi lebih dari 85% luas Kabupaten Asmat.  

Curah hujan di daerah Asmat cukup tinggi, hasil penelitian Litbang 

Kompas tahun 2002 adalah sekitar 3.000-4.000 milimeter per tahun. Hal ini sama 

dengan yang disebutkan dalam roman NT, seperti berikut, “Curah hujan yang 

cukup tinggi dan senantiasa menggenang, serta pengeringan yang lamban selam 

kurun waktu ribuan tahun …membentuk rawa-paya berupa bubur lumpur yang 

pekat. Menciptakan jalur-jalur sungai besar kecil saling berpotongan seperti 

kumpulan ular menjalar” (Ani Sekarningsih, 2000:6). 

Kondisi tanah di daerah Asmat memiliki daya dukung yang lemah sekali 

dan tidak subur untuk pertanian dan perkebunan, karena lapisan atas tanah selalu 

tersapu air asin yang melarutkan unsur hara dalam tanah. Bahkan percaya atau 
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tidak, di wilayah Asmat—hampir seluruhnya kondisi tanahnya adalah berlumpur, 

tidak ada kerikil apalagi batu-batuan. Menurut Dewi Linggasari dalam bukunya 

Realitas Di Balik Indahnya Ukiran:Potret Keseharian Suku Asmat di Kecamatan 

Agats--- daratan Agats, Asmat yang merupakan ibu kota kabupaten Asmat saja 

sebagian besar berupa lumpur pekat yang tentu tidak memungkinkan untuk 

dijadikan prasarana jalan. Kenyataan ini identik dengan yang disebutkan dalam 

kutipan roman NT berikut, “Maklumlah, sekedar untuk diketahui, believe or not, 

tidak terdapat batu, kerikil ataupun pasir di seluruh dataran rendah wilayah 

Asmat” (Ani Sekarningsih, 2000:7). 

Kondisi tanah yang berlumpur, tentu menimbulkan masalah dalam 

penyediaan air bersih di wilayah Asmat. Sumber mata air yang layak dikonsumsi 

hampir tidak ada. Menurut laporan Dewi Linggasari (2002:38) yang pernah hidup 

di Asmat pada tahun 1996 sampai 1998, sebagian besar warga Asmat 

mengandalkan air hujan yang mereka tampung dalam drum-drum besar untuk 

persediaan air bersih. Apabila dalam berhari-hari hujan tidak turun, maka mereka 

terpaksa membeli di PDAM setempat atau di YKPA (Yayasan Kemajuan dan 

Pengembangan Asmat). 

Dalam buku antropologi yang berjudul Suku Asmat karya Amir 

Martosedono (1994:47), disebutkan bahwa jumlah penduduk di daerah Asmat 

tidak diketahui dengan pasti. Diperkirakan ada 50.000 orang, 9000 di antaranya 

berdiam di kecamatan Pirimapun. Pertambahan penduduk sangat pesat, berkisar 

antara 28 sampai 84 jiwa setiap 1000 orang. Secara keseluruhan angka kelahiran 

di pedalaman adalah 13 %, di pesisir 9 %. Seperti telah diterangakn diatas; 

berdasarkan “Statistik Indonesia” tahun 1982, kepadatan penduduk di Irian Jaya 
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tiap-tiap kilometer persegi 3 orang. Sedang kepadatan penduduk di Jawa dan 

Madura, tiap-tiap kilometer persegi 753 orang. 

Hal penting dalam alam Asmat adalah masalah hutan. Hutan bagi 

masyarakat Asmat adalah segalanya. Hutan adalah sumber penghidupan sehari-

hari mereka. Sagu, ulat sagu, ubi-ubian, binatang buruan, kayu-kayuan, semuanya 

tersedia di hutan, dan tinggal memperolehnya.  

Di wilayah hutan Asmat terkenal dengan potensi kayu gaharunya. Potensi 

menggiurkan ini menarik minat para pendatang untuk mengeksploitasi kekayaan 

hutan Asmat tersebut. Penebangan liar dan membabi buta sangatlah merusak 

kelestarian hutan Asmat. Masyarakat Asmat yang sehari-hari hidup di hutan 

menjadi tergiur untuk menebangi dan mengeksploitasi kayu gaharu untuk dijual 

kepada para penadah. Fenomena tersebut tampak pada kutipan berikut dalam buku 

Realitas Dibalik Indahnya Ukiran (untuk selanjutnya disingkat RDIU) karya 

Dewi Linggasari. 

Pada tahun itu pula, tiba-tiba gaharu muncul di wilayah Agats, tepatnya di 
desa Manep dan Buetkar. Kayu ini seolah menjadi emas hitam yang dapat 
memberikan keuntungan jutaan rupiah hanya dalam beberapa minggu. 
Pendatang semakin banyak mengunjungi tempat ini untuk berburu 
keberuntungan. Orang-orang Asmat yang sudah terbiasa hidup di hutan 
merupakan tangan pertama dalam memperoleh gaharu ini, kemudian 
menjualnya kepada para pencari. Selanjutnya para pencari akan menjual 
kayu tersebut pada pedagang dengan harga dua kali lipat, sehingga ia bisa 
memperoleh keuntungan yang sangat besar. Perkampungan Manep 
menjadi kosong, rumput tumbuh subur di rumah-rumah karena 
ditinggalkan penghuninya (Dewi Linggasari, 2002:34). 
 
Potensi kekayaan hutan berupa melimpahnya kayu gaharu di Asmat 

menjadi berkah sekaligus bumerang tersendiri bagi masyarakat Asmat. Menjadi 

berkah karena dengan potensi besarnya kayu gaharu yang besar berarti 

menjadikan penggerak perekonomian lokal asal diolah dengan benar. Potensi 
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kekayaan gaharu juga menjadi bumerang tersendiri bagi masyarakat Asmat. 

Penebangan hutan yang liar tentu akan merusak hutan dan tentu akan merugikan 

generasi masa depan masyarakat Asmat yang mewarisi hutan. Dan juga akibat 

terlalu bernafsunya masyarakat Asmat untuk mengajak anak-anaknya berhari-hari 

menebang pohon di hutan tentu akan merugikan pendidikan sang anak yang 

seharusnya mengenyam sekolahan, seperti terlihat pada kutipan dalam buku RDIU 

berikut. 

Dahulu gaharu adalah barang sakral yang hanya dibakar pada saat 
pemberkatan jew di rumah bujang. Saat ini kayu itu lebih merupakan 
komoditas yang membuat orang-orang, baik pendatang maupun penduduk 
asli, berlomba-lomba mendapatkannya. Emas hitam itu telah membuat 
orang Asmat rela memboyong anak istrinya untuk tinggal di bivak dalam 
hutan untuk jangka waktu yang amat panjang. Memang, dengan itu 
mereka bisa memperoleh uang dengan mudahuntuk mebeli bermacam 
keperluan hidup. Akan tetapi, uang tidak selalu dapat menyelesaikan 
masalah. Anak-anak yang ikut orang tuanya ke hutan, terpaksa 
meninggalkan bangku sekolah. Hal ini berarti bahwa pembangunan 
kualitas manusia akan mandeg (Dewi Linggasari, 2002:62-63). 

 
2. Keadaan Sosial Budaya, Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 

Asmat 

Dalam sub bab ini dibahas mengenai fakta kemanusiaan dan gambaran 

keadaan sosial ekonomi masyarakat Asmat meliputi gambaran nilai sosial budaya,  

kondisi perekonomian, kondisi pendidikan, dan kondisi kesehatannya. 

     a. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Asmat 

Menurut laporan Imam Sulistiadi (2004), dalam website http://www. 

katcenter.info dijelaskan bahwa dalam struktur kepemimpinan sosial di Asmat, 

terdapat dua jabatan kepemimpinan yaitu, pertama, kepemimpinan yang berasal 

dari unsur pemerintah seperti kepala desa, camat, dan bupati, dan kedua , kepala 

adat/ kepala suku yang berasal dari masyarakat.  
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Kepala adat/kepala suku Asmat sangat berpengaruh dan berperan aktif 

dalam menjalankan tata pemerintahan yang berlaku di lingkungan ini. Karena 

segala kegiatan di Asmat selalu didahului oleh upacara adat yang bersifat 

tradisional, sehingga apabila akan diadakan suatu acara resmi yang sifatnya 

formal, diperlukan kerja sama antara kedua pimpinan tersebut. Apabila kepala 

suku telah mendekati ajalnya, maka jabatan kepala suku tidak diwariskan kepada 

generasi berikutnya, tapi dipilih dari orang yang berasal dari klan, atau marga 

tertua di lingkungan tersebut atau dipilih dari seorang pahlawan yang berhasil 

dalam peperangan.  

Dalam roman NT digambarkan tentang kewenangan dan kekuasaan 

seorang kepala adat yang dijabat oleh ayah/nDiwi Teweraut seperti dalam kutipan 

berikut. 

nDiwiku adalah orang yang terpandang; kondang sebagai mantan panglima 
perang pada zamannya. Beliau juga sebagai ketua klen yang turut 
mengurusi dan menetapkan setiap jenis upacara ritus, disamping mengurusi 
hukum dan pemerintahan adat, sehingga beliau masih mendapat jabatan 
lain sebagai penasihat adat di rumah adat. nDiwi berhak menduduki tempat 
terhormat di tungku pusat bersama empat orang penting lainnya. Tokoh-
tokoh yang duduk di tungku puasat ini, dianggap pimpinan adat dan pakar 
hukum yang biasa mengomandoi seluruh gerak kegiatan upacara dan 
mengawasi hukum adat yang berlaku. Termasuk diantaranya hal yang 
paling sederhana, seperti ritme tabuhan tifa yang menyihir gerakan tari 
(Ani Sekarningsih, 2000:11). 
 
Dalam struktur penduduk di wilayah Asmat sendiri terdapat dua jenis, yaitu 

pertama, penduduk asli Asmat yang umumnya bercirikan fisik berperawakan 

tegap, hidung mancung, warna kulit hitam legam, rambut keriting, dan kelopak 

mata bulat, penduduk asli Asmat ini termasuk dalam suku Polonesia yang juga 

terdapat di Papua Nugini dan Selandia Baru. Penduduk wilayah Asmat yang 
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kedua adalah masyarakat pendatang yang berasal dari luar Asmat, biasanya dari 

kota-kota di Papua, bahkan ada yang berasal dari Jawa dan Kalimantan.  

Penduduk pendatang di Asmat banyak yang tinggal di ibu kota kabupaten 

Asmat yaitu Agats, sedangkan penduduk asli Asmat kebanyakan tinggal di luar 

Agats. Perlu diketahui, sebelum tahun 2002, Asmat merupakan sebuah kecamatan 

bagian dari Kabupaten Merauke, namun sejak disahkannya UU No.26 tahun 2002, 

Asmat beralih menjadi kabupaten tersendiri dengan ibu kotanya Agats. Realitas 

kaum pendatang di Asmat terdapat dalam kutipan berikut: “Sedikit ke arah 

tenggara , pada muara sungai Asuwet terdapat ibu kota kecamatan terbesar. Di 

sanalah pusat pemukiman pendatang, pemerintahan pertama dan keuskupan yang 

membawa angin pembaharuan ke seluruh Asmat”(Ani Sekarningsih, 2000:7). 

Dalam hubungannya dengan warga pendatang, orang Asmat hanya menjadi 

orang kedua dibanding warga pendatang tersebut. Kesenjangan sosial cukup 

terlihat anatar para pendatang dengan penduduk asli Asmat. Para pendatang 

biasanya lebih modern, lebih cakap ilmu pengetahuannya dan lebih kaya. Orang 

Asmat biasanya hanya menjadi pekerja kasar, pesuruh, dan pembantu rumah 

tangga bagi kaum pendatang. Kesetiaan dalam diri orang Asmat akan tumbuh bila 

mereka diperlakukan dengan baik dan kebutuhan makan mereka tercukupi. 

Hubungan akrab antara pendatang dan masyarakat setempat yang terjalin dalam 

kegiatan semacam ini lebih merupakan hubungan antara pihak pemberi dan 

penerima (Dewi Linggasari, 2002:41). 

Bandingkanlah dengan ilustrasi berikut yang menggambarkan keadaan 

Teweraut yang dengan sukarela bekerja di Base camp Konoko milik pendatang 

yaitu Pak Mangunsong dan Mister Hoover dalam roman NT. 
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Tanpa terasa empat bulan aku bekerja pada Pak Mangunsong dan Mister 
Hoover asal Texas…Tugasku pagi-pagi sebelum mereka berangkat ke 
tempat pengeboran minyak, ialah menyediakan kopi dengan keladi rebus. 
Sesekali menyajikan supermie rasa kaldu ayam atau bumbu kari untuk 
kedua majikanku. Selesai itu membersihkan pondok tidur mereka, 
menyapu, seluruh beranda, lalu mencuci perabot makan dan kaus-kaus T-
Shirt mereka di sungai, air hujan yang ditampung dalam drum-drum hanya 
khusus dipergunakan untuk keperluan memasak dan minum…Kedua 
majikanku itu memeperlakukanku dengan baik. Setiap hari mereka 
mengecek apakah aku sudah minum vitamin (Ani Sekarningsih, 2000:180-
181). 
 

Terlihat keidentikan fakta kemanusiaan pada fenomena hubungan orang Asmat 

dengan para pendatang dengan apa yang disebutkan dalam kutipan roman NT di 

atas, yaitu penduduk asli Asmat adalah orang kedua setelah para pendatang 

dalam kehidupan sosialnya. 

Dalam kehidupan sehari-hari, mayoritas masyarakat Asmat masih 

menerapkan pola hidup yang masih primitif dan sederhana yaitu mengumpulkan 

makanan (food gathering) yang hanya untuk kebutuhan satu dua hari saja. 

Masalah investasi dan kebutuhan hari esok adalah tidak terpikirkan. Konsep hidup 

“bekerja” yang produktif belum mereka kenal. Mereka hanya hidup meramu dan 

memetik. Mereka mengandalkan hutan dan sungai unuk memenuhi kebutuhan 

pokok mereka. Sagu dan ubi-ubian adalah makanan pokok mereka, sedangkan 

ulat sagu, ikan, udang dan kepiting adalah makanan pelengkap. Lihatlah kutipan 

berikut yang merupakan ekspresi dari fenomena di atas dari seorang Dewi 

Linggasari, perempuan yang pernah hidup di Asmat beberapa tahun kemudian 

menuliskan pengalamannya tersebut dalam bukunya Realitas di Balik Indahnya 

Ukiran: ”Hidup bagi mereka adalah satu noken sagu dan seekor ikan hari ini. Esok 

mencari lagi. Apabila kemiskinan mengandung arti bahwa subsistensi lebih 

penting dari pada investasi, maka pola hidup Suku Asmat saat ini merupakan 
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indikasi bahwa masyarakat tersebut belum mampu mencapai tingkat 

kesejahteraan” (Dewi Linggasari, 2002:16). 

Lihatlah juga kutipan berikut dari roman NT berikut yang menggambarkan 

kegelisahan Teweraut tentang pola hidup masyarakatnya tersebut ketika 

berhadapan dengan kemodernan. 

Tetapi satu hal mereka lupa, bahwa memperkenalkan nilai-nilai baru 
menuntut pula peningkatan kualitas SDM-nya, juga pendapatan ekonomi 
pasar yang tepat dan mudah dipahami masyarakatku. Padahal sampai hari 
ini mereka masih terbiasa dengan perolehan yang hanya cukup memenuhi 
kebutuhan hari ini . Esok adalah milik masa depan yang pantas 
diperjuangkan besok juga. Mengapa harus repot-repot memikirkan hari 
esok, sedangkan hari ini saja belum berlalu? (Ani Sekarningsih, 2000:202). 
 
Terlihat bahwa fakta kemanusiaan masyarakat Asmat dengan pola 

hidupnya yang sederhana tersebut sama dengan apa yang disebutkan dalam salah 

satu kutipan roman NT di atas. 

Kondisi sosial budaya yang masih primitif, menjadikan masyarakat Asmat 

terkejut ketika berhadapan dengan gempuran budaya dan peradaban luar yang 

modern dan lebih maju yang masuk ke Asmat secara progresif. Keterkejutan ini 

menjadikan pola hidup masyarakat Asmat terganggu bahkan tercemar. “Culture 

shock” (keterkejutan budaya) ini terjadi karena secara mental masyarakat Asmat 

belum siap menerima penetrasi budaya tersebut. Keterkejutan ini seakan menjadi 

benteng kuat yang menyulitkan mereka untuk melewati perubahan secara wajar. 

Budaya materi yang menonjolkan kepentingan material dan kapitalitik menerobos 

sendi-sendi kebudayaan dan sosial masyarakat Asmat. Pun demikian—budaya 

negatif dari luar seperti minum-minuman keras dan prostitusi merebak dan 

menjangkiti hampir disemua masyarakat Asmat, terutama kaum laki-lakinya. 
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Lihatlah kutipan berikut yang menggambarkan efek negatif dari budaya luar yang 

menjangkiti Asmat yaitu minuman keras dan prostitusi di Agats Asmat. 

Sementara itu minuman keras sudah bukan menjadi barang langka di 
tempat ini. Alkohol dapat menjarah daerah yang paling terkucil sekalipun 
tanpa terkecuali, sehingga setiap saat orang dapat mabuk dan berbuat diluar 
kesadarnnya. Banyak orang yang terbiasa menjadikan mabuk sebagai 
pelarian dari rasa sakit. Mereka yang mabuk menjadi sedemiian berani, 
sehingga dengan mudah mengamuk, menghancurkan kaca-kaca jendela, 
memukul orang tak bersalah hingga terluka parah, dan mengancam orang 
dengan sebatang besi… Bermacam kasus akhirnya membuktikan bahwa 
praktek prostitusi itu nyata-nyata telah menimbulkan keretakan dalam 
rumah tangga. Akhirnya orang-orang resah itu melakukan aksi turun ke 
jalan dan mendatangi rumah sewa yang ditempati para penjaja seks. 
Mereka berteriak keras menuntut agar para perempuan penghibur itu segera 
dipulangkan (Dewi Linggasari, 2002:62-63). 
 
Keterkejutan budaya yang dialami oleh masyarakat Asmat ketika berjumpa 

dengan budaya modern terlihat jelas pada roman NT. Ketika lawatan ke luar 

negeri, banyak rombongan Asmat termasuk Teweraut yang terperangah dan shock 

melihat berbagai macam teknologi dan budaya yang sama sekali baru buat 

mereka. Teknologi semacam kapal terbang, mobil, hotel mewah dengan segala 

fasilitasnya yang komplit—membuat rombongan Asmat tersebut kelabakan 

bahkan ada yang takut karena menganggap telah menyalahi aturan dan ketentuan 

dari roh leluhur mereka. Simaklah kutipan berikut yang menggambarkan 

ketakutan beberapa orang rombongan Asmat yang melawat ke luar negeri ketika 

naik pesawat terbang karena menganggap telah berani keluar wilayah Asmat 

tanpa ijin roh leluhur. 

Perjalanan dengan pesawat yang sangat lama itu menberi pengalaman baru 
yang rumit dan melelahkan. Pak tua Saki dan pengukir handal Caku, 
sempat membuat heboh tatkala pesawat membumbung menembus awan. 
Saki menangis terguguk-guguk dab menggigil ketakutan. Caku meronta 
panik,”Mati kita…Mati kita. O, Ayun. Kasihan. Kita tak ketemu lagi, 
istriku. Nenek moyang mengamuk. Mengutukku. Duhai, saya telah kualat, 
mengunjungi tempat suci leluhur kita, di atas awan-awan ini. Ayun, betapa 
saya sayang kamu…Saya turun! Saya mau turun di sini saja. Saya tidak 
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mau ikut. Ah, saya mau turun!” Sedangkan Pak tua Saki berusaha 
menerabas, melangkah ke luar bangku. Tindakannya mengundang 
perhatian seluruh penumpang kabin. “Oh Nona, tolong…saya mau turun di 
sini saja. Nenek moyang bisa marah. Takut, Nona. Saya takut 
sungguh.”(Ani Sekarningsih, 2000:99). 
 
Penetrasi budaya modern luar tak seluruhnya berakibat negatif. Budaya 

luar tersebut juga membawa perubahan positif yang signifikan pada pola hidup 

masyarakat Asmat seperti budaya tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak 

Asmat, pentingnya menjaga kesehatan, dan pola hidup bekerja yang produktif. 

     b.  Kondisi Ekonomi Masyarakat Asmat 

Perekonomian di Kabupaten Asmat digerakkan oleh perdagangan melalui 

transportasi air , baik laut maupun sungai. Hasil laut dan sungai merupakan 

sumber mata pencaharian utama masyarakat Asmat disamping hasil hutan berupa 

kayu dan sagu. Kegiatan menjual ukiran Asmat juga menjadi dorongan 

perekonomian Asmat meskipun tidak terlalu signifikan. Bagi masyarakat Asmat, 

kekayaan alam berupa ikan, udang, dan kepiting yang sangat mudah didapatkan 

menjadi semacam jaminan hidup mereka sehari hari. Semuanya sudah tersedia di 

alam, tinggal mengambil dan menjualnya. Hanya saja untuk sayuran dan buah-

buahan harus didatangkan dari daerah lain seperti Merauke atau Timika. 

Perekonomian di Asmat juga didukung dengan adanya kapal Perintis, kapal 

yang kira-kira setiap bulannya membawa dagangan yang bermacam-macam dan 

transit di pelabuhan Agats Asmat untuk menjajakan dagangannya tersebut. 

Kedatangan kapal perintis ini menjadi harapan dan hiburan tersendiri bagi 

masyarakat Asmat. Setiap kapal Perintis berlabuh, masyarakat Asmat langsung 

berhamburan di pelabuhan untuk melakukan transaksi jual beli, menjadi kuli 

angkat, atau hanya sekedar untuk melihat-lihat. Untuk lebih jelasnya, lihatlah 
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kutipan berikut yang menggambarkan suasana ketika kapal Perintis yang datang 

di Asmat pada tanggal 6 Juli 1997. 

Keterisolasian wilayah dan terbatasnya sumber daya alam di kecamatan ini 
menyebabkan kedatangan kapal sangat menentukan kelangsungan hidup 
masyarakat setempat. Segenap lapisan masyarakat seakan menghambur ke 
pelabuhan untuk “menyambut” awak kapal yang langsung menggelar 
barang dagangan  berupa sayurmayur, buah-buahan, rempah-rempahan, 
tahu, ikan asin, makanan buatan pabrik, bahan sandang, asesoris wanita, 
barang elektronik, maianan anak, alat tulis menulis, dan sebagainya. Tawar 
mwnawar segera terjadi, lalu barang-barang itu segera berpindah ke tangan 
pembeli…Di depan pintu masuk, tampak para penjaring yang merupakan 
penduduk asli sedang menawarkan  hasil tangkapan ikan. Adakalanya 
mereka menawarkan hasil bumi seperti kelapa, keladi, dan sapu 
lidi…Buruh-buruh pelabuhan yang bersimbah keringat, tampak 
membongkar muatan untuk diangkut ke gudang-gudang. Mereka adalah 
penduduk asli yang memperoleh upah “secukup hidup” bagi jerih payah 
yang dilakukan. Para petugas setempat, baik dari sipil maupun ABRI juga 
menjadi bagian dari kesibukan yang ada. Seringkali untuk sementara tugas-
tugas kantor terpaksa dikesampingkan demi memperoleh keperluan hidup 
yang hanya didapat dari kedatangan kapal (Dewi Linggasari, 2002, 49-50). 
 
Tampak dalam kutipan d iatas bahwa kapal Perintis merupakan penggerak 

ekonomi yang vital bagi masyarakat Asmat yang sangat terisolasi dengan keadaan 

geografisnya. Kapal perintis juga menjadi satu-satunya harapan bagi masyarakat 

Asmat, bahkan bagi para pejabat setempat untuk mencukupi kebutuhan hidup 

sehari-hari.  

Di Asmat juga terdapat sejumlah pasar tradisional yang tentu menjadi 

sentra ekonomi tersendiri bagi masyarakat Asmat. Di pasar tradisional tersebut, 

hegemoni para pendatang tetap menancap kuat. Para pedagang pendatang yang 

umumnya lebih mengerti tentang etika bisnis yang benar, lebih mengenal prinsip 

ekonomi—dapat lebih mudah menguasai pasar. Hal yang kontradiktif terjadi di 

pedagang asli Asmat yang umumnya masih lugu dan tidak mengerti teknik 

berdagang, mereka hanya menjadi pedagang kelas dua dibanding pedagang 
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pendatang. Lihatlah kutipan pengalaman berikut dari Dewi Linggasari mengenai 

keadaan pasar di Asmat. 

Perebutan tempat berjualan adalah pemicu pertikaian. Akan tetapi akar 
pertikaian itu sesungguhnya tidak terlepas dari faktor kesenjangan sosial 
ekonomi yang menelurkan kecemburuan dan kebencian. Sungguh tak bisa 
dipungkiri bahwa diantara pedagang dari luar dan mamak-mamak penjual 
sayur (pedagang asli Asmat) itu ada perbedaan karakter yang amat 
mencolok. Pedagang dari luar daerah adalah kaum “bisnis” yang memiliki 
kemampuan matematis dan memahami prinsip-prinsip ekonomi. 
Kemampuan itu menyebabkan mereka dapat memperoleh keuntungan 
secara rutin, bahkan terus meningkat. Mereka memahami etika tawar-
menawar dalam bentuk keramahan sikap dengan pembeli. Selain itu 
mereka juga memiliki modal besar yang terus berkembang, karena 
didukung oleh kemampuan profesi. Kesemuanya itu menyebabkan mereka 
kuat dalam persaingan. Di lain pihak, mamak-mamak penjual sayur yang 
harus bersimpuh peluh untuk memenuhi kebutuhan hidup hari ini. Apabila 
mereka tiidak pergi ke kebun dengan kaki-kaki terbenam di dalam lumpur 
untuk memetik sayur kemudian memikulnya da dalam noken, maka mereka 
tidak akan memenuhi kebutuhan makan hari ini. Modal yang mereka miliki 
hanya sebuah tekad untuk menyambung hidup. Sementara prinsip-prinsip 
ekonomi dan etika perdagangan, nyaris tak ada pada mereka. Harga yang 
mereka patok untuk dagangan mereka adalah “arga mati"” Apabila ada 
pembeli yang mencoba menawar, maka sang empunya sayur mayur 
menjadi “kurang hati”. Mereka akan mengomel, cemberut, membuang 
muka, bahkan ada yang sampai meludah. Hal ini tentu saja menakutkan 
hati para pembeli (Dewi Linggasari, 2002:115-116). 
 
Hal yang juga menjadi pendorong kegiatan ekonomi di Asmat adalah 

masalah mobilitas masyarakat Asmat sendiri. Mobilitas ini tentu sangat 

berhubungan dengan masalah transportasi di wilayah Asmat. 

Transportasi di wilayah Asmat kebanyakan menggunakan media air 

(sungai dan laut) dan udara. Daratan asmat yang berlumpur tidak memungkinkan 

untuk dijadikan sarana transportasi ideal. Hanya di ibu kota kabupaten transportasi 

darat dapat disiasati dengan menggunakan jembatan-jembatan papan yang 

menghubungkan satu komplek/sudut kota satu dengan lainnya. Untuk lebih 

jelasnya lihatlah kutipan berikut: 
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Seperti dilaporkan dalam Majalah Travel edisi Desember 2005, di kota 

Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, seluruh bagian kota dihubungkan dengan jalan 

jembatan. Jalan utama kota ini adalah sebuah jembatan dengan lebar kira-kira 2 

meter yang memanjang menuju pusat-pusat perekonomian seperti pasar, pusat 

pemerintahan, pusat kesehatan, sarana umum, tempat ibadah dan sekolah. Masing-

masing rumah berhubung dengan jembatan seadanya menuju jembatan utama 

yang berfungsi sebagai jalan umum bagi pejalan kaki. Tidak ada kendaraan 

bermotor roda dua dan empat di kota kabupaten seperti Agats. Jadi tak ada suara 

maupun polusi udara di sini. Kondisi seperti ini menciptakan interaksi yang sangat 

tinggi diantara masyarakat, karena hampir semua warga akan melintas di jalan 

jembatan ini, tak terkecuali para pejabat. Interaksi masyarakat yang tinggi ini 

memungkinkan satu sama lain saling mengenal dan saling menyapa. Kondisi 

bangunan dan jalan jembatan dan yang menghubungkan setiap kota di Agats juga 

disebutkan dalam roman NT berikut ini: “Akibat erosi dari pegunungan yang 

membentuk bubur lumpur, bangunan perkantoran pemerintah dan rumah-rumah 

pemukiman pendatang dibangun di atas tiang-tiang penyangga yang tinggi dan 

kokoh. Letaknya lebih terencana. Berjajar memanjangi bentangan jalan jembatan 

yang menghubungi satu lokasi dengan lainnya” (Ani Sekarningsih, 2000:7).  

Dapat dilihat bahwa transportasi darat di daerah Asmat sangatlah terbatas. 

Transportasi air dan udara lebih mendominasi, meskipun untuk transportasi udara 

hanya untuk orang yang berduit saja. Transportasi air melalui sungai banyak 

digunakan oleh penduduk Asmat. Dengan menggunakan perahu tradisional, speed 

boat (kapal cepat) dan long boat (kapal panjang) mereka melakukan mobilitas dari 
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satu tempat ke tempat lainnya. Bahkan untuk ke hutan mencari sagu mereka selalu 

menggunakan perahu. 

Untuk keperluan hidup sehari-hari seperti mencari sagu dan gaharu di 
hutan mereka juga menggunakan perahu. Perahu-perahu orang Asmat 
sangat kuat karena menggunakan kayu besi yang panjangnya bisa sampai 
7-8 meter. Perahu itu diberi warna merah kecoklatan, dengan perpaduan 
ornamen warna putih dan hitam. Pada ujung perahu dibuat perapian dengan 
alas tanah. Sehingga ketika mereka mendayung perahu berjam-jam atau 
perjalanan berhari-hari perapian itu bisa dimanfaatkan untuk memasak sagu 
atau membakar ikan. Sebuah cara yang unik, cerdik dan alami (Majalah 
Travel Club, Desember 2004). 
 
Transportasi lewat laut biasanya menggunakan kapal perintis. Kapal 

perintis ini mempunyai rute tetap yaitu dari Jayapura, Biak, Manokwari, Sorong, 

Tual, Panisi, Pomake, Agats, dan berakhir di Merauke (Dewi Linggasari, 

2002:21). Dalam perjalanan normal, jarak tempuh Agats-Merauke dapat ditempuh 

dalam waktu dua hari dua malam, cukup melelahkan. Kapal ini akan singgah di 

Agats kira-kira sebulan sekali sambil membawa para pedagang yang akan segera 

menggelar barang-barang jualan setelah kapal bersandar di pelabuhan. Dalam 

salah satu fragmen di roman NT disebutkan bahwa kapal perintis yang bernama 

Emprit, terpaksa absen selam enam bulan karena masuk dok di Semarang. 

…Aku direstui pula merantau jauh ke ibukota kabupaten terdekat , 
melanjutkan ke Sekolah Kesejahteraan Keluarga. Tidak selesai memang. 
Hanya delapan bulan. Aku terpaksa pulang. Pasalnya karena keterlambatan 
kiriman perbekalan yang selama itu mengandalkan jasa kapal perintis, 
“Emprit”. Kemudian , setelah lama tinggal di rumah, aku mendengar dari 
syahbandar Agats, bahwa absennya Emprit selama enam bulan itu karena 
masuk dok di Semarang. Waktu itu Emprit satu-satunya angkutan yang 
menghubungkan daerahku dengan dunia luar. Yang setiap kedatangannya 
merupakan hiburan menyenangkan dan selalu disambut gembira oleh 
penduduk kecamatan (Ani Sekarningsih, 2000:12). 
 
Transportasi udara di Asmat sangat mahal dan terbatas. Hanya distrik 

Agats dan Pantai Kasuari yang terjangkau transportasi udara. Agats mempunyai 

lapangan terbang dengan landasan 600x20 meter menggunakan permukaan 
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landasan tikar baja. Bandara Ewer ini bisa didarati pesawat twin otter Merpati dan 

Mimika Air dengan rute Jayapura, Timika, Agats. Sedangkan bandara di Pantai 

Kasuari permukaan landasannya tanah pasir dan batu dan hanya didarati pesawat 

rute Merauke-Pantai Kasuari. 

     c.  Aspek Pendidikan di Asmat 

Kemajuan bidang pendidikan formal di Asmat sangat rendah. Banyak 

sekali anak-anak usia sekolah yang masih belum sekolah, banyak SD-SD yang 

kekurangan stok guru karena ditinggal gurunya yang lebih memilih mengajar di 

kota. Kesadaran masyarakat Asmat tentang pentingnya pendidikan formal juga 

sangat rendah, sehingga mereka lebih memilih mengajak anak-anaknya ke hutan 

untuk mencari makanan dibanding harus duduk di bangku sekolah. Bahkan 

menurut situs www.infopapua.com—situs yang memberi informasi tentang Papua 

menyatakan bahwa sampai akhir tahun 2005 ini tercatat baru 27% anak usia 

sekolah di Asmat yang dapat menikmati pendidikan dasar. Potret rendahnya 

pendidikan di Asmat ini—demikian menurut laporan di www.infopapua.com lebih 

dikarenakan masih banyaknya sekolah yang belum operasional dalam proses 

belajar mengajar akibat dari terbatasnya tenaga guru. Faktor kesadaran 

masyarakat dan orang tua murid yang masih tetap mempertahankan budaya lama 

dan kuno dengan membawa serta anak usia sekolah masuk hutan untuk membantu 

orang tua mencari nafkah juga menjadi faktor krusial yang menyebabkan 

rendahnya pendidikan di Asmat. 

Fenomena rendahnya kesadaran masyarakat Asmat untuk menyekolahkan 

anaknya di sekolah-sekolah menurut Dewi Linggasari (2002:42) adalah karena 

pola hidup subsisten yang tetap menjadi pedoman hidup masyarakat Asmat. Pola 
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hidup seperti ini adalah “pokoknya hari ini bisa makan”, masalah kepentingan hari 

esok, termasuk investasi pendidikan terhadap anak-anak mereka adalah sangat 

rendah. 

     d.  Aspek Kesehatan di Asmat 

Aspek kesehatan dalam diri masyarakat Asmat tergolong belum menjadi 

perhatian serius. Terbatasnya sumber air bersih, pelayanan kesehatan yang 

terbatas, dan kesadaran rendah terhadap pentingnya hidup sehat, menjadi faktor 

penghambat majunya aspek kesehatan di Asmat. Dalam sebuah laporan di harian 

Kompas tanggal 12 Juli 2005 disebutkan bahwa 25 balita di Asmat meninggal 

akibat diare. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Tohab Capa, di 

Agats, Asmat, kasus diare itu melanda 27 kampung di lima distrik, yakni distrik 

Pantai Kasuari, Saewa Erma, Akat, Atsi, dan distrik Fayit. Dikatakan, sejak 

pertengahan Juni 2005 sampai kemarin (Juli 2005) dilaporkan 25 balita 

meninggal, dan itu merupakan kejadian luar biasa. Penyebab utama kasus ini 

karena warga di wilayah itu mengkonsumsi air hujan yang sudah tiga bulan 

tergenang di sejumlah tempat, seperti kubangan tanah dan lubang batu. Sebagian 

lagi mengkonsumsi air yang disuling dari rawa-rawa. Air itu diduga tercemar 

bakteri dan sudah mengeluarkan bau busuk. Dari 25 yang meninggal tersebut, 

tidak satupun yang tergolong orang dewasa, demikian ungkap harian Kompas. 

Kegiatan Posyandu dan KB di Asmat sudah berjalan, meskipun tersendat-

sendat. Menurut tulisan Dewi Linggasari (2002:105), kegiatan Posyandu di Asmat 

mengalami penurunan kualitas kegiatan karena jumlah petugas Posyandu yang 

terbatas dan juga kesadaran ibu-ibu Asmat untuk mengontrol bayinya di Posyandu 

sangat kurang,  
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Lebih lanjut menurut Dewi Linggasari (2002:67), petugas-petugas 

kesehatan bahkan sudah ditempakan di daerah-daerah terpencil di seluruh Asmat. 

Sebulan sekali petugas dari kecamatan akan turun ke desa-desa untuk 

mengadakan Posyandu. Akan tetapi usaha para pejuang kesehatan tersebut banyak 

mengalami kesulitan, masalahnya klise—masih banyak para ibu-ibu Asmat yang 

kurang mengapresiasi usaha kesehatan tersebut. Para ibu-ibu Asmat lebih memilih 

untuk mencari sagu berhari-hari di hutan dengan mengajak serta anak-anak 

mereka. 

Satu masalah kesehatan yang menjadi pembicaraan serius adalah mengenai 

penyebaran AIDS yang cukup pesat. Di masyarakat Asmat, kesadaran 

berhubungan seks yang aman sangat kurang, apalagi setelah menjamurnya 

lokalisasi prostitusi di Asmat yang diisi oleh perempuan-perempuan pendatang. 

Dalam bukunya Realitas Dibalik Indahnya Ukiran (RDIU), Dewi Linggasari 

menceritakan tentang fenomena prostitusi yang menyebabkan menjalarnya 

penyakit kelamin dan AIDS berikut ini. 

Kerisauan terus berlanjut, kecemasan akan tindakan asusila, penyakit 
AIDS, dan perpecahan rumah tangga melilitdalam benak pihak-pihak yang 
tidak menghendaki kehadiran prostitusi di tempat ini (Asmat). Muncullah 
ide untuk membangun lokalisasi supaya praktek prostitusi dapat dikontrol. 
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah wilayah Agats yang 
terisolasi dengan penduduk jarang ini siap menerima keberadaan lokalisasi 
(Dewi Linggasari, 2002:36). 
 
Pada bagian halaman lain buku RDIU juga disebutkan tentang menjalarnya 

penyakit AIDS di Agats, Asmat, seperti kutipan berikut. 

Keretakan rumah tangga, terganggunya perkembangan jiwa anak-anak, 
terjangkitnya penyakit kelamin dan AIDS, adalah ancaman yang telah 
menjarah wilayah Asmat. Dan konon korban memang telah berjatuhan. 
Pekerja seks adalah mediator utama yang dapat menularkan AIDS. Apa 
yang terjadi dengan sejarah Suku Asmat apabila kehadiran prostitusi tak 
bisa dihentikan ? AIDS begitu ganasmenelan korban, zonder persyaratan. 
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Jumlah penduduk kecamatan Agats tahun ini tidak mencapai 7000 jiwa. 
Bila praktek prostitusi ilegal diwilayah ini terus berlangsung, mungkin 
suatu saat AIDS akan menelan habis budaya Asmat, sehingga kehidupan 
suku ini akan membeku dalam catatan sejarah (Dewi Linggasari, 2002:64). 
 
Dalam roman NT juga disebutkan tentang menjalarnya AIDS akibat 

prostitusi yang merajalela dan juga peredaran minuman keras yang telah menjadi 

kebutuhan pokok;”Namun juga, tanpa dapat tercegah penyakit AIDS kabarnya 

telah merambah luas pula ke tempat yang terpencil itu. Puluhan “merpati”, istilah 

untuk pendatang penjaja seks, menemukan pasar potensial yang amat 

menggairahkan. Minuman keras menjadi semacam kebutuhan pokok”(Ani 

Sekarningsih, 2000:295). 

 
3. Adat dan Kepercayaan Masyarakat Asmat 

Sebelum para misionaris pembawa ajaran agama datang ke wilayah Asmat, 

masyarakat Asmat adalah murni penganut paham animisme, yaitu penyembah 

roh-roh nenek moyang. Setelah para misionaris sering datang ke Asmat, 

masyarakat suku Asmat kemudian menganut berbagai macam agama seperti 

Katolik, Protestan, bahkan Islam. Misionaris awal-awal datang ke Asmat sekitar 

akhir tahun 1950-an (Dewi Linggasari, 2002:30). 

Orang Asmat percaya pada dunia gaib dan kekuatan arwah–arwah leluhur.  

Menurut Dewi Linggasari (2002:27-28), orang Asmat percaya bahwa dunia ini 

pada hakekatnya terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama adalah dunia hidup atau 

ow capirnmi, bagian kedua adalah tempat persinggahan orang-orang yang sudah 

meninggal dan belum memasuki tempat istirahat kekal di safar-surga-yang 

disebut dampu ow capinmi. Roh-roh yang tinggal di dampu om capinmi adalah 

penyebab penyakit, penderitaan, gempa bumi, dan peperangan. Orang-orang yang 
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masih hidup harusmenebus roh-roh ini dengan membuat pesta-pesta (upacara-

upacara) dan ukiran serta memberinya nama agar mereka dapat masuk ke alam 

safar yang merupakan tujuan akhir, bagian ketiga dari kehidupan orang Asmat.  

Selain sebagai tujuan akhir dari kehidupan orang Asmat, safar juga 

diyakini sebagai tempat asal roh-roh bayi. Bayi-bayi tersebut pada mulanya 

melalui jiwi jof, yaitu pintu tempat mereka masuk ke dunia ini. Setelah dewasa 

dan kemudian meninggal, maka mereka akan melalui jamir jof untuk menuju ke 

dampu om capinmi. Sedangkan pintu yang ketiga adalah safar jof, yang 

merupakan jalan menuju dunia terakhir. Anak-anak yang lahir melalui jiwi jof 

merupakan penjelmaan dari orang-orang yang sudah meninggal (reinkarnasi). 

Mereka adalah pribadi baru yang bernama yuwus. Yuwus berarti nama yang bagi 

orang Asmat adalah roh dari pribadinya.  

Schbeebaum (dalam Dewi Linggasari, 2002:28) menjelaskan, bahwa 

barang-barang kerajinan atau ukiran merupakan penghubung antara kehidupan di 

dunia ini dengan kehidupan di dunia arwah. Hasil kerajinan merupakan mediator, 

sehingga orang-orang Asmat tetap mempunyai hubungan dengan nenek moyang. 

Konsep hidup semacam inilah yang mendorong Suku Asmat menjadi pemahat  

ulung dan membuatnya terkenal hingga ke manca negara.  

Kontak antar orang hidup dengan orang mati seperti disebutkan diatas 

ternyata memiliki implikasi yang rumit bagi kehidupan sehari-hari orang Asmat. 

Bagi mereka, arwah orang mati akibat guna-guna atau senjata lawan tidak akan 

tenang sebelum pembalasan dendam dilakukan. Pada masa lampau, pola 

pembalasan dendam ini telah mengakibatkan lingkaran pertempuran yang tidak 

terputus. Perburuan kepala lawan atau pengayauan adalah hal yang lumrah bagi 
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orang Asmat. Hanya dengan membunuh dengan mengayau kepala lawan, maka 

kehidupan baru dapat kembali dimulai.  

     a. Upacara-Upacara Adat Masyarakat Asmat 

1. Upacar Bis/mBis 

Upacara mBis akan diselenggarakan setelah ketua adat mengadakan musyawarah 

di rumah bujang untuk menentukan dengan pasti kapan hari baik itu tiba. 

Upacara ini diadakan konon adalah apabila terjadi kematian tak wajar terhadap 

salah satu warga Asmat, bisa karena pembunuhan oleh warga kampung lain. 

Menurut Amir Amir Martosedono dalam bukunya Suku Asmat, tahun 1994 

halaman 54-55 menyebutkan urutan tata cara upacara mBis adalah seperti 

berikut: 

Sebelum upacara mBis dimulai, orang-orang sedesa menjalankan sampan di 

hutan-hutan yang berawa-rawa untuk mencari pohon bakau sambil berteriak-

teriak dengan gaya peperangan. Setelah dipotong oleh pemburu yang 

berpengalaman berburu babi hutan, pohon ditumbangkan. Lalu batangnya 

ditarik sampai dibawa ke desa. Di situ para istri sudah menunggu dengan panah 

dan tongkatnya , sambil menunggu kaum pria untuk diserang. Kaum istri 

kemudian menyerang kaum laki-laki tersebut. Hal ini dilakukan karena menurut 

mitologi, bahwa mBis adalah wanita muda yang jujur. Menurut Dewi 

Linggasari (2002:79), kaum laki-laki tidak boleh membalas serangan tersebut 

karena menurut adat Asmat, inilah saat untuk mendapatkan keadilan dan 

membalas sakit hati para istri setelah hari-hari yang mereka lalui selalu 

dikalahkan oleh suami. 

Setelah pohon bakau diletakkan di atas tanah, seorang pria memotong 

batang- batang kayu tersebut dengan kapak, sesuai dengan pola yang akan diukir. 

Ia ditemani dewen (sebangsa dukun) yang menyanyikan lagu-lagu kepahlawanan, 

tentang para pemburu yang gagah berani. Kemudian kayu ditarik ke sedbuah 

rumah-rumahan kecil dekat balai desa, yang ditunggu oleh pengrajin ukiran kayu. 
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Semua itu memrlukan biaya yang cukup besar dan dilakukan demi gengsi dan 

prestise.  

Cara membuat mata dan mulut sering ditunda sampai upacara dimulai, bahkan 

dilakukan sesudah melukis bagian badan yang lain . Bagian yang lainpun sering 

dibuat dengan menyentuh perasaan , karena menggambarkan tulang-tulang 

manusia seperti tulang rusuk, tulang bahu dan sebagainya.  

Ketika pembuatan mBis telah selesai, mBis kemudian diletakkan di tangga 

di depan sanggar pengrajin. Karena mBis dianggap suci, ia tak boleh bersentuhan 

dengan bumi yang banyak dosa ini. Beberapa saat kemudian datanglah seorang 

yang berlari-lari dengan pakaian patung , menyerang dari dua sisi. Namun 

sebelumnya sudah dijaga oleh ibu dan gadis. Disusul kemudian dengan tari-tarian 

masal. Setelah tujuh hari, mBis dibawa ke hutan sagu dan kayunya dibiarkan 

membusuk dimakan alam.  

Patung mBis terdiri dari sebatang pohon, biasanya pohon tou, dengan akar 

penopang yang diberi ukiran motif manusia dan burung. Ukiran patung ini bisa 

mencapai tinggi 6-8 meter. 

2. Upacara Emaketsjem 

Upacara emaketsjem dikategorikan upacara pentahbisan. Menurut Amir 

Martosedono (1994:55-556), upacara ini dapat dideskripsikan berikut. 

Emaketsjem adalah nama rumah (emake=tulang, tsjem=rumah), tempat 

upacara kenduri daiadakan. Didirikan di atas tiang serta mempunyai bagian 

ruangan yang tinggi dan runcing. Mulailah dibuat uramun (sejenis ukiran). 

Uramun diukir dari kayu yang biasa dipakai untuk membuat kapal. Ukurannya 

bisa sampai 8 meter dan terdiriatas ukir-ukiran binatang serta manusia. Sesudah 

upacara ritual diselenggarakan, uramun diletakkan mendatar di depan emaketsjem. 
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Sementara itu, anak laki-laki meninggalkan rumah satu persatu. Setelah 

menyentuh ikan-ikanan kayu yang tergantung di ambang pintu, mereka duduk di 

atas patung kura-kura dari uramun. Kemudian datanglah seiorang laki-laki 

membuat tato di paha anak laki-laki tersebut agar mereka merasakan penderitaan. 

Sesudah itu, si anak laki-laki harus berdiri kembali dengan sigap.  

“Upacara Emaketsjem mempunyai dua aspek penting, pertama, mengusir 

arwah penduduk desa yang meninggal karena teraniaya dan arwahnya 

digambarkan sebagai uramun yang berbentuk manusia atau binatang. Kedua, 

untuk inisiasi/pentahbisan” (Amir Martosedono, 1994:55). 

3. Upacara Jipae 

Upacara Jipae adalah upacara kematian. Menurut Amir Martosedono (1994:56), 

upacara ini menggunakan medium topeng sebagai lambang orang yang 

meninggal. Orang yang memakai topeng yang di buat dari kulit pohon pergi ke 

balai desa  diikuti oleh para wanita. Sesampainya di balai desa/rumah adat, 

pemakai topeng—sebagai simbol arwah yang meninggal tersebut diserang oleh 

seorang penduduk dengan tongkat seraya berteriak-teriak dengan riuh. Setelah 

upacara selesai, topeng digantungkan pada pakaian wanita, kemudian disimpan 

di rumah adat. 

Tujuan utama dari upacara jipae adalah untuk memudahkan perjalanan 

arwah/jiwa dari bahaya kematian. Yang kedua adalah upacara pengangkatan anak 

yatim.  

4. Upacara Joai 

Pesta joai, dirayakan pada waktu membangun sanggar kerja yang baru untuk 

kaum laki-laki. Pesta ini dimulai dengan upacar poter, yaitu mendayung di 

sepanjang sungai. Upacara dilanjutkan dengan perayaan anbu yaitu pesta makan 

sagu secara bersama-sama (Amir Martosedono, 1994:57). 

5. Upacara Fumbofum 
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Upacara ini banyak dilakukan oleh orang Asmat yang tinggal di pantai. Upacara 

ini diadakan untuk rencana membalas dendam pada warga kampung lain. Balas 

dendam dilakukan dengan mengayau kepala korban yang diincar (Amir 

Martosedono, 1994:57). 

a. Rumah Bujang (Jew) 

Rumah adat orang Asmat dikenal dengan sebutan Jew, atau di roman NT cukup 

disebut Je. Rumah adat  jew ini mendapat tempat istimewa di hati orang Asmat. 

Menurut Amir Matrosedono (1994:65), rumah adat yang panjangnya bisa 

sampai puluhan meter ini biasanya digunakan untuk tempat upacara-upacara 

adat, pendidikan anak-anak, pembuatan ukiran, perencanaan perang, dan 

pengambilan keputusan-keputusan adat. Rumah adat ini berbentuk empat 

persegi panjang berbahan kayu-kayuan dan pelepah sagu berpengikat tali rotan. 

Umumnya bagian rumah adat menghadap ke sungai, dimana perahu-perahu 

ditambatkan.  

      c.  Seni Ukir 

Orang Asmat banyak yang dikaruniai bakat mengukir. Ukiran menurut 

orang Asmat adalah sesuatu yang sakral. Orang Asmat biasa mengukir kayu untuk 

dijadikan patung-patung upacara keramat, misalnya mBis. Selain patung, hasil 

ukiran orang Asmat adalah perisai, tifa, dayung penumbuk sagu, topeng dan lain-

lain. Menurut Amir Martosedono (1994:58), dalam mengukir, orang Asmat 

biasanya memberi warna pada ukirannya, dan warna khas Asmat adalah merah, 

putih, dan hitam. Warna merah didapatkan dari campuran tanah merah dan air. 

Warna putih didapatkan dengan membakar semacam kerang, ditumbuk, lalu 

dicampur air. Warna hitam diperoleh dengan mencampur arang dengan air.  

Ukiran Asmat lambat laun mengalami penurunan prestise. Dahulu ukiran 

Asmat yang orisinal sangat terkenal hingga ke Eropa, namun sekarang, ukiran 

motif Asmat jiplakan banyak sekali dijumpai di sentra-sentra ukiran di Jawa. 
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Dikebanyakan orang Asmat sekarang, memproduksi ukiran dan patung 
adalah untuk kepentingan komersial belaka. Nilai-nilai religius dan sakral 
pada patung dan ukiran umumnya cenderung menurun. “Permintaan 
terhadap patung Asmat pun terus membanjir. Akibat lebih lanjut terjadilah 
perubahan makna. Patung Asmat yang semula sakral, kini menjadi profan. 
Para pemahat tidak lagi membuat patung untuk kepentingan ritual semata, 
melainkan lebih untuk komersial” (Dewi Linggasari, 2002:30). 
 

Kenyataan bahwa benda-benda ukir Asmat mengalami penurunan nilai 

sakral dan hanya menjadi komoditas bisnis semata ini pun disebutkan dalam 

roman NT, seperti kutipan berikut. 

Nilai ukiran secara gamblang menurun kualitasnya, karena sudah tidak ada 
lagi nilai yang mampu mempertahankan keberadaannya selain maksud-
maksud komersial…Di Bali dan Jepara ukiran Asmat gencara dijiplak 
pengukir piawai yang andal karena tahu nilai ekonominya menggiurkan 
pialang-pialang cinderamata. Panjangnya anteran orang latah yang 
memburunya , karena kini patung-patung Asmat itu mengandung nilai 
gengsi. Dengan memajang patung tersebut menaikkan status seseorang , 
yang sok mengerti benda etnografis. Malah kegiatan plagiat ukiran ini 
mendapat dukungan modal dari Dinas Perindustrian Kecil (Ani 
Sekarningsih, 2000:168). 
 
Penjiplakan dan peniruan ukiran Asmat ini tentu merugikan masyarakat 

Asmat sendiri, karena bagaimanapun juga, hak cipta ukiran motif Asmat 

seharusnya adalah milik masyarakat Asmat sendiri. Apa boleh buat karena 

pendidikan kurang dan advokasi yang terbatas, keadaan ini dibiarkan dan bahkan 

didukung oleh pemerintah (lewat Dinas Perindustrian Kecil), seperti dalam 

kutipan roman NT di atas. 

H. BAB VI 

 
 

I. PANDANGAN DUNIA PENGARANG DAN SUBJEK 

KOLEKTIF 
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1.  Titik Tolak Menemukan Pandangan Dunia Pengarang. 

Pandangan dunia (world view) pengarang adalah suatu abstraksi gagasan-

gagasan, pemikiran-pemikiran, dan inspirasi-inspirasi pengarang yang 

menghubungkan secara bersama-sama dari anggota-anggota suatu kelompok 

sosial tertentu dan mempertanyakannya dengan kelompok sosial yang lain. 

Pandangan dunia dengan demikian merupakan suatu bentuk kesadaran kolektif 

yang mewakili identitas kolektifnya, maka dia secara sahih dapat mewakili kelas 

sosialnya. Pandangan dunia ini dikemukakan oleh subjek kolektif yang 

merupakan representasi suatu kelompok sosial tertentu yang mempunyai abstraksi 

gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran dan perjuangan-perjuangan tertentu yang 

dituangkan dalam suatu karya sastra novel ataupun roman.  

Suwardi Endraswara dalam bukunya Metodologi Penelitian Sastra 

(2003:60) menyatakan bahwa hipotesis Goldmann yang mendasari penemuan 

world view adalah tiga hal yaitu, pertama, semua perilaku manusia mengarah pada 

hubungan rasionalitas, maksudnya selalu berupa respon terhadap lingkungannya; 

kedua, kelompok sosial mempunyai tendensi untuk menciptakan pola tertentu 

yang berbeda dari pola yang sudah ada; ketiga, perilaku manusia adalah usaha 

yang dilakukan secara tetap menuju transendensi, yaitu aktivitas, transformasi, 

dan kualitas kegiatan dan semua aksi sosial dan sejarah.  

 Dalam roman NT terlihat bahwa terdapat beberapa aktifitas, perilaku dan 

pemikiran dua tokoh utamanya yaitu Teweraut dan Mama Rin yang dapat 

mendasari penemuan pandangan dunia (world view) seperti ungkapan Suwardi 

Endraswara di atas. Aktivitas, perilaku, dan pemikiran Teweraut dan Mama Rin 

dapat diidentifikasi dan dikelompokkan pada satu garis yang sama yaitu ingin 

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



 

 

99 

 

memajukan dan menjadikan Asmat—baik masyarakat maupun wilayahnya—

sebagai daerah yang maju setaraf dengan daerah-daerah lainnya yang sudah maju, 

meskipun tantangan, hambatan dan halangan banyak sekali terjadi.  

 Dalam diri seorang Teweraut yang dalam hal ini juga sebagai pahlawan 

yang problematik (problematic hero)—mempunyai beberapa pemikiran dan 

gagasan yang menggugat ketidakadilan yang terjadi pada dirinya, terutama 

kapasitasnya sebagai seorang perempuan Asmat dan pada masyarakatnya secara 

keseluruhan. 

2.  Pemikiran, Gagasan, dan Perjuangan Teweraut. 

a. Gagasan Tentang Penyetaraan Gender. 

Diskriminasi terhadap kaum perempuan masih sering terjadi di Indonesia, 

tak terkecuali dalam struktur sosial masyarakat Asmat. Kaum perempuan—dalam 

struktur masyarakat Asmat adalah hanya sebagai orang kedua setelah laki-laki. 

Eksistensinya yang sangat rendah menjadikan perempuan di Asmat sering 

mendapat tekanan dan kekerasan yang tentunya sangat tidak adil bagi mereka dan 

membuat menderita terus menerus. Dalam masyarakat Asmat, hak-hak sebagai 

seorang perempuan—baik sebagai seoarang anak maupun sebagai seorang istri 

sangat direndahkan. Kaum perempuan di Asmat sangat biasa apabila dimadu oleh 

suaminya. Bahkan laki-laki di Asmat khususnya bagi laki-laki yang mempunyai 

struktur sosial tinggi, biasanya punya istri yang banyak.  

Norma-norma dan aturan-aturan perkawinan dan keluarga yang secara 

adat sangat patriarki juga menjadikan perempuan tertindas. Dalam kehidupan 

sebuah keluarga tradisional Asmat, sang suami tidak diwajibkan memberi nafkah 

kepada istri secara kontinyu. Sangat biasa apabila dijumpai seorang istri mencari 

sagu sendiri ke hutan untuk mencukupi kebutuhan makannya sehari-hari. Lihatlah 

kutipan berikut yang menggambarkan kelaziman istri-istri Akatpits yang telah 

terbiasa mencari nafkah sendiri karena sering ditinggal pergi Akatpits entah 

kemana. 

Hanya dua minggu Akatpits bertemu dan berkumpul dengan anak-anak 
dan istri-istrinya. Ia pun berangkat kembali ke Merauke memenuhi 
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tawaran kerja di pelabuhan itu. Kepergiannya itu seperti tidak membebani 
wanita-wani ta yang dikawininya. Karena selama ini sudah terbiasa dan 
sudah menjadi adat, bahwa setiap pekerjaan yang menunjang kepentingan 
orang serumah dikerjakan mutlak oleh para istri. Hal ini sudah sangat 
umum mewarnai kehidupan rumah tangga perempuan Asmat (Ani 
Sekarningsih, 2000:173). 
 
Perempuan Asmat secara adat juga tidak lazim untuk mengemukakan 

pendapatnya secar langsung apabila dijumpai berbagai masalah di lingkup adat. 

Kebebasan berpikir dan berpendapat bagi perempuan Asmat nyaris tidak ada. 

Bahkan rumah adat Asmat yaitu Jew—yang biasanya digunakan untuk membahas 

persoalan-persoalan adat, hanya diperuntukkan untuk kaum laki-laki. Kesadaran 

akan ketimpangan yang terjadi dalam hal ini dirasakan Teweraut dan terus 

dikritisinya. Lihatlah kutipan-kutipan berikut yang menggambarkan keinginan 

Teweraut sebagai seorang perempuan Asmat yang ingin bebas berpendapat dan 

berpikir: “Sesuatu yang menyadarkan aku bahwa selama ini sebagai seorang 

perempuan Asmat aku tak pernah dibiasakan mengungkapkan perasaan dan 

pikiran dengan sejelas-jelasnya. Hanya kaum lelaki yang boleh membuat 

pernyataan dan memutuskan. Kaum perempuan dibiasakan harus patuh dan tidak 

membantah” (Ani Sekarningsih, 2000:16).  

Pengetahuanku tentang pentingnya hutan bagi Asmat sejak dua perjalanan 
berhari-hari dengan Mama Rin membuahkan renungan yang melimpah. 
Aku membutuhkan seseorang yang dapat kuajak bersilat pendapat. Hanya 
dengan Def rasanya aku bisa omong-omong itu. Dari padanya dapat 
dirumuskan sebuah gagasan untuk dilemparkan ke tengah anggota rumah 
adat. Sebetulnya bisa-bisa saja aku berbicara dengan nDiwi, tetapi aku 
sebagai anak perempuan sudah barang tentu tak akan mendapat tanggapan 
berarti. nDiwi seorang tokoh adat, mana mungkin mau mendengar suara 
seorang anak perempuan? (Ani Sekarningsih, 2000:60). 
 
Perempuan Asmat mayoritas tidak terpelajar, artinya kesempatan untuk 

belajar secara formal di sekolahan sangat terbatas. Hal inilah yang digugat oleh 

Teweraut. Teweraut sangat perhatian terhadap masalah perkembangan pendidikan 

kaumnya secara keseluruhan. Teweraut sempat mempunyai cita-cita untuk bisa 

kawin dengan Def—seorang guru. Dengan bersuamikan guru, harapan dan 

langkah kedepan bagi Teweraut dan anak-anaknya diharapkan nantinya akan 

cerah. Namun kehendak dan niat Teweraut “terbentur tembok”. Ayahnya yang 

seorang kepala suku, tidak merestui keinginan Teweraut tersebut. nDesnam ayah 
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Teweraut lebih memilih Akatpits yang telah mempunyai enam istri untuk menjadi 

suami Teweraut. Teweraut yang mempunyai harapan yang menjulang tinggi, 

akhirnya menyerah kepada kehendak ayahnya tersebut. Cita-cita untuk menjadi 

istri seorang guru telah musnah.  

Kesadaran akan nasibnya sebagai seorang perempuan untuk dapat terus 

maju dan berperan penting dalam kehidupan terlihat ketika ia baru saja kembali ke 

Asmat setelah lawatan ke luar negeri. Teweraut gelisah dan berpikir seperti dalam 

kutipan panjang berikut. 

…Bahwa wanita itu tidak ingat akan dirinya sendiri, melainkan ingat  
kepada manusia-manusia yang akan dilahirkannya. Aku tergoda untuk 
memperjuangkan kepentingan kaumku. Karena ditangan wanita 
sesungguhnya tergenggam masa depan nasib bangsanya! Ia harus 
menyediakan gizi sehat untuk memperoleh kesehatan prima saat anak-
anak tumbuh. Memotivasi dengan pendidikan akhlak, pendidikan sekolah , 
membangun cita-citanya dan menumbuhkan etika peradaban manusia 
modern. Aku semakin sadar akan keperempuananku. Yakni ditakdirkan 
Sang Pencipta mewarisi mata air sebagai Sumber Cinta Kasih. Yang 
memiliki pikiran dan hati sebagai ruang yang lebih luas untuk berpikir dan 
berencana demi kelanjutan kehidupan. Sepanjang usia bumi, bayi-bayi 
kecil lahir dan menerima pendidikan awal dari rahim seorang ibu. 
Mungkinkah begitu? (Ani Sekarningsih, 2000:156-157).  
 

Dengan demikian terlihat bahwa semangat pembaharuan dalam perjuangan 

dan pemikiran Teweraut dalam masalah usaha penyetaraan gender sangat terlihat 

dalam roman NT. Teweraut dengan segala daya kritisnya mencoba mendobrak 

dominasi laki-laki atas perempuan di lingkungannya.  

b.   Gagasan tentang perubahan yang lebih baik bagi masyarakatnya. 

Teweraut juga dikenal sebagai pribadi yang peduli dengan kondisi daerah 

dan masyarakatnya yang masih terbelakang hampir dalam segala bidang. 

Pengetahuannya yang bertambah setelah mengunjungi Eropa dan Amerika 

membawanya berimajinasi dan berpikir bagaimana suatu saat Asmat dapat 

berkembang seperti negara-negara di Eropa tersebut. Imajinasinya berkembang 

menjadi kesadaran akan pola hidup yang lebih baik bagi masyarakatnya—baik 

dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Harapan yang 

disertai keprihatinan pada masyarakatnya ini dituangkan Teweraut pada sepucuk 

surat yang akan dikirimkannya kepada Mama Rin tapi akhirnya tidak jadi karena 
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tidak adanya uang untuk membeli sebuah perangko. Karena menurut Teweraut, 

uang lebih baik digunakan untuk membeli garam, daripada sepotong perangko.  

Dalam suratnya tersebut, Teweraut mencurahkan segenap unek-uneknya 

yang moderat dan progresif kepada Mama Rin. Pemikiran tentang 

keprihatinannya terhadap kondisi hutannya yang tragis karena dibabat membabi 

buta, tentang nasib ukiran dan patung Asmat yang menurun nilai sakralnya akibat 

komersialisasi yang besar-besaran, tentang kondisi pendidikan di daerahnya yang 

mengalami banyak kesulitan dan hambatan, tentang kondisi fisik gedung-gedung 

sekolahan yang tidak terurus dan gurunya yang pergi entah kemana, tentang pola 

hidup masyarakatnya yang bertolak belakang dengan masyarakat Eropa yang 

pernah dijumpainya, tentang kondisi wilayahnya yang berlumpur dan terisolasi, 

tentang nasib kaum-kaum tetua adat yang semakin tidak digubris omongannya 

oleh para generasi muda yang merasa lebih maju dan menganggap petuah-petuah 

para tetua tersebut ketinggalan jaman. Ungkapan pikiran Teweraut tersebut 

menandakan bahwa telah terjadi proses kesadaran yang luar biasa 

(baca:rasionalisasi) pada diri sorang perempuan Asmat yang bernama Teweraut 

terhadap kondisi di lingkungannya. Gairah dan hasrat perubahan menuju ke arah 

yang lebih baik meletup-letup di benak seorang Teweraut. Pemikiran dan gagasan 

dalam diri seorang Teweraut tersebut merupakan sesuatu yang sangat istimewa 

apabila dilihat latar belakangnya yang hanya sebagai seorang perempuan Asmat 

yang pernah mengenyam sekolahan meskipun ala kadarnya.  

Keprihatinan Teweraut juga terlihat terhadap kondisi masyarakatnya yang 

terdesak oleh ekspansi budaya luar yang datang dan menerobos masuk ke tengah-

tengah budaya asli Asmat yang masih tradisional. Budaya dan peradaban Asmat 

yang asli terpaksa terinfiltrasi budaya luar yang katanya lebih beradab. 

Ketidaksiapan dan keterkejutan budaya yang dialami mayoritas masyarakat Asmat 

dalam menerima dan merespon ekspansi budaya luar yang masuk menjadikan 

mereka terheran-heran dan menjadi tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. 

Bermacam akibat, baik poitif maupun negatif bermunculan. Kesemuanya itu 

mengiringi perubahan yang terjadi secara perlahan tapi pasti.  

Akibat positif yang muncul adalah, anak-anak Asmat sudah mulai 

mengenal pendidikan sekolahan. Meskipun jumlah siswa yang dapat berhasil 
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dalam proses itu amatlah kecil, akan tetapi paling tidak mereka telah 

bersinggungan secara langsung dengan suatu upaya dalam rangka pembangunan 

kualitas sumber daya manusia . Pusat-pusat kesehatan juga didirikan untuk 

menanggulangi berbagai masalah kesehatan. Program Posyandu dan KB mulai 

masuk dan berkembang di hampir semua wilayah di Asmat. Pranata sosial yang 

yang sistematis dan terarah khususnya bagi kelompok sosial terkecil di Asmat 

yaitu keluarga menjadi terurus rapi. Proses formalisasi pernikahan warga Asmat 

ke kantor catatan sipil menjadikan hak-hak perempuan Asmat sebagai seorang 

istri menjadi lebih terjamin. 

Sementara itu, akibat negatif yang muncul di lingkungan budaya Asmat 

ialah adanya kegagapan dalam menyikapi penetrasi budaya materi yang masuk. 

Masyarakat Asmat yang masih lugu-lugu hanya menjadi orang kedua di 

wilayahnya sendiri. Para pendatang yang otomatis membawa budaya baru yang 

lebih modern menjadi lebih maju dan lebih cepat berkembang dibandingkan 

masyarakat Asmat asli. Sendi-sendi perekonomian lebih banyak dikuasai para 

pendatang. Masyarakat asli kebanyakan hanya menjadi buruh, pembantu, dan 

pekerja kasar yang mengabdi kepada para pendatang. Budaya negatif seperti 

minum-minuman keras dan praktik prostitusi yang dibawa para pendatang juga 

cepat menjalar dan menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat Asmat. Bahkan 

akibat prostitusi yang bebas tersebut, penyakit AIDS mulai merebak dan 

menghantui Asmat. 

Sikap mempertanyakan kembali eksistensi adat dan kepercayaan sukunya 

setelah “bertabrakan” dengan gaya hidup baru yang modern terbersit dalam benak 

Teweraut ketika lawatannya di New Orleans, Amerika Serikat. Teweraut masih 

tetap berprinsip bahwa kepercayaan dan adat sukunya tetap harus eksis, dia juga 

menambahkan bahwa seni ukir pada dasaranya juga semacam mediator seperti 

agama-agama dunia. Orang Kristen dengan lambang salib, Islam dengan tenaga 

kata, Hindu dan Buddha dengan arcanya. Begitu pula kehidupan upacara sakral 

mbis merupakan meterai produk Asmat, demikian pikirnya (Ani Sekarningsih, 

2000:147). 

Pernah dalam suatu kesempatan saat lawatannya di luar negeri—di Den 

Haag Belanda tepatnya, Teweraut merasakan “pukulan” di benaknya karena 
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perlakuan pengunjung dan penonton setempat yang menganggap pentas kesenian 

rombongan Asmat tersebut adalah menggambarkan perilaku dunia yang masih 

biadab. 

Mereka menuding, kami orang hutan yang tidak patut mengotori negerinya 
dengan pertunjukan yang menggambarkan dunia yang masih biadab. Aku 
merasa terpukul, malu dan sedih. Aku menatap Mama. “Benarkah 
demikian? Atau karena mereka berkulit putih merasa terganggu. Tak 
memiliki warna budaya sendiri selain menjiplak dari budaya bangsa-
bangsa lain? Kalau tak keliru mereka malah banyak belajar dari bangsa 
Asia,. Terutama Cina, Persia, dan negara-negara jazirah Arab. Ah, 
dimanakah kudengar kalimat-kalimat penjelasan itu?” (Ani Sekarningsih, 
2000:128-129). 
 
Sikap kritis mempertahankan nilai kepercayaan adatnya dan nilai-nilai 

spiritual di dalamnya diungkapkan Teweraut ketika bertemu dengan perwakilan 

orang-orang kulit berwarna termasuk negro dan indian di New York Amerika. 

Teweraut berpikir bahwa nilai-nilai budaya spiritual dan kearifan lokal Asmat 

dalam hubungannya dengan alam dan seisinya adalah suatu proses hubungan 

timbal  balik yang elegan yang saling menghormati dan menghargai. Upacara-

upacara ritual yang diadakan oleh masyarakat Asmat merupakan wujud sikap 

hormat pada kekuatan tersembunyi yang mengendalikan kehadiran pohon-pohon, 

margasatwa, makhluk-makhluk di air dan udara. Teweraut mencoba menilai sikap 

keyakinan itu yang rasanya tidak menyimpang jauh. Yakni menumbuhkan 

kesadaran akan keterbatasannya daya upaya manusia yang mencari kekuatan 

melelui wujud permohonan, untuk memperoleh perlindungan alam sekitar di 

dekatnya. Hal ini nampak jelas pada upacara penebangan pohon untuk patung 

mbis, memangkur sagu atau membuat perahu yang selalu harus didahului 

serangkaian upacara sakral yang khidmat.  

Keseluruhan rangkaian upacara itu berbentuk penghormatan, permohonan 
pertolongan untuk pengawasan kesejahteraan, perlindungan, dan kesuburan. Para 
leluhur Asmat itu percaya akan adanya energi di dalam segala bentuk yang terjadi 
dalam lingkungan kehidupan sekelilingnya. Bukankah yang dinamakan orang 
kemudian sebagai Allah itu, sesungguhnya tiada lain Energi Maha Dahsyat yang 
tersembunyi  yang dalam bahasa kata: Cinta kasih? Orang Asmat mencintai hutan 
dan alam sekitarnya yang memberi sumber daya kehidupan tiu. Tanpa kepekaan 
pada bahasa alam, semua bentuk mantra dan doa itu cuma menjadi rangkaian kata 
tak bermakna. Bahasa cinta kasih itu bermukjizat. Lebih mujarab dari sebuah 
mantra. Merentang jauh ke puncak tertnggi pengertian tanpa pembatasan bahsa 
suku bangsa mana pun di dunia (Ani Sekarningsih, 2000:139-140). 
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Revolusi pemikiran dari seorang perempuan asli Asmat (Teweraut) ini 

dimunculkan oleh pengarang roman NT tentu dengan maksud bahwa perubahan 

Asmat menuju ke arah yang lebih baik tanpa meninggalkan budaya asli yang 

genuine dapat dimunculkan oleh seorang anggota sosial dari Asmat sendiri yang 

telah mengalami proses rasionalisasi terhadap kondisi lingkungannya seperti 

diungkapkan Suwardi Endraswara diatas. 

3.  Pemikiran, Gagasan dan Perjuangan Mama Rin. 

Pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan Mama Rin juga hampir senada 

dengan apa yang diidekan Teweraut. Mama Rin adalah sahabat dekat Teweraut, 

dan juga sebagai tempat curhat dan guru bagi Teweraut. Sebagai orang luar 

Asmat, Mama Rin sangat peduli dan perhatian terhadap masyarakat dan wilayah 

Asmat. Ia merupakan pejuang yang idealis dalam arti tidak mengambil 

kesempatan dalam penderitaan orang lain (masyarakat Asmat). Ketertarikannya 

pada Asmat membuatnya menjadi salah satu panitia misi kesenian Asmat ke 

Jakarta dan ke negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat. Misi kesenian 

tersebut bertujuan untuk mengenalkan seni, budaya, dan identitas lain Asmat ke 

mata dunia. Mama Rin beranggapan bahwa misi ini bukan ajang merendahkan 

martabat orang Asmat di mata dunia sebagai orang yang masih biadab dan 

primitif. Lebih dari itu, dengan terbukanya mata dunia terhadap ketertinggalan di 

Asmat, maka akan timbul kesadaran kemanusiaan untuk membantu dan 

memajukan masyarakat Asmat. Kutipan berikut menjelaskan argumen dan 

pemikiran lebih lanjut Mama Rin terhadap misi kesenian tersebut. 

Namun justru Indonesia sedang mengetuk hati dunia. Agar dunia 
mengambil peduli pada masyarakat-masyarakat terpencil yang 
peradabannya masih tertinggal. Dan suku-suku semacam itu menyebar 
hampir di seluruh sudut tersembunyi dinia. Mereka sukar dikunjungi. 
Mereka miskin. Mereka tidak bersekolah. Mereka kekurangan gizi. 
Mereka jauh belum tersentuh infrastruktur. Kendalanya tak lain, masih 
banyak ditentukan oleh kondisi faktor alam…Namun tindakan rombongan 
kesenian Indonesia menghendaki hal yang lebih konkret untuk dilihat mata 
wakil-wakil bangsa di dunia. Dalam gedung ini, Indonesia lebih berani 
memperkenalkan upacara-upacara adat yang bernilai universal itu. Adat 
budaya yang memiliki corak ragam yang unik. Sebagai gambaran nyata 
dari sebuah akibat politik adu domba penjajahan bangsa Eropa. Tetapi 
sebagai bangsa yang bangga akan dirinya, mereka bertahan dalam hutan 
perawan, dalam tradisi kehidupan zaman batu di tengah era pembangunan 
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dan perkembangan teknologi nuklir yang melaju kencang dan gencar. Hal 
itu didorong oleh pengetahuan sejarah. Coba perhatikan ribuan tahun 
sebelum Masehi, orang Mesir telah mengenal keindahan. Berpakaian 
pantas dan mengenakan perhiasan yang terbuat daripada emas. Sementara 
banyak tatanan kehidupan masyarakat terpencil di Irian Jaya pada tahun 
2000 ini, terlupakan orang (Ani Sekarningsih, 2000:124). 
 
Kecintaan Mama Rin terhadap Asmat dan kepeduliannya terhadap 

pembangunan di Asmat membuatnya bergairah untuk berbuat lebih jauh dengan 

mengajak dan bersikap persuasif terhadap rekan-rekan bisnisnya di Jakarta untuk 

sekedar prihatin dan kemudian mengulurkan tangan membantu proses kemajuan 

di Asmat. Bahkan Mama Rin merasa gembira dengan bermunculannya yayasan-

yayasan sosial yang peduli dengan masalah kemanusiaan di Asmat. Baginya, 

perjuangan kemanusiaan memperhatikan nasib suku-suku terpencil di Indonesia 

adalah tanggung jawab setiap orang Indonesia.  

Kalau kemudian tumbuh usaha kelompok-kelompok lain yang peduli 
urusan kemanusiaan di Asmat, ia malah bersyukur. Banyak orang turun 
tangan melontarkan sejuta ide. Di beberapa tempat muncul organisasi 
sosial dalam bentuk yayasan-yayasan yang berkemampuan 
menerjemahkan makna pengentasan kemiskinan. Begitu pula program-
program melalui pelatihan-pelatihan yang tujuannya memberdayakan 
sumber daya manusia di sana agar lebih kratif, imajinatif, dan cerdas. 
Mereka memang sedang dalam proses belajar. Dan makna belajar itu 
adalah mengubah pengetahuan dan pengalaman menjadi kearifan , 
kesabaran, dan kasih sayang untuk menjadi dewasa, yang pada saatnya 
diharapkan dapat melengkapi kehidupan bangsa pemetik ini menjadi 
mandiri. Agar tidak hidup dalam ketergantungan oleh sumbangan dan 
belas kasihan belaka (Ani Sekarningsih, 2000:294). 
 
Dalam gagasannya selanjutnya, Mama Rin juga peduli dengan kondisi 

alam Asmat yang pelan-pelan menuju kehancuran, terutama kondisi hutannya. 

Penebangan hutan secara liar dan terus menerus, menjadikan investasi hutan untuk 

generasi mendatang bagi warga Asmat terancam. Hutan yang menjadi andalan 

hidup masyarakat Asmat terus diekspolitasi habis-habisan demi rupiah. Kayu 

gaharu yang bernilai jutaan rupiah menjadi incaran para penebang. Para pendatang 

yang merupakan penadah dan provokator penebangan, terus berupaya agar 

masyarakat lokal Asmat terus menebang dengan diiming-imingi rupiah yang tak 

seberapa dengan akibat buruk bagi anak cucu mereka nantinya. Dalam suatu 
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kesempatan tatap muka dengan para penebang, mama Rin mengungkapkan unek-

uneknya secara gamblang seperti dalam kutipan berikut. 

‘Tidakkah kamu sadari bahwa hutan yang sedang kamu babat itu 
sesungguhnya pinjaman dari anak cucucmu?’ kata Mama Rin dalam suatu 
kesempatan tatap muka dengan beberapa penebang. ‘Bayangkan, kamu 
ditunut menyediakan 1500 batang pohon untuk memenuhi kebutuhan 4300 
kubik setiap bulan, dan sekian ratus batang rintisan yang jga harus 
ditebang! Dan kamu jangan lupa, selama ini erosi hutan rawa ini tertnda 
keparahnnya karena tertahan oleh akar-akar pohon. Apa yang akan terjadi 
beberapa tahun mendatang kalau tidak diadakan pencegahan sejak didni.? 
Asmat akan berubah menjadi lautan, karena sudah tidak ada penahnnya! 
Ke mana kamu menyingkir? Ke pegunungan? Maukah rekan-rekanmu ke 
sana berbagi lahan begitu saja, tanpa mengundang pertikaian tradisional? 
Perang antar suku? Di antara kalian yang hadir tentunya paham akan 
perjalanan kamu yang memeras kesedihan melihat perkampungan yang 
terlantar. Benarkah nafkah dari penebangan meningkatkan kesejahteraan 
kalian? Dengan anak-anak yang harus meninggalkan bangku sekolah? 
Berapa banyak yang sakit atau mendapat kecelakaan dan jauh dari 
pertolongan mantri kesehatan? (Ani Sekarningsih, 2000:206-207). 
 
Resiko berantai mulai dari erosi yang akan terjadi, yang menjadikan lahan 

pemukiman terganggu dan tentunya harus relokasi kedaerah lain yang tentu 

potensial menumbulkan perang suku karena rebutan tanah, nasib anak-anak 

penebang yang mayoritas dibawa kehutan berminggu-minggu lamanya menjadi 

terabaikan sekolahnya, belum lagi garansi kesejahteraan melalui upah yang 

mereka terima selama menebang yang tidak terjamin—adalah serentetan 

pemikiran Mama Rin terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Hal ini 

begitu pentingnya—sebab bagaimanapun tradisi menebang hutan secara 

sembarangan terlebih hanya untuk kepentingan rupiah adalah bukan adat hakiki 

dari orang Asmat. Adat Asmat sebenarnya adalah menghormati alam termasuk 

hutan dan kekayaannya. Penebangan pohon harus dibatasi dan ditentukan batas-

batasnya, bahkan harus melalui serangkaian upacara ritual yang agung. Dengan 

demikian Mama Rin merupakan pejuang lingkungan yang mengadvokasi 

meskipun secara halus proses pelestarian hutan dari ancaman kelompok-kelompok 

sosial yang hanya ingin untung untuk dirinya sendiri, kelompok-kelompok ini 

adalah dari pendatang pemilik HPH yang tidak bertanggungjawab dan penebang 

lokal Asmat yang belum sadar akan akibat perbuatannya tersebut. 
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Mama Rin juga menjadi motivator dan penyadar Teweraut dalam hal 

kesadaran dan pendidikan gender. Pemikiran-pemikiran Mama Rin tentang 

kekuatan dan eksistensi perempuan dalan kehidupan sehari-hari yang harus maju 

dan setara dengan kaum laki-laki menjadi menu utama dalam hampir setiap 

pembicaraan dengan Teweraut. Perempuan harus menjadi soko guru 

pembangunan—demikain menurut Mama Rin (Ani Sekarningsih, 2000:269). 

Dalam suatu perbincangannya dengan Teweraut, Mama Rin 

mengungkapkan pemikirannya yang filosofis tentang pentingnya alam dan peran 

perempuan dalam kehidupan. 

Bumi satu-satunya pemberi kehidupan dan kesuburan yang setia mengikuti 
perubahannya bagi sumber daya manusia. Begitu juga kamu. Manusia 
yang memiliki daya guna. Memiliki kekuatan kebudayaan yang tumbuh 
berkembang seiring dengan estetika, tata susial, pengetahuan teknologi, 
ekonomi, kemasyarakatan, politik, kesenian, bahasa, satra dan agama yang 
merupakan syarat mutlak kumpulan komponen pencerdasan bangsa. 
Dalam tanganmu, tergenggam kekuatan kemauan itu. Kemampuan untuk 
menegakkan disiplin  dalam bersikap, berpikir, menumbuhkan etos kerja. 
Kamu harus menggembala anak-anakmu mendapat pendidikan agar 
mampu menjawab tantangan zaman. Kuncinya cuma ada pada kamu. 
Kamu harus mau belajar dan beruaha mengembangkan diri.’  
‘Tetapi bagaimana melawan sistem adat yang berlaku? Bagaiaman bisa 
menentang kewenangan kaum lelaki?’ 
‘Di manapun Tewer, lelaki itu sombong. Wanita dianggap sebagai warga 
kelas dua. Patut direnungkan ini. Apakah penyebab hal itu karena faktor 
rendah diri? Karena para pria itu tidak dapat mengandung dan melahirkan 
anak, Tewer? Kalau wanita selalu siap mencerdaskan diri, ia juga mampu 
memberikan kecerdasan pada anaknya . Intinya cuma kesabaran, dan 
ketekunan menimba pengetahuan-pengetahuan pendukung untuk 
mendidik. Wanita sudah ditakdirkan terlahir sepanjang hidupnya belajar 
pada setiap perubahan. Ia kawin, punya anak, mendidik anak-anak dan 
pada saatnya mengawinkan mereka. Kemudian ia harus menerima 
statusnya yang baru sebagai orang yang ditinggalkan anaknya karena telah 
berkeluarga. Beradaptasi denagn kesendiriannya. Karena peran ibu tidak 
dibutuhkan lagi dalam sosialisasi keluarga. Ia belajar lagi, menemukan jati 
dirinya. Tetapi waktu berjalan cepat, tanpa disadari usia pikun pun 
menyongsong. Sebuah siklus alam yang tak dapat dipungkiri putarannya 
(Ani Sekarningsih, 2000:270-271). 
 
Mama Rin yang merupakan orang luar Asmat secara geografis dan genetis, 

namun pada hakikat selanjutnya merupakan orang dalam bagi masyarakat Asmat. 

Keberadan Mama Rin merupakan berkah bagi masyarakat Asmat. Mama Rin 
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begitu disayangi dan dihormati. Bagi masyarakat Asmat, Mama Rin adalah orang 

lain (the other)—namun sangat dekat di hati orang Asmat sendiri.  

4.  Pandangan Dunia dan Subjek Kolektifnya. 

Setelah mengetahui rincian  pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, 

perjuangan-perjuangan dan inspirasi-inspirasi Teweraut dan Mama Rin di atas, 

terdapat suatu pandangan dunia pengarang yang dengan jelas dapat ditangkap. 

Pandangan dunia yang diusung adalah tentang usaha perubahan menuju arah yang 

lebih maju dan positif dari suatu keadaan yang serba terbatas, minimum, dan 

mengkhawatirkan. Usaha perubahan tersebut tidak mudah semudah membalik 

telapak tangan. Persoalan yang dilematis muncul akibat terjadinya benturan 

peradaban yang dahsyat antara peradaban tradisional adat dan peradaban 

pendatang yang lebih maju dan modern. Benturan-benturan ini otomatis terjadi 

sehingga mau tidak mau perlu membuat suatu jalan tengah yang dapat mengawal 

segala perubahan menuju kemaslahatan yang didambakan. Penekanan tentang 

menjaga nilai-nilai orisinal adat menjadi titik penting dalam masa perubahan yang 

drastis tersebut. Biarpun terjadi gempuran budaya baru, budaya asli harus dijaga 

kelesatariannya selama tidak menyalahi hakikat kemanusiaan secara universal. 

Usaha-usaha perubahan menuju kearah yang positif tersebut meliputi hampir 

semua sendi kehidupan, mulai dari pola pikir dan perilaku dalam hal ekonomi, 

kesehatan, pendidikan, seni dan budaya, hubungan kesetaraan perempuan dan 

laki-laki, dan sosial kemasyarakatan.  

Hal penting lain dari pandangan dunia ini adalah tentang usaha untuk 

memanusiakan manusia dengan adil dan wajar. Manusia—apapun jenis dan 

asalnya adalah tetap manusia, yang perlu disamakan dan diberikan hak-hak 

asasinya secara adil dan demokratis.  

Pandangan dunia seperti di atas mengemuka dalam kehidupan masyarakat 

Asmat pada akhir tahun 1980-an hingga awal abad ke 21. Para pejuang-pejuang 

pionir baik dari lokal Asmat maupun yang berasal dari luar komunitas Asmat 

mencoba memperjuangkan nasib masyarakat Asmat yang telah bersentuhan 

dengan peradaban luar yang bersifat material dan modern. Tokoh seperti Teweraut 

yang merupakan produk dan pejuang lokal dengan tokoh seperti Mama Rin yang 

merupakan orang luar Asmat mencoba menyatukan gagasan, pemikiran dan 
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perjuangan dalam usaha memajukan dan membawa Asmat melalui masa-masa 

peralihan yang sangat sulit. Teweraut dan Mama Rin dengan demikian merupakan 

satu kelompok sosial (baca: subjek kolektif) pembaharu yang sama.  

Kelompok sosial atau subjek kolektif pembaharu ini dapat dibedakan 

secara diametral misalnya dengan kelompok sosial warga lokal Asmat yang masih 

kolot dan konservatif yang masih belum dapat menerima kedatangan budaya baru. 

Kelompok sosial pembaharu ini juga dapat dibedakan secara misi dan tujuan 

dengan kelompok sosial pendatang yang biasanya oportunis dan individualis. 

Dengan demikian kelompok sosial pembaharu atau subjek kolektif pembaharu ini 

adalah sekelompok orang yang mempunyai visi dan misi yang relatif sama yaitu 

ingin membawa Asmat menuju kemajuan yang hakiki, yaitu terciptanya sumber 

daya manusia lokal yang pintar dan kreatif, perhatian dengan usaha pelestarian 

nilai-nilai moral spiritual adat yang manusiawi, perhatian terhadap usaha 

pelestarian alam termasuk hutan dan kekayaannya dan perhatian terhadap 

pembangunan fisik maupun nonfisik wilayah Asmat secara keseluruhan. 

BAB VII 
 

PENUTUP 
 
 

 
A. SIMPULAN 

Berdasarkan pada analisis strukturalisme genetik terhadap roman NT 

karya Ani Sekarningsih, akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Hasil analisis unsur intrinsik roman NT meliputi penokohan, alur, latar, tema 

dan amanat menunjukkan bahwa tahap analisis ini merupakan penunjuk sistem 

strukturasi roman yang nantinya menjadi acuan dalam menentukan pandangan 

dunia pengarang. Unsur-unsur intrinsik roman NT dianalisis sesuai dengan 

kebutuhan, artinya hanya dianalisis pada unsur yang berkaitan dengan teori 

strukturalisme genetik secara keseluruhan. 
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2. Genetika Roman NT meliputi latar belakang pengarang dan kondisi geografis, 

sosial budaya, pendidikan, kesehatan, adat istiadat dan kepercayaan di Asmat. 

Pengarang roman NT, Ani Sekarningsih adalah seorang yang sangat akrab 

dengan Asmat. Dedikasi dan pejuangannya untuk kemajuan Asmat 

diwujudkan dengan membentuk Yayasan Kemajuan dan Pengembangan 

Asmat, sebuah yayasan nirlaba yang memperjuangkan kemajuan pendidikan, 

kesehatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Asmat. Keadaan dan kondisi 

nyata yang meliputi aspek sosial budaya, pendidikan, kesehatan, adat istiadat 

dan kepercayaan yang ada di suku Asmat terlihat identik dan dengan apa yang 

terjadi dalam roman NT. Antara struktur roman NT dengan struktur sosial 

yang sebenarnya terdapat hubungan karena keduanya merupakan produk dari 

aktifitas strukturasi yang sama. 

3. Antara struktur roman NT dan struktur sosial yang sebenarnya dihubungkan 

oleh pandangan dunia pengarang. Pandangan dunia pengarang yang terdapat 

dalam roman NT adalah tentang usaha perubahan menuju arah yang lebih 

maju dan positif dari suatu keadaan yang serba terbatas, minimum, dan 

mengkhawatirkan. Usaha perubahan tersebut tidak mudah, semudah membalik 

telapak tangan. Persoalan yang dilematis muncul akibat terjadinya benturan 

peradaban yang dahsyat antara peradaban tradisional adat dan peradaban 

pendatang yang lebih maju dan modern. Benturan-benturan ini otomatis 

terjadi sehingga mau tidak mau perlu membuat suatu jalan tengah yang dapat 

mengawal segala perubahan menuju kemaslahatan yang didambakan. 

Penekanan tentang menjaga nilai-nilai orisinal adat menjadi titik penting 

dalam masa perubahan yang drastis tersebut. Biarpun terjadi gempuran budaya 
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baru, budaya asli harus dijaga kelesatariannya selama tidak menyalahi hakikat 

kemanusiaan secara universal. Usaha-usaha perubahan menuju kearah yang 

positif tersebut meliputi hampir semua sendi kehidupan, mulai dari pola pikir 

dan perilaku dalam hal ekonomi, kesehatan, pendidikan, seni dan budaya, 

hubungan kesetaraan perempuan dan laki-laki, dan sosial kemasyarakatan. Hal 

penting lain dari pandangan dunia ini adalah tentang usaha untuk 

memanusiakan manusia dengan adil dan wajar. Manusia—apapun jenis dan 

asalnya adalah tetap manusia, yang perlu disamakan dan diberikan hak-hak 

asasinya secara adil dan demokratis. Pandangan dunia ini dalam roman NT 

diusung oleh kelompok pembaharu (subjek kolektif) di Asmat yang terdiri dari 

orang-orang asli Asmat dan para pendatang yang sadar akan kewjiban 

memajukan Asmat dengan manusiawi dan bermartabat.  

 

J. SARAN-SARAN 

 
1. Banyak kalangan yang masih menganggap bahwa karya sastra hanya untuk 

dibaca dan dinikmati, setelah itu dilupakan. Pikiran semacam ini tentunya 

perlu perubahan. Penelitian sastra dengan menerapkan pendekatan 

strukturalisme genetik khususnya—hendaklah dapat meningkatkan daya 

apresiasi masyarakat terhadap karya sastra, dan pesan apa yang terkandung 

dalam karya sastra tersebut, sebab banyak karya sastra merupakan potret 

kenyataan hidup yang sarat dengan nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan 

nyata. 

2. Mengingat roman NT memuat masalah-masalah lain seperti masalah 

kesetaraan gender, sosial, budaya, dan antropologi, maka untuk penelitian 
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mendatang tidak tertutup kemungkinan diteliti oleh peneliti lain dengan 

pendekatan berbeda. 
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