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A. Pengantar 

Buku ini mencoba memulai dari konsep sastra dan karya 

sastra. Pemahaman yang baik mengenai sastra dan karya 

sastra, akan menggiring pembaca memahami konsep 

keterkaitan sastra dengan beragam fenomena dan realitas, 

termasuk keniscayaan hubungan antara sastra dengan disiplin 

ilmu lainnya. 

Pada umumnya, sastra melingkupi dua disiplin ilmu, 

yaitu karya sastra atau karya kreatif dan ilmu sastra yang saling 

berkorelasi. Korelasi tersebut dapat dilihat dari segi proses 

munculnya karya sastra dan ilmu sastra. Karya sastra lebih 

dulu muncul dibandingkan ilmu sastra. Akan tetapi, karya 

sastra dan ilmu sastra tidak dapat dipisahkan. Hal ini 

dikarenakan ilmu sastra muncul disebabkan oleh adanya karya 

sastra yang menarik untuk didalami dengan ilmu sastra.  

Menurut Wellek dan Warren (1989: 37-46) di dalam 

wilayah ilmu sastra terdiri atas tiga bidang, yaitu teori sastra, 

sejarah sastra, dan kritik sastra. Teori sastra adalah ilmu 

mengenai prinsip, kategori, dan kriteria karya sastra. Sejarah 

sastra adalah ilmu mengenai kemunculan dan kemajuan karya 

sastra mulai awal hingga saat ini. Kritik sastra adalah ilmu 

mengenai beberapa karya sastra secara nyata yaitu dengan 

memberikan pertimbangan terhadap sebuah karya sastra 

dengan cara memberi pujian, mengatakan kesalahan, memberi 

pertimbangan melalui pemahaman dan penafsiran yang 

sistematik. 

Ketiga disiplin ilmu tersebut memiliki korelasi dengan 

cara timbal balik. Teori sastra dapat menjadi acuan untuk 

dillaksanakannya sejarah sastra dan kritik sastra. Sejarah sastra 

dapat dijadikan pedoman untuk dilaksanakannya kritik sastra 

dan hasilnya dapat dijadikan saran untuk teori sastra. 

Sementara kritik sastra dapat dijadikan saran bagi penyusunan 

sejarah sastra dan teori sastra.  

Namun, penting untuk diperhatikan bahwa setiap karya 

sastra pada dasarnya memiliki sifat umum dan khusus, atau 

individual dan umum sekaligus. Dengan demikian, diperlukan 
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A. Sastra dan Realitas Sosial 

Sastra menampilkan persepsi pencipta dalam dunia di 

sekitar dituangkan dalam bentuk tulisan. Refleksi pengarang 

tentang kehidupan realitas sosial yang dihubungkan dengan 

imajinasi dan sentuhan perasaan pengarang yang dibantu 

dengan pengalaman dan pengamatan penulis (Djojosuroto, 

2006: 77).  Pengalaman yang dituangkan pengarang tidak jauh 

dengan keadaan atau refleksi realitas sosial masyarat sebagian 

besar muncul di kehidupan sehari-hari.  

Realitas sosial pada sastra adalah sebuah kenyataan 

sosial maupun peristiwa secara nyata yang menimbulkan gejala 

sosial  yang digunakan oleh pengarang.  Selain sebagai refleksi 

sosial, sastra merupakan perwujudan sebuah gagasan 

mengenai dunia atau kenyataan sosial yang telah melintasi 

waktunya, namun juga memberikan kontribusi yang 

representatif terhadap bangunan sosial, moral, psikologis, dan 

kognitif pada pembaca dan pada masyarakat. Sastra sebagai 

bentuk representatif nilai dan perasan yang disampaikan 

pengarang akan tertuju pada perubahan prilaku yang muncul 

dalam setiap individu maupun kelompok dalam bersosialisasi 

di kehidupan sosial.  

Karya sastra lahir dari gagasan dan pemikiran pengarang 

yang mengimplementasikan realitas sosial, baik kehidupan 

pribadi maupun keadaan lingkungan pengarang. Sastra oleh 

seorang pengarang tidaklah murni dari sebuah imajinasi atau 

pemikiran saja, namun berdampingan dengan apa hal-hal yang 

terjadi di tempat, keadaan, dan zaman saat itu. Sastra dapat 

dianggap sebagai dokumen sosial yang berisi cerminan 

keadaan masyarakat pada saat sastra tersebut diciptakan.  

Gambaran zaman yang tertuang di dalam sastra akan menjadi 

salah satu bukti sejarah adanya proses dan perkembangan 

kehidupan dari berbagai era.  

Perubahan perilaku dan karakter bersosial mampu 

dituangkan melalui sastra. Aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat sering dihiasi dengan adanya masalah kehidupan 

yang mengantarkan masyarakat untuk memilih tindakan untuk 
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A. Kerusakan Alam 

Ekosistem alam sebagai nafas kehidupan menjadi aspek 

penting dalam keseimbangan hidup manusia. Alam yang 

berdampingan dengan manusia seiring berjalannya zaman 

mengalami kerusakan dan pengurangan jumlah yang 

semestinya tetap ada untuk dilestarikan. Kerusakan yang 

terjadi pada ekosistem alam tak jauh dari tingkah laku manusia 

di dalamnya. Manusia berperan dalam ada dan tidaknya 

ekosistem alam. Manusia menjadi aspek terpenting dalam 

perlindungan alam sampai alam siap memberikan manfaatnya 

untuk manusia. Kerusakan ekosistem dan juga dampaknya 

menimbulkan preseden negatif yang menjadi bahan 

perbincangan masyarakat dan juga media massa. Fenomena 

bencana alam di media massa berupa berita atau bahkan 

bersifat investigasi menjadi persoalan yang hangat setiap 

harinya. Bencana alam muncul dari berbagai jenis kerusakan 

alam yang tidak diatasi dengan solusi yang bijak. Salah satu 

kerusakan alam yaitu kerusakan pada lingkungan hutan. 

Kerusakan hutan merupakan kerusakan yang tidak dapat 

diatasi yang disebabkan oleh bencana alam serta juga ulah 

tangan manusia tidak bertanggungjawab.  

Ulah tidak bertanggungjawab tersebut menjadikan alam 

semakin berkurang jumlah dan manfaatnya, yang seharusnya 

alam menjadi hal yang berdampingan dengan manusia, kini 

alam hanya menjadi manfaat untuk manusia, sehingga manusia 

dengan segampangnya mengambil manfaat tanpa memberikan 

solusi pelestarian. Selain dari ulah manusia, kerusakan alam 

juga dapat ditimbulkan adanya perusahaan industri besar yang 

menyisakan limbah beracun, sehingga menimbulkan dampak 

negatif  untuk lingkungan. Selain limbah, penggunaan lahan 

luas untuk mendirikan gedung usaha bertingkat semakin 

berlomba-lomba dari berbagai sektor. Lahan dengan luas tanah 

yang digunakan berakibat penggundulan hutan tanpa reboisasi 

menjadikan panas bumi lebih dari panas pada rentang suhu 

normal. Hutan yang menjadi jantung bumi menjadi pincang 

karena pengundulan hutan, pembakaran hutan, dan 
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A. Peran Perempuan 

Setiap orang memiliki peran dan menjalakan peran 

tersebut berdasarkan hak dan kewajiban (Linton: 1936). Dengan 

kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan 

kewajibannya. Dengan kata lain, seseorang menjalankan peran 

yang menjabarkan interaksi sosial dan terminologi dengan 

ketetapan budaya. Kesesuain peran yang diambil berkaitan 

dengan pemahaman melangsungkan perilaku dalam aktivitas 

keseharian.  

Sedangkan peran menurut Cohen adalah konsep 

mengenai aktivitas individu yang berdampak dalam 

lingkungan masyarakat. Peran mengikuti aturan atau norma 

yang relevan dengan perkembangan zaman sesuai posisi 

individu tersebut. Contohnya dalam keluarga, peran antara 

ayah dan ibu memiliki perbedaan sesuai dengan posisi masing-

masing. Ayah memiliki peran sebagai kepala keluarga yang 

memberi nafkah dan perlindungan. Kemudian, Ibu memiliki 

peran dalam mendidik, menasihati, memberi arahan dan lain 

sebagainya. 

Sedangkan konsep kedudukan dan status terutama 

kedudukan sosial bisa diartikan sebagai kedudukan yang 

terpandang atau tertinggi. Koentjaraningrat (1979:58) 

menyebutkan bawah peran sosial merupakan perilaku individu 

yang menyesuaikan posisi tertentu. Dalm hal ini posisi yang 

dimaksud adalah sebuah kedudukan. 

-XOLD� 6XU\DNXVXPD� GDODP� ´,%8,60(� 1(*$5$µ��

berpendapat bahwa konstruksi negara Orde Baru tentang 

keperempuanan adalah gabungan unsur-unsur 

´SHQJLEXUXPDKWDQJJDDQµ� GHQJDQ� ´LEXLVPHµ�� $NDQ� WHWDSL�

untuk memperjelas konsep-konsep itu, perlu dibuat perbedaan 

antara keduanya. Ada perbedaan penting antara paham 

´SHQJLEXUXPDKWDQJJDDQ´� GHQJDQ� ´,EXLVPHµ�� ,EXLVPH� WLGDN�

semata-mata berorentasi pembatasan ruang lingkup domestik 

perempuan seperti pada paham keibuan (motherhood) yang 

berlaku di negeri-negeri Barat pada abad ke-19 (Locher-

Sholters@Niehof, 1987:7). Ibuisme berbeda dengan 
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A. 0HPEDFD�´3HUHPSXDQµ 

Mendefinisikan perempuan, ibarat mendefinisikan 

sesuatu yang sangat dekat tetapi jauh. Perempuan dengan 

segala aspeknya  berbeda dengan laki-laki. Jika ditilik  dari sisi 

perempuan itu sendiri, ada perbedaan signifikan antara 

terminologi  perempuan dan wanita, terutama semenjak kian 

terangkatnya gerakan atau kesadaran perspektif kesetaraan 

gender. 

Menurut Wardhana (2001: 75), kata perempuan dianggap 

jauh lebih mulia dibandingkan wanita. Alasan yang 

dikemukakan, dalam kata perempuan terkandung anasir 

´HPSXµ� sementera  empu ---sebagaimana dijabarkan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia--- memiliki makna 

penghormatan, penempatan yang tinggi pada seseorang, orang 

yang ahli, atau gelar kehormatan yang bersejajar dengan 

´WXDQµ��6HPHQWDUD�NDWD�ZDQLWD�GLDQJJDS�FHQGHUung bernuansa 

minor atau negatif ---sebagaimana adanya ungkapan pekerja 

seks komersial atau lebih sopannya disebut Wanita Tuna Susila 

(WTS). 

Menurut beberapa ahli sosiologi gender, ahli bahasa, dan 

pemerintah, konsep wanita kini sudah harus diganti dan 

dianggap merendahkan kaum perempuan. Konsep wanita 

sendiri diambil dari kerata basa dalam maknanya dari bahasa 

Jawa yaitu wanita ditata. Berani untuk diatur atau ditata oleh 

lawan jenisnya, pria. Dengan demikian, konsep wanita seolah-

olah makhluk yang dikondisikan sebagai orang yang 

tersubordinasi dan harus mau diatur laki-laki (Hidir dalam 

akang mailto:national@mail2.factsoft.de. 22 April 2003) 

Sesungguhnya kata perempuan dan wanita, keduanya 

bersinonim. Namun,  perbedaannya lebih terletak pada nilai 

rasa tertentu. Walaupun hal ini dengan tidak menolak bahwa 

adakalanya kata perempuan lebih condong  ke pemaknaan 

PLQRU��´PDX�FDUL�SHUHPSXDQµ��PLVDOQ\D�PDNQD�SHUHPSXDQ�GL�

sini lebih condong ke perempuan penjaja seks (WTS) lepas dari 

WTS adalah ungkapan yang didasarkan atas dunia laki-laki 

yang hegemonik.  
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A. Hakikat Ekokritik 

Ekokritik (kritik lingkungan) adalah salah satu cara 

kaum humanis memperjuangkan lingkungan, alam, dan 

budaya sehingga memiliki nilai dan makna. Sebuah perjuangan 

yang sulit namun menjadi upaya berkesinambungan yang 

penting dan mendesak dilakukan. Ini adalah sebuah 

pandangan yang baik bagi lingkungan, termasuk pada kritikus 

terkenal seperti: Lawrence Buell, Cheryl l Glot Felty, Simon C. 

Estok, Harold Fromn, William Howrah, William Ruecket, 

Sullen Campbell, Michael P.Branch dan Glen.A.Love yang 

setuju akan pandangan tersebut, tidak hanya ekologi tetapi juga 

kritik sastra dikolaborasikan untuk memulihkan kesehatan 

bumi yang rusak karena kesalahan manusia. Kritikus 

lingkungan mengklaim pandangan timbul atas nama alam. Jay 

Parini dalam artikelnya The New York Times Magazine 

menjelaskan asal ekokritik yakni dengan menyarankan bahwa 

dari sudut aspek sastra ada keterlibatan kembali dengan 

realisme, alam semesta seperti batu, pohon, dan sungai yang 

sebenarnya terletak di sekeliling masyarakat. 

Karya sastra  menjadi manifestasi lanskap alam dan 

lingkungan, termasuk iklim seperti flora ekosistem dan fauna.  

Karakteristik dari ekologi kontemporer sebagai berikut: ilmu 

ekologi menegaskan tidak dapat dibaginya proses alam, setiap 

fitur lanskap harus dipahami dengan mengacu pada 

keseluruhan seperti kebiasaan masing-masing makhluk hidup 

yang mencerminkan dan tergantung pada komunitas 

kehidupan di sekitarnya. 

Ekokritik tidak lain adalah studi tentang hubungan 

antara sastra dan lingkungan yang dilakukan dengan semangat 

komitmen terhadap praksis lingkungan. Dibutuhkan 

pendekatan yang berpusat pada bumi untuk studi sastra. 

Dengan mempertimbangkan aspek pengalaman atau 

referensial sastra, seseorang dapat menguji teks sastra bukan 

sebagai detraksi tetapi sebagai kontribusi untuk interaksi 

manusia dengan alam. Visi tidak bisa berkorelasi dengan 

dominasi tetapi dengan penerimaan dan pengetahuan serta 
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Sastra merupakan produk sosial masyarakat yang berasal 

dari aktifitas manusia dan kontemplasi diri pengarang sebagai 

bagian dari masyarakat. Selain itu, sastra dapat mengubah dan 

memberi pengaruh terhadap aktivitas manusia atau praksis sosial. 

Praksis sosial dalam teori dialektikal terdiri atas tiga dimensi yaitu 

ideologis, sosiologis, dan biologis. Pertama, dimensi ideologis 

yakni sistem psikis, kognitif dan mental individu atau kelompok. 

Kedua, dimensi sosiologis berkaitan dengan berbagai aturan 

hubungan antar sesama seperti lingkungan keluarga, tetangga, 

kolega atau dalam skala besar misalnya sistem politik suatu 

Negara. Ketiga, dimensi biologis berhubungan dengan keberadaan 

individu secara biologis yang bersanding dengan makhluk hidup 

lain seperti hewan, tanaman, laut, bumi dan lain-lain. Pada 

dimensi biologis inilah yang kemudian menyandingkan hubungan 

antar asastra dan alam yang menghasilkan teori ekosastra. 

Selanjutnya ketika dihubungkan dengan lingkungan akan 

menghasilkan ekofeminis.  

Sastra yang berperspektif lingkungan secara regeneratif 

memiliki maksud untuk menyampaikan suatu kearifan atau 

kebijakan tertentu. Setiap peristiwa akan menjadi sarana utama 

untuk membentuk watak, kebajikan, dan perasaan masyarakat 

sehingga membangun berbagai kesadaran salah satunya 

kesadaran mengenai pentingnya konservasi lingkungan sebagai 

tempat manusia untuk hidup dan bergantung.  Pemuliaan dan 

internalisasi fungsi sastra adalah hal yang lumrah dan lazim dalam 

tradisi konservasi budaya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa 

sastra dapat mendidik dan menjadikan tiap individu lebih baik 

dan berguna karena esensi yang disampaikan didalamnya. Salah 

satu karya sastra yang berperspektif lingkungan dengan sudut 

pandang perempuan adalah novel Ronggeng Dukuh Paruk karya 

Ahmad Thohari. 

Novel Ronggeng Dukuh Paruk merupakan trilogi dari novel 

Catatan Buat Emak (1982), Lintang Kemukus Dini Hari (1985), dan 

Jentera Bianglala (1986). Ketiga novel tersebut memiliki cerita yang 

berkesinambungan dan kemudian dikenal menjadi satu novel 

yang fenomenal yaitu Ronggeng Dukuh Paruk (kerap disebut RDP). 
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