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KOMPAS =, 21 JULI 1978 

"Warisan Sang Jagoan": Mencari Kebenaran 
 

Oleh : David T. Hill 

 

BEBERAPA tahun yang lalu saya sempat membaca “Cintaku di Kampus Biru”, novel pertama 

Ashadi Siregar. Saya terkesan dan terus membaca dua novel berikutnya yang merupakan trilogi: 

yaitu “Kugapai Cintamu” serta “Terminal Cinta Terakhir” (P.T. Gramedia). 

Setiap buku memperlihatkan, kemajuan, baik dalam gaya menulis maupun dalam karakterisasi. 

Tetapi rata-rata semuanya mencerminkan gaya hidup dan tatanilai yang sama. Semuanya 

menceritakan masalah cinta orang muda sebagai tema yang paling nyata. 

Kalau orang ingin menyelidiki lebih mendalam, di belakang tema cinta dapat dilihat aliran arti 

yang lebih berbobot. Umpamanya dalam “Terminal Cinta Terakhir” ada tema pemberontakan 

terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang: yaitu pertentangan antara Joki dengan 

masyarakatnya (diwakili oleh orang tua Joki) yang menolaknya karena dia tidak tunduk kepada 

tekanan masyarakat itu (social pressure). 

Tema cinta tiga novel trilogi Itu sangat idealistis, diarahkan kepada orang muda yang masih 

percaya kepada “idealised love” - cinta yang diidealkan. Boleh dikatakan bahwa pada umumnya 

plot semacam itu selalu berakhir dengan kebahagiaan (walaupun dalam “Kugapai Cintamu” 

kedua tokoh utama meninggal!) 

Akan tetapi kami sering dapat melihat kejadian yang kebetulan, direncanakan/didalangkan oleh 

penulis itu. Kedua fakta ini - tema cinta dengan kecenderungan untuk kejadian yang kebetulan- 

ternyata dalam setiap novel itu. 

 

Realitas sengit 

Dengan sengaja Ashadi menulis khusus bagi orang muda. Dianggapnya kaum muda sebagai 

harapan masa depan. Kalau mereka dapat sadar akan kekuasaan - kekuasaan yang ada dalam 

masyarakat, mereka bisa berhasil melawan kekuasaan itu, untuk menciptakan masyarakat yang 

lebih adil. Bagi mereka yang suka mencari tema yang berbobot dalam bahan bacaannya, tema itu 

juga kelihatan dalam trilogi populer Ashadi. 

Ketiga novel dalam trilogi tersebut dapat dilihat sebagai kesatuan. Mereka semua mempunyai 

ciri-ciri yang hampir serupa. 

Akan tetapi ada satu buku dari pena Ashadi yang menyimpang dari rumusnya yang dulu itu. 

Dalam “Warisan Sang Jagoan” (Pancar Kumala, 1977), Ashadi mencoba menulis dengan gaya 

yang lain daripada yang lain. Novel itu tidak ditulis untuk orang umum, tetapi sengaja dikarang 

khusus untuk sayembara tahun buku internasional 1972, dan memang berhasil memperoleh 

penghargaan dalam sayembara itu. Seperti diakui oleh Ashadi, “Warisan Sang Jagoan” diarahkan 

langsung pada dewan juri, dan sebab itu ada unsur-unsur baru di dalam karya itu yang patut 

diteliti.  

Dengan jelas, kita dapat me lihat perbedaan itu. “Warisan Sang Jagoan” menceritakan perasaan 

seorang pemuda tidak dari aspek „idealised love" tetapi dari segi realitas yang sengit. Tentu saja 

masih ada unsur-unsur idealisme, tetapi yang lebih menonjol ialah perjuangan hidup seorang 

pemuda di dalam dunia yang kejam, asusila dan tidak perduli akan perseorangannya. Mardan, 

tokoh pemuda itu. bukan orang yang terlalu manis, terlalu sempurna. Banyak sifat yang tidak 

boleh dikagumi dipunyainya. Dia berjuang untuk diterima masyarakatnya sebagai seorang 

dewasa, seorang jagoan seperti pamannya. 
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Karya itu terdiri dari dua Jilid yang masing-masing memperlihatkan karakteristik yang berlainan. 

Buku pertama (150 halaman) menceritakan pencarian Si Mardan untuk dirinya sendiri, sambil 

dia berjuang dengan kontradiksi di dalam hatinya. Sebab dia sedang mengalami perkembangan 

keremajaannya, bagian itu agak bersifat seksuil. 

Cerita itu menggambarkan perjuangan pribadi pemuda itu untuk mengenal dirinya, baik secara 

seksuil maupun rohaniyah, suatu pencarian untuk kebenaran. Dia ingin diterima sebagal lelaki 

dewasa yang patut dihormati. 

Dalam buku kedua kita di perkenalkan kepada seorang dewasa yang telah membuktikan 

kejagoannya tetapi masih harus menghadapi kekuatan luar yang mengelilinginya. Umpamanya, 

peperangan, dan tantangan buat tatanilainya yang disebabkan oleh perang itu. 

 

Tema kesepian 

Seperti kebanyakan karya Ashadi, tema kesepian sangat menyolok. Tokoh-tokohnya berusaha 

mencari akhir kesepiannya dalam hubungan seksuil yang sama sekali tidak memuaskan perasaan 

kegelisahannya. 

Mardan ingin dianggap sebagai seorang jagoan jadi dia mencoba menggoda wanita, bahkan 

digoda sendiri oleh wanita tua lain. Semua ini di lakukannya untuk melenyapkan kesepian dan 

dan kegelisahan dalam hatinya.  

Mardan ingin dianggap sebagai seorang jagoan jadi dia mencoba menggoda wanita, bahkan 

digoda sendiri oleh wanita tua lain. Semua dilakukannya untuk melenyapkan kesepian dan 

kegelisahan dalam hatinya dan supaya reputasinya meningkat. 

Lama-kelamaan dia menyadari bahwa persetubuhan tanpa rasa cinta tidak berarti sa ma sekali. 

Banyak tokoh kecil juga ingin menghilangkan kesepiannya dalam pelukan orang tanpa merasa 

kepekaan yang perlu untuk menciptakan suasana kepuasan wajar/sejati. Bahkan dalam 

lingkungan masyarakatnya mereka masih tidak dapat mengatasi keterasingannya/pengasingan 

rohaniyah itu. 

Ashadi Siregar mewujudkan tokoh-tokoh yang memiliki kelemahan - kelemahan manusiawi. 

Mereka lebih realistis daripada karakter-karakter yang sering kita temui dalam novel populer. 

Tokohnya ikut emosinya. Mereka sadar akan kegairahannya - nafsu, kebencian, ambisi dan 

lain-lain. Kehidupannya dikuasai oleh tiga sifat: rasa bangga, seks, dan den dam. Setelah 

diperolok atau disinggung orang, tokoh-tokohnya berusaha memakai seorang lagi untuk 

membalas orang yang menyakiti mereka. Mereka selalu main manipulasi orang lain. 

Mardan benci pada mandor Mangun karena Mangun memperoloknya di depan orang lain. 

Bagaimana dapat dia menyatakan/mengeluarkan rasa benci itu? Dia menggoda isteri Mangun. 

Tidak karena dicintainya wanita itu. Hanya karena dia ingin membalas dan membuat Mangun 

malu. 

Hanya setelah dia menjadi komandan yang terpuji dapatlah Mardan juga menghormati orang 

lain, baik lelaki mau pun wanita. Setelah dihormati anak buahnya, dia dapat mengembalikan 

kehormatan itu kepada lain orang. 

Karena hubungannya dengan Dina, adik perempuan perwira atasannya, Mardan dapat bedakan 

nafsu bersetubuh dari rasa cinta. Dia telah keluar dari kemelut masa mudanya, dia memperoleh 

pengetahuan masa dewasa. Sebagai perseorangan dia lebih mantap, lebih matang dan lebih siap 

untuk menghadapi tantangan dunia serta kebingungan yang dialami masyarakat itu, terlibat 

dalam perang merdekanya. 

Kehidupannya tidak lagi dikuasai oleh kegairahan itu, tetapi oleh semangat berjuang bagi 

Republik, tujuan utama yang lebih penting daripada keinginannya sendiri. Kebenciannya pada 
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Belanda memberinya tujuan hidup yang tulus. Tidak lagi hidup untuk menikmati hasil 

keberaniannya, tetapi untuk menolong menciptakan negara merdeka bagi bangsanya. Untuk 

sampai pada tujuan itu dia sudi mengorbankan cintanya serta hidupnya, pengorbanan yang 

terakhir. 

 

Masalah sosial 
Dalam roman ini Ashadi mengemukakan beberapa masalah sosial yang patut dicatat. Nansy, 

isteri Mardan, sering diperkosa dalam kamp interniran Jepang selama perang dan tidak diketahui 

siapa bapak anak yang dilahirkannya. 

Ketika Nansy ditemui Mardan lagi pada zaman Revolusi, dia tidak mempersoalkan asal anak 

Nansy itu. Bagi Mardan, dia selalu mencintai Nansy sejak mereka berpisah sebelum perang. Jadi 

setiap anak yang dilahirkan Nansy adalah anak cinta mereka, kepunyaan mereka berdua. 

Rasa cinta, bukan biologi adalah fakta terpenting. Dengan peka, penulis itu menceritakan 

kesulitan dan kekejaman yang dialami Nansy. Banyak lelaki mungkin akan merasa segan 

menerima kembali seorang wanita yang dihina dan “dikotori” tangan pemerkosa yang begitu 

banyak, walaupun seringkali sikap lelaki semacam itu sangat bersifat munafik. 

Sebaliknya dengan Mardan yang dapat merasa dalam hatinya bahwa dia sendiri tidak lebih suci 

daripada isterinya. Karena telah tahu perbedaan antara cinta dan nafsu, dimengertinya bahwa 

hubungannya dengan Nansy yang lemah itu tidak lain daripada cinta murni. Seperti telah 

dikemukakan Ashadi dalam “Terminal Cinta Terakhir”, cinta jauh lebih penting daripada 

keperawanan atau kesucian seseorang, baik lelaki maupun wanita. Dalam hal ini Ashadi memang 

pembela hak-hak sama bagi kedua jenis kelamin. 

 

Membuka mata 

Dalam novel populernya, Ashadi berusaha membuka mata dan pikiran orang terhadap pengaruh 

baru, terhadap tatanilai yang berbeda daripada yang biasa walaupun te tap sama tulusnya. 

Mudah-mudahan pembaca novelnya akan sadar akan moral itu. 

Mungkin kesusilaan Mardan tidak begitu tinggi, tetapi pokoknya dia bukan munafik seperti 

tokoh-tokoh lain dalam cerita itu yang menghisap/mengeksploitasi orang tanpa ketahuan 

masyarakat: Misalnya Nyonya Jakob. 

Seperti biasa, gaya menulis Ashadi sangat lancar dan memang menangkap minat baca orang. 

Pembukaan bab khususnya ditulis agar rasa ingin tahu orang dibangkitkan. Kami langsung 

terhanyut dalam aksi yang memikat, tanpa penjelasan atau deskripsi yang membosankan. 

Gaya menulisnya terbuka dan langsung. Dia mengarang dengan sifat terus terang, tetapi tidak 

membiarkan bagian cerita mengenai seks dianggap orang terlalu kasar. Daripada menyinggung 

perasaan pembaca, dengan sengaja dia menulis dengan simpati pada tokoh-tokohnya. 

Mereka bersetubuh karena minat menghilangkan kekosongan dalam kehidupannya. Biasanya 

usaha itu sia-sia. Penulis itu tidak menyarankan dengan halus agar pembaca ikut melakukan 

perbuatan yang serupa, tetapi lebih lagi dia membuka sikap dan motivasi tokohnya pada 

penglihatan/penelitian pembaca supaya mereka lebih mengerti ketidakmampuan tokoh itu untuk 

menghadapi masalah yang sebenarnya: yaitu kesepian atau kegelisahan dalam hatinya. 

Jangan mencap novel itu sebagai pornografi. Anggaplah karya itu suatu pencarian kebenaran. 

Atas novel itu, terima kasih Bung ! 


