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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Wujud Budaya Korupsi 

1. Wujud Budaya 

Budaya selalu menawarkan ketegangan-ketegangan tertentu dalam kehidupan 

manusia. Tanpa adanya ketegangan ini, semua manusia tak akan mengalami 

kemajuan, bahkan budaya yang telah dimilikinya dapat mundur bila tak ada sikap dari 

manusia itu sendiri untuk berusaha mengatasi ketegangan tersebut. Budaya dalam 

kaitannya dengan akal dan budi manusia, akan memunculkan berbagai acuan tindakan 

yang digunakan sebagai pedoman bertingkah laku yang berisi pandangan dan sikap 

hidup manusia. Menurut Widagdho (2010: 21) budaya adalah seluruh hasil usaha 

manusia dengan budhinya segenap sumber jiwa, yakni cipta, rasa, dan karsa. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Koentjaraningrat (2004 : 5) bahwa kata ―budaya‖ 

merupakan perkembangan majemuk dari ―budi daya‖ yang berarti daya dari budi, 

kekuatan dari akal yang berupa cipta, karsa, dan rasa. 

Kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat dapat dilihat peranannya dalam 

menentukan hubungan-hubungan yang dilakukan dengan negara-negara lain. 

Hubungan-hubungan antar budaya itulah yang pada dasarnya dapat berakibat pada 

terjadinya pengambilalihan elemen-elemen budaya asing tertentu, atau sebaliknya. 

Semua proses itu, baik perkembangan internal maupun pengaruh mempengaruhi antar 

bangsa, telah mewujudkan keanekaragaman yang lebih bervariasi lagi diantara 

berbagai suku bangsa di Indonesia ini. Keanekaragaman budaya itu, kita dudukkan 

sebagai aset bangsa yang dapat membuat kehidupan budaya kita hangat dengan 

interaksi budaya yang senantiasa aktual (Sedyawati, 2006: 329). 
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Berbeda dengan pendapat Klages (dalam Widagdho 2010: 35) yang 

mengemukakan bahwa suatu budaya merupakan bahaya bagi manusia itu sendiri. 

Budaya yang dimaksud umpama teknik, peradaban, pabrik berasap, udara yang penuh 

debu, kota yang kotor, hutan yang semakin gundul, kediktatoran akal, korupsi dan 

budi yang tamak. Budaya itu menguasai, menyalahgunakan, menjajah, mematikan dan 

sangat membahayakan bagi siapapun yang tidak bisa membedakan antara budaya 

positif dengan budaya negatif. Klages juga mengatakan bahwa manusia memang tidak 

akan pernah bisa hidup tanpa budaya yang memuat ancaman bagi dirinya sendiri. 

Sedangkan menurut Hoenderdaal (dalam Widagdho 2010: 36) budaya itu 

bagaimanapun merupakan bagian dari kehidupan manusia, baik sebagai hal yang 

berharga sehingga harus dikejarnya, maupun sebagai hal yang tak berharga sehingga 

harus dijauhinya. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem 

agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. 

Bahasa sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia 

sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika 

seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan 

dapat menyesuaikan perbedaan-perbedaan tersebut, membuktikan bahwa budaya itu 

dapat dipelajari. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Berdasarkan pendapat-

pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa budaya 

merupakan suatu cara hidup atau kebiasaan yang berkembang dan merupakan bagian 

dari kehidupan manusia yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan 

diwariskan dari generasi ke generasi.  
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Menurut pandangan Koentjaraningrat (2004: 7) wujud budaya ada tiga yaitu: 

a. Keseluruhan ide, gagasan, konsep dan pikiran manusia. Wujud ini disebut sistem 

budaya, sifatnya abstrak, tidak dapat dilihat, dan berpusat pada kepala-kepala 

manusia yang menganutnya. Disebutkan bahwa sistem budaya karena gagasan 

dan pikiran tersebut tidak merupakan kepingan-kepingan yang terlepas, 

melainkan saling berkaitan, sehingga menjadi sistem gagasan dan pikiran yang 

relatif mantap dan kontinyu. 

b. Keseluruhan aktivitas, berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi, bersifat 

kongkret, dapat diamati atau diobservasi. Wujud ini sering disebut sistem sosial. 

Sistem sosial tidak dapat melepaskan diri dari sistem budaya. Adapun bentuknya, 

pola-pola aktivitas tersebut ditentukan atau ditata oleh gagasan-gagasan dan 

pikiran-pikiran yang ada di dalam kepala manusia. Karena saling berinteraksi 

antara manusia, maka pola aktivitas dapat pula menimbulkan gagasan, konsep dan 

pemikiran baru serta tidak mustahil dapat diterima dan mendapat tempat dalam 

sistem budaya dari manusia yang berinteraksi tersebut. 

c. Wujud sebagai benda. Aktivitas manusia yang saling berinteraksi tidak akan lepas 

dari penggunaan peralatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. 

Aktivitas tersebut menghasilkan berbagai macam benda, mulai dari benda-benda 

yang diam atau tidak bergerak sampai pada benda yang bergerak. 

Adapun wujud budaya dalam sebuah korupsi dapat dibagi menjadi dua, yang 

pertama yaitu wujud budaya korupsi dalam novel dan yang kedua relasi wujud budaya 

korupsi dalam novel dengan realita kehidupan masyarakat. Wujud budaya korupsi 

dalam novel meliputi gagasan, tindakan dan benda yang terdapat dalam kutipan novel. 
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Sedangkan relasi wujud budaya korupsi dalam novel dengan realita kehidupan 

masyarakat merupakan hubungan antara gagasan, tindakan, dan benda yang ada dalam 

novel dengan gagasan, tindakan dan benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. 

Wujud budaya korupsi dalam novel meliputi:  

a. Gagasan, merupakan suatu ide atau pemikiran yang melatarbelakangi seseorang 

sampai berani memutuskan untuk berkorupsi. Pemikiran tersebut dapat muncul 

dari diri kita sendiri, namun bisa juga muncul dari pemikiran orang lain. Gagasan 

tersebut meliputi lima aspek: (1) Sifat kontrarevolusioner, (2) Lemahnya sistem 

manajemen, (3) Adanya budaya turun-temurun, (4) Pengaruh lingkungan (5) 

Anggapan korupsi yang dijalankan bersama patner lebih aman. 

b. Aktivitas atau tindakan, yaitu suatu bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

para koruptor dalam melakukan aksi korupsinya. Aktivitas atau tindakan tersebut 

meliputi empat aspek: (1) Melakukan pengaturan agar anggota keluarga bebas 

tugas, (2) Mengatur agar anggota keluarga bisa diterima kerja tanpa tes, (3) 

Melakukan korupsi secara berkelompok, (4) Melakukan suap. 

c. Benda, dalam hal ini merupakan hasil dari perbuatan korupsi yang meliputi dua 

aspek: (1) Kekayaan, dan (2) Kedudukan/ kehormatan. Seperti yang diungkapkan 

Sedyawati (2006: 160) bagaimanapun suatu benda budaya memiliki dua sifat 

tangible dan intangible. Sifat tangible (berwujud) yaitu benda-benda yang dapat 

disentuh, berupa benda kongkrit yang pada umumnya berupa benda yang 

merupakan hasil buatan manusia. Kemudian sifat intangible (tak berwujud) yaitu 

bersifat abstrak, dimana suatu benda alam tidak diberi pengerjaan apapun oleh 

tangan manusia dan menjadi warisan budaya. 
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Sedangkan relasi wujud budaya korupsi dalam novel dengan realita kehidupan 

masyarakat meliputi: 

a. Aktivitas atau tindakan, para koruptor baik dalam novel maupun dalam kehidupan 

nyata melakukan aktivitas korupsinya meliputi tiga aspek: (1) Memberikan 

perlakuan khusus kepada anggota keluarga, yaitu seseorang yang memiliki 

jabatan tinggi/ kedudukan sengaja menyalahgunakan kedudukannya untuk 

memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas pada anggota keluarga, (2) 

Melakukan korupsi secara berkelompok, yaitu melakukan aktivitas korupsi 

bersama-sama dengan patner dalam suatu organisasi terselubung dan setiap 

anggota kelompok memiliki tugas masing-masing, (3) Melakukan suap, yaitu 

aktivitas korupsi yang dilakukan dalam bentuk kesepakatan suap antara dua 

pihak, pihak pemberi suap dan penerima suap. 

b. Benda yang merupakan hasil korupsi. Baik dalam novel maupun dalam 

kehidupan nyata para koruptor memperoleh hasil korupsinya meliputi dua aspek: 

(1) Kekayaan, yang berupa uang, perhiasan, rumah mewah dan mobil, dan 

berbagai barang mewah lainnya, (2) Kedudukan/ kehormatan, maksudnya yaitu 

korupsi yang dilakukan seseorang yang memiliki jabatan tinggi, dan 

menghasilkan kedudukan bagi anggota keluarganya. Kedudukan tersebut seperti 

kenaikan pangkat yang dipercepat dan bisa diterima kerja tanpa melalui tes.  

 

2. Korupsi 

Menurut Hartanti (2008: 8-9) korupsi dari bahasa Latin: corruptio = 

penyuapan; corruptore = merusak. Gejala dimana para pejabat, badan-badan negara 
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menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta 

ketidakberesan lainnya. Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. 

Jika kita membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan 

semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang 

busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan 

dalam jabatan karena pemberian proyek, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan 

keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan 

demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi 

memiliki arti yang cukup luas, diantaranya yaitu: 

a. Korupsi merupakan bentuk penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau 

perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. 

b. Korupsi; busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan 

kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). 

Sedangkan menurut Hamzah (2008: 9) korupsi adalah perbuatan yang buruk 

seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya untuk 

kepentingan pribadi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Chaerudin,dkk (2008: 2) 

yang mengatakan bahwa korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan 

(abuse of power) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Sedangkan 

menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik 

politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya 

diri dan memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan 

kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Korupsi mengandung unsur-

unsur seperti melawan hukum, menyalahgunakan wewenang/ kesempatan/ sarana 
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yang ada pada pelaku korupsi karena jabatan/ kedudukan (abuse of power), kerugian 

keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/ orang lain/ korporasi-

korporasi (Rais, 2008: 177). 

Menurut Surachmin dan Suhandi (2011: 10) korupsi adalah penyimpangan dari 

tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi 

juga legislatif, partai politik, auditif, BUMN/BUMD hingga di lingkungan pejabat 

sektor swasta. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit 

dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk 

yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai 

pola perbuatan yang sedemikian rapih. Sedangkan menurut Hartanti (2008: 11) ada 

banyak faktor yang menyebakan seseorang melakukan tindakan korupsi, antara lain 

lemahnya pendidikan agama dan etika, tidak adanya sanksi hukum yang tegas, 

keserakahan para koruptor yang kebanyakan dari kalangan konglomerat, serta keadaan 

moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. 

Ciri-ciri korupsi menurut Hartanti (2008:10) yaitu: 

a. Korupsi melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus 

pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya 

tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan 

(fraud). 

b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah 

merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka 

yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk 

menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif 

korupsi tetap dijaga kerahasiaannya. 

c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik tidak 

selalu berupa uang. 

d. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk 

menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran 

hukum. 

e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan 

mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. 
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f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh 

badan publik atau umum. 

g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. 

 

Menurut Rais (2008: 180) korupsi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk 

kejahatan kerah putih (white collar crime) dan kejahatan terorganisasi (organized 

crime). Kejahatan kerah putih atau kejahatan orang-orang berdasi kebanyakan 

dilakukan oleh mereka yang mewakili kepentingan korporasi dan termasuk dalam 

high class. Sementara kejahatan terorganisasi (organized crime) melakukan kejahatan 

lewat jaringan organisasi yang terselubung, canggih, dan rapih. Berbagai rintangan, 

tantangan dan segala peraturan hukum maupun Undang-Undang dapat diatasi dengan 

mudah oleh kejahatan jenis ini. 

Alatas (dalam Chaerudin, dkk. 2008: 2) mengemukakan pengertian korupsi 

yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang 

mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, dibarengi 

dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa 

akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya ―corruption is abuse of 

trust in the inferest of private gain‖ penyalahgunaan amanat untuk kepentingan 

pribadi. Selanjutnya Alatas (dalam Chaerudin, dkk. 2008: 3) membagi jenis korupsi 

menjadi tujuh yaitu, korupsi transaktif, korupsi ekstortif, korupsi nepotistik, korupsi 

investif, korupsi otogenik, korupsi supportif dan korupsi defensif. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut. 

 

a. Korupsi transaktif 

Korupsi transaktif adalah korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara dua 

pihak dalam bentuk suap, dimana keduanya sama-sama mendapat keuntungan. 
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Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah, atau antara 

masyarakat dan pemerintah. Contoh korupsi semacam ini yaitu, kerjasama yang 

dilakukan antara pengusaha dengan pihak pemerintah dalam menentukan pemenang 

tender proyek pembangunan. Kebanyakan para pengusaha yang berjiwa korup dan 

mau segala sesuatu yang serba praktis untuk bisa memenangkan suatu tender, mereka 

cenderung melakukan cara-cara yang tidak baik yaitu dengan memberikan uang suap 

kepada sejumlah pejabat yang bertanggung jawab. 

 

b. Korupsi ekstortif 

Korupsi ekstorif merupakan jenis korupsi yang melibatkan penekanan untuk 

menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan 

pelaku korupsi. Misalnya, seorang pengusaha yang melakukan korupsi dan sedang 

dalam keadaan takut korupsinya akan terungkap, maka ia melakukan penekanan 

kepada seseorang yang baru berkecimpung dalam dunia bisnis agar mau berpatner 

dengan perusahanya. Hal tersebut dilakukannya dengan sangat rapih. 

  

c. Korupsi nepotistik 

Korupsi nepotistik adalah korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik 

dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga 

dekat. Keluarga di sini tidak hanya terbatas pada ayah, ibu dan anak, namun bisa juga 

saudara maupun kerabat dekat. Contohnya, seseorang pemimpin perusahaan yang 

mengangkat keluarga (anak, saudara atau teman dekat) sebagai pegawai tanpa melalui 

tes dan tanpa mengetahui kemampuannya pada bidang dimana ia ditempatkan. 

Korupsi jenis ini sering sekali dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan/ 
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kekuasaan. Mereka sengaja memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan hal-hal 

yang kurang baik dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin. 

 

d. Korupsi investif 

Korupsi investif merupakan suatu jenis korupsi yang berawal dari tawaran 

yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa 

mendatang. Contohnya, seorang pejabat meminta pengusaha untuk menyisihkan 

uangnya dalam pembangunan suatu proyek, dengan tawaran dikemudian hari akan 

memperoleh keuntungan yang besar, namun pejabat tersebut sengaja mengurangi 

kualitas proyek. Hal tersebut dilakukannya untuk memeperoleh keuntungan pribadi. 

 

e. Korupsi otogenik 

Korupsi otogenik merupakan jenis korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat 

mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (insiders 

information) dengan sengaja memberikan segala informasi pada pihak luar tentang 

berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan. Misalnya seorang pejabat 

dengan sengaja memberikan berbagai informasi penting yang menyangkut rahasia 

perusahaan atau pemerintah kepada pihak luar untuk memperoleh keuntungan pribadi. 

Ia dengan sengaja berhianat dan bermain licik namun tetap rapih. Sehingga tidak ada 

satupun pihak lain yang mengetahui bahwa ia telah berhasil membocorkan rahasia 

perusahaan. 

 

f. Korupsi supportif 

Korupsi supportif adalah korupsi yang dilakukan secara berkelompok dengan 

tujuan sebagai perlindungan atau penguatan tindak korupsi yang mereka lakukan 
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secara kolektif. Korupsi semacam ini dianggap lebih sulit untuk diungkap, karena 

pelakunya tidak sendiri melainkan berkelompok sehingga merekapun lebih mudah 

dalam melakukan tindak korupsi. Contohnya, dalam suatu perusahaan, terdapat 

seseorang yang berani melakukan perbuatan korupsi, kemudian untuk melindungi 

tindakan korupsinya, ia sengaja mengajak teman-teman satu divisi untuk melakukan 

korupsi secara bersama-sama. Hal demikian dianggap lebih aman dan efektif. 

 

g. Korupsi defensif 

Korupsi defensif adalah korupsi yang dilakukan dalam rangka 

mempertahankan diri dari pemerasan. Contoh korupsi semacam ini yaitu, seorang 

pejabat korup yang tindakan korupsinya tiba-tiba diketahui oleh orang lain, dan orang 

tersebut kemudian memanfaatkan kondisi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 

mungkin dengan cara meminta uang dengan jumlah besar kepada pejabat tersebut, jika 

tidak diberi maka ia mengancam akan melaporkan korupsinya pada pihak yang 

berwajib. 

Dalam dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law 

Dictionary (dalam Surachmin dan Suhandi, 2011: 10) merupakan suatu perbuatan 

yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan 

yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. ―Suatu 

perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan 

melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya 

sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran 

lainnya.‖ Istilah korupsi sungguh sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan 

masyarakat yang semakin kompleks serta semakin canggihnya teknologi, sehingga 
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mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi dan struktur masyarakat di mana bentuk-

bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional berkembang kepada kejahatan 

inkonvensional yang semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada. 

Kejahatan inkonvensional menyentuh segala aspek kehidupan bangsa, mulai dari 

kepentingan hak asasi, ideologi negara, hingga lainnya yang menyangkut aspek 

perekonomian keuangan negara (Surachmin dan Suhandi, 2011: 11).  

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, peneliti 

menyimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan negatif yang dilakukan 

oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan memperkaya diri ataupun memperoleh 

kedudukan melalui cara yang tidak benar dan merugikan banyak pihak. Korupsi yang 

terjadi di Indonesia sudah berlangsung sejak dulu dan sampai sekarang korupsi tidak 

berkurang, meskipun muncul sebuah generasi baru (reformasi) bahkan korupsi di era 

refomasi justru semakin besar. Boleh dikatakan korupsi merupakan warisan budaya 

orde baru yang terus melekat dalam generasi reformasi sekarang ini. Keinginan 

seorang koruptor untuk mendapatkan kemewahan dengan melakukan tindakan korupsi 

merupakan sebuah unsur budaya yang kurang sehat.  Sebab pada dasarnya perilaku 

korupsi bisa menghancurkan masyarakat baik secara ekonomi, politik, sosial maupun 

budaya. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia mengalami krisis ekonomi yang 

berkepanjangan.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menganalisis Budaya 

Korupsi dalam Novel Sang Koruptor karya Hario Kecik  peneliti menggunakan dua 

teori. Yang pertama adalah teori Koentjaraningrat (2004: 7) yang membagi wujud 

budaya menjadi tiga yaitu gagasan, tindakan dan benda. Selanjutnya teori yang kedua 
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yaitu teori Alatas (dalam Chaerudin, dkk. 2008: 2) yang membagi jenis korupsi 

menjadi tujuh yaitu korupsi transaktif, korupsi ekstortif, korupsi nepotistik, korupsi 

investif, korupsi otogenik, korupsi supportif dan korupsi defensif.  Namun dalam novel 

Sang Koruptor hanya terdapat tiga jenis korupsi yaitu korupsi nepotistik, supportif dan 

transaktif. 

 

B. Relasi Karya Sastra dengan Masyarakat 

Sastra merupakan pencerminan masyarakat. Melalui karya sastra, seorang 

pengarang mengungkapkan problema kehidupan yang pengarang sendiri ikut berada 

di dalamnya. Karya sastra menerima pengaruh dari masyarakat dan sekaligus mampu 

memberi pengaruh terhadap masyarakat, karena karya sastra dan masyarakat 

merupakan dua hal yang saling mempengaruhi, bahkan seringkali masyarakat sangat 

menentukan nilai karya sastra yang hidup di suatu zaman. Karya sastra diciptakan 

oleh sastrawan untuk dinikmati, dipahami, dan dihayati maknanya. Sementara 

sastrawan sendiri adalah anggota masyarakat yang terikat status sosial tertentu. 

Sedangkan sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai 

mediumnya. Bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial. Jadi sastra merupakan salah 

satu medium yang menampilkan gambaran kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh 

Ratna (2012: 332) ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan mengapa sastra 

memiliki kaitan erat dengan masyarakat dan dengan demikian harus diteliti dalam 

kaitanya dengan masyarakat, sebagai berikut. 

1. Karya sastra ditulis oleh pengarang, diceritakan oleh tukang cerita, disalin 

oleh penyalin, sedangkan ketiga subjek tersebut adalah anggota 

masyarakat. 

Budaya Korupsi Dalam..., Syntia Desi Prapika, FKIP UMP, 2013



23 

2. Karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek kehidupan 

yang terjadi dalam masyarakat, yang pada gilirannya juga difungsikan oleh 

masyarakat. 

3. Medium karya sastra, baik lisan maupun tulisan, dipinjam melalui 

kompetensi masyarakat, yang dengan sendirinya telah mengandung 

masalah-masalah kemasyarakatan. 

4. Berbeda dengan ilmu pengetahuan, agama, adat-istiadat, dan tradisi yang 

lain, dalam karya sastra terkandung estetika, etika, bahkan juga logika. 

Masyarakat jelas sangat berkepentingan terhadap tiga aspek tersebut. 

5. Sama dengan mayarakat, karya sastra adalah hakikat intersubjektivitas, 

masyarakat menemukan citra dirinya dalam suatu karya. 

 

Dengan demikian, karya sastra dan masyarakat merupakan dua hal yang 

memiliki hubungan erat, karena karya sastra selalu mengangkat tema tentang 

problematika yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan terhadap sastra yang 

mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan itu disebut sosiologi sastra dengan 

menggunakan analisis teks untuk mengetahui strukturnya, kemudian dipergunakan 

untuk memahami lebih dalam lagi gejala sosial yang terjadi di luar sastra (Damono, 

2002: 3). Konsep dasar sosiologi sastra sebenarnya sudah dikembangkan oleh Plato 

dan Aristoteles yang mengajukan istilah 'mimesis', yang menyinggung hubungan 

antara sastra dan masyarakat sebagai 'cermin'. 

Istilah "sosiologi sastra" dalam ilmu sastra dimaksudkan untuk menyebut para 

kritikus dan ahli sejarah sastra terutama yang memperhatikan hubungan antara 

pengarang dengan kelas sosialnya, status sosial dan ideologinya, kondisi ekonomi 

dalam profesinya, dan model pembaca yang ditujunya. Mereka memandang bahwa 

karya sastra (baik aspek isi maupun bentuknya) secara mudah terkondisi oleh 

lingkungan dan kekuatan sosial suatu periode tertentu. Oleh karena itu, karya sastra 

bukan semata-mata gejala individual, tetapi juga gejala sosial karena tujuan sosiologi 

sastra adalah untuk mendapat gambaran yang lengkap, utuh dan menyeluruh tentang 
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hubungan timbal balik antara sastrawan, karya sastra, dan masyarakat (Jabrohim, 

2001: 169). Persoalan yang terjadi dalam masyarakat merupakan bahan bagi 

pengarang. Semakin tinggi kepekaan pengarang, semakin tercermin persoalan yang 

muncul atau terjadi dalam masyarakat. 

Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi berasal dari 

akar kata sosio (Yunani) (sicius berarti bersama-sama, bersatu, kawan, teman) dan 

logi (logos berarti perkataan, perumpamaan). Perkembangan berikutnya mengalami 

perubahan makna, sosio atau socius berarti masyarakat, logi atau logos berarti ilmu. 

Jadi sosiologi berarti ilmu mengenai asal-usul dan pertumbuhan (evolusi) masyarakat, 

ilmu pengetahuan yang mempelajari keseluruhan jaringan hubungan antar manusia 

dalam masyarakat, sifatnya umum, rasional, dan empiris. Sastra dari akar kata sas 

(sansekerta) berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk dan instruksi. Akhiran 

tra berarti alat atau sarana. Jadi, sastra berarti kumpulan alat untuk mengajar, buku 

petunjuk atau buku pelajaran yang baik. Dengan demikian, sosiologi sastra berarti 

pemahaman totalitas karya yang disertai dengan aspek-aspek kemasyarakatan yang 

terkandung di dalamnya (Ratna, 2011: 1-2).  

Menurut pendapat Damono (2002: 8) sosiologi adalah telaah yang objektif dan 

ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial. 

Sosiologi mencoba mencari tahu tentang bagaimana masyarakat dimungkinkan, 

bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana masyarakat tetap ada. Dengan mempelajari 

lembaga-lembaga sosial dan segala masalah ekonomi, agama, dan politik yang 

kesemuanya itu merupakan struktur sosial. Sedangkan menurut Ratna (2011: 11) 

tujuan sosiologi sastra adalah meningkatkan pemahaman terhadap sastra dalam 
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kaitannya dengan masyarakat, menjelaskan bahwa suatu rekaan tidak berlawanan 

dengan kenyataan. 

Menurut Wijaya (2001: 14 ) sastra adalah cerita tentang manusia, atau cerita 

tentang apa saja yang memberi kepada manusia sebuah pengalaman batin untuk 

merenungi kehidupan masa lalu, masa kini dan masa datang untuk mengatur manusia 

kepada kehidupan yang lebih baik, lebih sempurna, lebih membahagiakan manusia 

secara bersama-sama. Dengan demikian, sastra merupakan sebuah senjata 

kemanusiaan yang ditembakkan, sebagai upaya untuk memangkas batas-batas yang 

memisahkan manusia. Tidak untuk mengatakan manusia yang satu harus sama rata 

dengan manusia yang lain, tetapi untuk menyadarkan bahwa manusia yang satu 

dengan yang lain saling terkait dan tidak mungkin hidup tanpa yang lain. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa sosiologi sastra merupakan hubungan antara karya sastra dengan 

masyarakat. Kaitannya dengan analisis sosiologi pada sastra, maka kajian ini lebih 

memfokuskan hubungan antara karya sastra dengan kenyataan kehidupan sosial 

masyarakat. Karena fokus kajian sosiologi sastra pada karya sastra sebagai gejala 

utama. Oleh karena itu, analisis bergerak pada struktur sosial karya sastra dan 

bagaimana kondisi sosial masyarakat yang diacu, serta relasi yang terbentuk di antara 

keduanya.  
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