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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Karya sastra di Indonesia banyak memuat persoalan sosial yang terjadi di 

tengah masyarakat. Maka dari itu, sastra sering dikaitkan dengan situasi 

tertentu, atau dengan sistem politik, ekonomi, dan sosial tertentu (Wellek dan 

Warren, 2013: 98). Dalam sastra terkandung refleksi kehidupan yang 

kompleks dan mendalam tentang hal-hal yang nyata dan tidak nyata, tentang 

peristiwa yang sedang atau yang telah terjadi, maupun yang akan terjadi dan 

yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan.  

Karya sastra muncul dari perpaduan antara kenyataan sosial dengan 

kreativitas pengarang. Pengarang dengan segala ide kreatifnya, mencoba 

menuangkan hal-hal tersebut ke dalam karya sastra. Karya sastra yang hadir 

menjadi wujud nyata dari hasil imajinasi seorang pengarang terhadap 

fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Walaupun karya yang 

diciptakan merupakan hasil imajinasi, tetapi karya sastra tetap bersumber 

pada kehidupan manusia. Sama halnya dengan teori Plato dan Aristoteles 

yang mengungkapkan bahwa karya sastra cenderung bersifat mimesis, yakni 

meniru atau hasil tiruan dari kenyataan-kenyataan dan fenomena-fenomena 

yang ada.  

Fenomena dan persoalan sosial dalam karya sastra tak lepas dari keadaan 

pada masanya. Sejumlah karya sastra Indonesia telah menunjukkan adanya 

hubungan antara karya dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat. 

Misalnya, novel Saman karya Ayu Utami menggambarkan keadaan 
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masyarakat Indonesia pada akhir pemerintahan orde baru. Selain Ayu Utami, 

novel karya Faisal Oddang dengan judul Tiba Sebelum Berangkat juga 

menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat suku 

Bugis di Sulawesi Selatan pada masa pemberontakan DI/TII.  

Karya-karya tersebut lahir sebagai bentuk ekspresi pengarang dalam 

merespon dan menyikapi keadaan yang dianggap penting untuk diangkat 

menjadi sebuah cerita, digambarkan oleh pengarang dalam sebuah karya 

sastra seperti novel. Untuk itu, realitas yang terjadi dalam masyarakat tidak 

hanya dapat ditemukan dalam dunia nyata atau dalam teks-teks sejarah, tetapi 

dapat pula ditemukan dalam novel. Novel merupakan salah satu bentuk karya 

sastra yang dijadikan pengarang sebagai representasi dari kondisi-kondisi 

sosial yang terjadi dalam masyarakat.  

Faisal Oddang adalah seorang penulis yang lahir dan besar di Sulawesi 

Selatan. Ia merupakan penulis di Indonesia yang masih muda dengan 

karyanya yang cukup banyak. Beberapa karyanya banyak termuat di berbagai 

media dan mendapat penghargaan. Faisal Oddang merupakan penulis yang 

memiliki rasa simpati terhadap budaya dan kearifan lokal kota kelahirannya. 

Hal ini dibuktikan dengan karya-karyanya yang cukup banyak menyinggung 

lokalitas budaya di Sulawesi Selatan. Beberapa karya tersebut diantaranya, 

Novel dengan judul Puya ke Puya yang memiliki latar kebudayaan suku 

Toraja yakni tentang tradisi pesta kematian yang dilakukan masyarakat 

setempat. Selain itu, Cerpen Sawerigading Datang dari Laut juga memuat 

banyak kisah-kisah tentang kebudayaan lokal dan peristiwa-peristiwa masa 

lampau yang pernah terjadi pada masyarakat Sulawesi Selatan.  
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Selanjutnya, salah satu karya Faisal Oddang yang juga akan dibahas pada 

penelitian ini, yakni novel berjudul Tiba Sebelum Berangkat yang tentunya 

juga bercerita tentang budaya lokal masyarakat Sulawesi Selatan. Cerita 

dalam novel dikaitkan dengan sejarah yang ada di Sulawesi Selatan dengan 

latar tahun 1950an, novel ini bercerita banyak tentang kelompok Bissu yang 

merupakan seorang pendeta atau imam spiritual di Suku Bugis Sulawesi 

Selatan yang cukup banyak mengalami persoalan di lingkungannya pada saat 

itu. 

Novel Tiba Sebelum Berangkat merupakan novel yang masuk nominasi 

KSK (Kusala Sastra Khatulistiwa) pada tahun 2018. Diantara banyaknya 

novel di Indonesia yang berlatar sejarah, terlebih lebih novel dengan latar 

sejarah Jawa merupakan karya yang cukup banyak ditulis pengarang di 

Indoensia, salah satu contohnya yaitu Novel Bumi Manusia karya Pramoedya 

Ananta Toer. Berbeda dengan hal itu, novel Tiba Sebelum Berangkat yang 

ditulis oleh Faisal Oddang menghadirkan cerita dari perspektif orang 

Indonesia Timur. Nuansa budaya lokal Sulawesi Selatan nampaknya sering 

hadir dalam karya-karya Faisal Oddang. 

Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan merupakan masyarakat yang juga 

memiliki kebudayaan tersendiri. Dalam kebudayaannya, masyarakat Bugis 

memiliki kesusastraan baik itu tulisan maupun lisan. Salah satu kesusastraan 

tesebut tertuang dalam naskah La Galigo. Dalam naskah kuno La Galigo 

tersebut, sosok Bissu tercatat menjadi bagian penting dalam hikayat tradisi 

kesusastraan itu. Kelompok Bissu merupakan salah satu warisan kebudayaan 

dari leluhur. Naskah La Galigo banyak memberikan informasi terkait 
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konsepsi kepercayaan, seluk beluk budaya, serta sistem teologi yang 

berkembang dalam lingkungan masyarakat Bugis pra-Islam. 

Sejalan dengan itu, novel yang berjudul Tiba Sebelum Berangkat, banyak 

termuat persoalan-persoalan sosial yang terjadi di dalamnya. Persoalan yang 

terjadi diceritakan melalui narasi-narasi dari tokoh utama dalam novel. Hal-

hal mengenai keberadaan Bissu menjadi persoalan di tengah masyarakat. 

Tokoh adat Bissu yang terdapat dalam suku Bugis Sulawesi Selatan, muncul 

pada saat sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Dahulu, Bissu mendapat 

perlakuan khusus dalam eksistensinya, sebagaimana peranan mereka yang 

turut menentukan hajat hidup masyarakat Bugis. Bissu memiliki posisi dan 

peran yang sakral dalam masyarakat Bugis.  

Bissu memiliki karakter yang pada dasarnya terbelah, baik terbelah 

secara gender, orientasi seksual, dan orientasi sosial. Masyarakat Bugis 

memiliki pemahaman yang cukup unik mengenai gender. Mereka 

mempercayai ada 5 sistem gender dengan peran yang berbeda-beda, yaitu 

laki-laki, perempuan, calalai (perempuan dengan peran dan fungsi laki-laki), 

calabai (laki-laki dengan peran dan fungsi permpuan), dan bissu (perpaduan 

dua gender yaitu perempuan dan laki-laki dalam satu tubuh). Gender lain 

halnya dengan jenis kelamin, gender merupakan suatu konstruksi sosial yakni 

sebuah tanggung jawab, pola prilaku, peran, kualitas-kualitasyang bersifat 

maskulin dan feminim (Nurohim, dalam jurnal Sosietas, 2018: vol 8) 

Selain dianggap sebagai orang yang suci dan memiliki peran sosial yang 

penting bagi masyarakat Bugis, Bissu tidak boleh menonjolkan salah satu 

identitas yakni sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Seorang Bissu 
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harus bersifat netral. Hal demikianlah yang membuat munculnya 

permasalahan dalam novel ini, Bissu dianggap tidak sesuai dengan idealnya 

masyarakat umum. Hal tersebut sangatlah menarik untuk dikaji lebih dalam 

jika dilihat dari eksistensinya di tengah masyarakat. 

Dalam novel, tokoh Bissu yang diceritakan menghadapi banyak 

persoalan ditengah masyarakat dan lingkungannya pada masa itu, yakni pada 

tahun 1950-an. Jika berkaca pada sejarah tahun itu, pada masa 

pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar, Bissu merupakan salah satu pihak 

yang paling menderita. Mereka mengganggap bahwa Bissu merupakan suatu 

kelompok yang dianggap menyimpang dan dianggap tidak sesuai dengan 

ajaran Islam. Jauh sebelum masa pemberontakan DI/TII, keberadaan Bissu 

bukanlah persoalan bagi masyarakat Bugis, karena kelompok Bissu 

merupakan suatu tradisi kebudayaan yang diwariskan dari para leluhur. 

Namun jika dibandingkan dengan masa 1950-an, sama seperti tersebut dalam 

novel, pasukan DI/TII sangat ingin menyingkirkan peran dan keberadaan 

Bissu di tengah masyarakat. 

Dengan latar belakang tahun 1950-an pada saat pemberontakan DI/TII 

terjadi di Sulawesi Selatan, eksistensi Bissu menjadi titik utama persoalan 

dalam novel ini. Eksistensi Bissu dipertaruhkan karena adanya faktisitas atau 

batas-batas dan penghalang dari kebebasannya sebagai manusia. Faktisitas-

faktisitas tersebut dapat membentuk dan mempengaruhi eksistensi seseorang. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka persoalan 

yang nampak adalah bagaimana Tokoh Utama menjadi persoalan baik itu di 

dalam dirinya sendiri, maupun orang lain yang berada diluar dirinya. 
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Sehingga, persoalan tersebut mengarah pada tokoh Bissu yang juga menjadi 

suatu hal yang dipersoalkan dalam lingkungan masyarakat, karena dianggap 

tidak sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Dengan adanya 

persoalan-persoalan yang muncul, membuat peneliti tertarik untuk meneliti 

novel tersebut.  

1.2 Rumusan masalah 

1.2.1 Bagaimana Eksistensi Tokoh Utama dalam Novel Tiba Sebelum 

Berangkat karya Faisal Oddang ? 

1.2.2 Faktisitas apa saja yang muncul dalam Novel Tiba Sebelum Berangkat 

karya Faisal Oddang ? 

1.3 Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi 

yakni deskripsi tentang Eksistensi Tokoh Utama dalam novel Tiba Sebelum 

Berangkat karya Faisal Oddang. Setelah adanya penelitian ini, diharapkan 

agar pembaca dapat menerima, memahami dan menghargai dengan baik 

persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan manusia dengan 

lingkungannya.  

1.4 Manfaat  

Hasil penelitian yang berjudul “Eksistensi Tokoh Utama pada novel Tiba 

Sebelum Berangkat Karya Faisal Oddang” diharapkan dapat memberikan 

manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. 

1.4.1 Manfaat teoritis 

1. Sebagai model penerapan kajian filsafat dalam penelitian karya 

sastra Indonesia. 
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2. Sebagai salah satu contoh penerapan teori dan analisis dalam 

penelitian eksistensi pada novel. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Memberikan pengetahuan dan gambaran kepada pembaca tentang 

karya-karya sastra Indonesia yang memuat persoalan dan realitas 

sosial yang terjadi di dalamnya. 

2. Meningkatkan pemahaman pembaca tentang karya sastra yang 

banyak mengandung nilai-nilai sosial, bukan semata-mata hanya 

sebagai hiburan. 

3. Dapat memberikan sumbangsih penelitian ilmiah terhadap karya 

sastra. 

 

 

 

 

 

 

 

  


