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ABSTRAK 

Perempuan lekat dengan sisi feminin dan dikaitkan dengan ranah 
domestiknya. Sebagai sisi feminin yang oleh masyarakat diberi peran sosial yang 

pasif keberadaannya sering dimarjinalkan. Sehingga mereka tidak luput dari 

bentuk kekerasan. Terutama perempuan pelaku prostitusi yang menjadi korban 

stigma buruk dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan wacana mengenai isu-isu tentang kekerasan terhadap perempuan 

baik kekerasan yang berbentuk seksual maupun non seksual yang 

direpresentasikan dalam novel Telembuk: Dangdut Dan Kisah Cinta Yang 

Keparat. Penelitian ini memiliki tujuan meningkatkan kesadaran terhadap 

kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan. 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana, 

dilakukan dengan analisis wacana Trilogi Konteks Situasi milik Halliday, dengan 

menganalisis pelibat, medan dan modus wacananya. Sumber data utama berupa 

naskah novel Telembuk: Dangdut Dan Kisah Cinta Yang Keparat Karya Kedung 

Darma Romansa dan data pendukung berupa studi pustaka 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa wacana mengenai 

kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu kekerasan 

seksual dan kekerasan nonseksual. Perempuan terutama yang bekerja sebagai 

pekerja seks komersial, selain rawan menjadi korban tindak kekerasan terutama 

kekerasan seksual sebagai resiko perkerjaan juga rawan menjadi kekerasan non 

seksual diakibatkan dari peran gender yang kaku ditambah dengan stigma yang 

diterima oleh wanita-wanita tersebut. Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat 

seringkali diakibatkan oleh faktor sosio-ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. 

Saran dari penulis yaitu kekerasan terhadap perempuan dapat dicegah 
melalui pembangunan dan perbaikan baik secara ekonomi dengan cara 

meningkatkan peluang kerja dan meningkatkan pendidikan dalam masyarakat. 

Kemudian, penelitian mengenai novel ini diharapkan melihat dengan sisi analisis 

dan metode yang berbeda, agar terlihat ada peningkatan dari analisis yang telah 

ada lebih dulu. 
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DAN KISAH CINTA YANG KEPARAT by KEDUNG DARMA 

ROMANSA). Thesis. Department of Communication, Faculty of Social and 
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Women are attached to the feminine side and are associated with their 

domestic sphere. As the feminine side which society has given a passive social 

role, its existence is often marginalized. So that they do not escape from the form 

of violence. Especially women who are prostitutes who are victims of bad stigma 

in society. The purpose of this study is to describe the discourse on issues of 

violence against women, both sexual and non-sexual violence, which is 

represented in the novel Telembuk: Dangdut Dan Cinta Yang Keparat. This study 

aims to increase awareness of violence against women. 

The methodology used in this research is discourse analysis, carried out by 

using Halliday's Situation Context Trilogy discourse analysis, by analyzing the 

participants, the field and the mode of the discourse. The main data source is in 

the form of the novel Telembuk: Dangdut Dan Cinta Yang Keparat by Kedung 

Darma Romansa and supporting data in the form of library research. 

Based on the results of the study, it can be seen that the discourse on 

violence against women can be divided into two forms, namely sexual violence 

and non-sexual violence. Women, especially those who work as commercial sex 

workers, in addition to being prone to being victims of violence, especially sexual 

violence as a work risk are also prone to non-sexual violence due to rigid gender 

roles coupled with the stigma received by these women. Violence that occurs in 

society is often caused by socio-economic factors that occur in society. 

The suggestion from the author is that violence against women can be 



prevented through development and improvement both economically by 

increasing job opportunities and increasing education in the community. Then, 

research on this novel is expected to look at it with a different side of analysis and 

methods, so that it can be seen that there is an improvement from the previous 

analysis. 
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PENDAHULUAN 

Sukarno dalam bukunya yang berjudul Sarinah
1
 menuliskan bahwa 

bagaikan dua sayap seekor burung, jika kedua sayap itu sama kuat, terbanglah 

burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya
2
. Perumpamaan dua sayap 

burung tersebut memiliki makna bahwa perlunya kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan yang sejak 92 tahun silam diperjuangkan dalam Kongres Perempuan 

Indonesia yang pertama pada 22 Desember 1928. Akan tetapi isu-isu mengenai 

ketidak setaraan gender terutama yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi 

terhadap perempuan masih marak terjadi. 

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi karena adanya pandangan 

inferioritas-superioritas dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. 

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diwujudkan dalam berbagai bentuk dan 

pola perilaku yang mencerminkan penerimaan dari pihak laki-laki atau perempuan 

terhadap kedudukan masing-masing jenis kelamin. Hal ini dikuatkan oleh realitas 

dalam berbagai kebudayaan bahwa posisi laki-laki lebih tinggi secara struktural 

dibandingkan dengan perempuan
3
. 

Kesan-kesan inferioritas, salah satunya, dapat ditemukan dalam sistem 

pembagian kerja yang menyangkut fungsi dan peran perempuan. Terdapat 
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pemahaman yang menyatakan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai 

istri, ibu, dan ibu rumah tangga bagi keluarga, tetapi juga secara sosial dan budaya 

dalam lingkup yang lebih luas. Akan tetapi, ketika peran-peran bagi anggota 

keluarga secara dominan dikuasai oleh laki-laki, perempuan tidak memiliki peran 

yang signifikan dalam menjalankan suatu fungsi tertentu karena sudah ditangani 

oleh laki-laki
4
. 

Hal diatas menggambarkan keadaan perempuan sebagai akibat dari 

hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan perempuan, di mana lakilaki 

mempunyai kepentingan mendasar dan  konkret untuk mengendalikan, 

menggunakan, menakhlukkan, dan menindas   perempuan 
5
. Akan tetapi kekerasan 

terhadap perempuan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi dilakukan pula 

oleh perempuan. Kekerasan perempuan terhadap perempuan lain disebabkan 

adanya konflik antar perempuan. Faktor pencetus konflik antarperempuan ialah 

subordinasi yang dilakukan perempuan terhadap perempuan lain. Konflik ini terjadi 

karena perempuan seringkali merasa belum sepenuhnya menganggap perempuan 

sebagai makhluk yang dapat memberikan rasa aman di lingkunganya (privat dan 

publik). 

Menurut  Sugihastuti
6
 kekerasan terhadap wanita digolongkan menjadi dua 

jenis yaitu kekerasan seksual dan kekerasan non seksual. Kekerasan seksual dapat 

terjadi apabila terjadi perlakuan baik secara fisik maupun verbal dimana salah satu 

pihak tidak menyetujui atau terjadi pemaksaan
7
. Kekerasan non seksual adalah 

setiap penyerangan atau kekerasan yang tidak didasari oleh motif seksual
8
.  

Novel adalah salah satu karya sastra fiksi yang berjenis prosa. Cerpen atau 

cerita pendek yang juga termasuk dalam jenis prosa memiliki banyak persamaan 
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dengan novel, seperti sama-sama berbentuk narasi
9
. Dalam kaitannya dalam tema-

tema feminisme, seperti tentang kekerasan dan eksploitasi perempuan karya 

sastra, khususnya novel, berkaitan erat dengan kritik sastra feminis.  Dalam  kritik  

sastra, pengkritik memandang sastra dengan kesadaran khusus adanya jenis 

kelamin yang berhubungan dengan sastra, budaya, dan kehidupan
10

.  

Novel Telembuk adalah karya Kedung Darma yang merupakan lanjutan 

cerita dan rahasia yang belum terungkap di novel sebelumnya “Kelir Slindet” 

mengisahkan dunia prostitusi, panggung dangdut, pergaulan para pemabuk, 

dan tukang kelahi. Adegan seks dan kata-kata kasar bertaburan. “Telembuk”, 

istilah telembuk merupakan sebutan lain dari PSK (Pekerja Seks Komersial) yang 

dalam stigma masayarakat selalu bersifat negatif. 

Telembuk dipilih karena menghadirkan lokalitas dalam ceritanya terutama 

kalangan akar rumput yang  beragam permasalahan timbul dan memiliki keunikan 

dengan menghadirkan seorang telembuk sebagai tokoh utama, tidak berarti 

permasalahan disampaikan dengan cara yang vulgar. Sebaliknya, dalam novel 

tersebut terlihat pilihan seorang perempuan untuk memilih jalan menjadi 

telembuk atau pelacur bukan karena keinginan ataupun himpitan ekonomi 

melainkan karena alasan lain yaitu tekanan dari lingkungan yang kerap kali 

menilai orang tanpa mengenal lebih jauh, terlebih dari keruwetan orang orang 

terdekat yang berekspetasi tinggi pada seorang perempuan. Terlebih penulis 

berusaha selalu berada pada posisi netral, tidak memberi penilaian moral apa 

pun, baik dalam arti menghakimi perilaku tertentu, maupun membela pelaku. 

Penulis juga menaruh perhatian pada detail-detail penggambaran suasana, 

bahasa, dan gaya pergaulan lokal, yang terkesan cukup realistis dan berbasis 

pada riset lapangan. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wacana 

kekerasan terhadap wanita digambarkan dalam isi novel Telembuk: Dangdut dan 

Kisah Cinta yang Keparat karya Kedung Darma Romansa. penelitian ini juga 

dapat menjadi masukan buat mencegah, memberantas,dan menghindari berbagai 
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bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dan dapat menjadi referensi bagi 

mahasiswa yang ingin mempelajari dan meneliti lebih jauh tentang ekploitasi dan 

kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif interpretatif. Yang artinya peneliti 

harus menjelaskan objek penelitian sesuai dengan menggunakan interpretasi 

subyektif peneliti
11

 Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah novel 

Telembuk: Dangdut dan Kisah Cinta yang Keparat yang mewakili produk karya 

sastra novel yang menggambarkan kekerasan terhadap perempuan.  

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik kepustakaan dimana data 

dikumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen tertulis dan 

elektronik sebagai sumber informasi dalam menginterpretasi data hasil observasi. 

Data primer dalam penelitian ini adalah teks narasi dan dialog novel Telembuk: 

Dangdut dan Kisah Cinta yang Keparat. Sedangkan sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah. Teks–teks buku tentang kekerasan terhadap wanita, jurnal, 

situs internet, artikel, dan buku–buku referensi yang berhubungan dengan 

kekerasan terhadap perempuan dan kajian kritik sastra feminis. 

Metode analisis yang digunakan adalah metode trilogi konteks situasi 

milik Halliday terdiri dari tiga komponen yaitu „medan‟(field), „pelibat‟(tenor), 

„sarana‟ (mode)
12

 : Medan (field) wacana yang menunjuk pada hal yang sedang 

terjadi, pada sifat tindakan sosial yang sedang berlangsung, pelibat (tenor) wacana 

yang menunjuk pada orang-orang yang mengambil bagian dalam persitiwa sosial 

tersebut.  Pelibat (tenor) wacana mencakup tiga hal, yakni peran agen atau 

masyarakat, status sosial, dan jarak sosial, dan sarana (mode) wacana yang 

menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa, dan fungsinya dalam konteks 

termasuk salurannya. modus wacana mencakup lima  hal,  yakni  peran bahasa, 

tipe interaksi, medium, saluran, dan modus retoris. 
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Teknik validasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi Sumber Data, artinya Triangulasi Data menggali kebenaran informai 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Peneliti berusaha 

mencari dan membandingkan sumber-sumber yang berbeda namun memiliki tema 

analisisnya sama dan beragam agar dapat menemukan data dengan persoalan yang 

sama.   

 

Hasil Pembahasan 

Poin pertama mengenai wacana kekerasan seksual terhadap perempuan kemudian 

menghasilkan tujuh poin wacana yang merupakan bentuk kekerasan seksual yang 

digambarkan dalam novel. Poin pertama yaitu kekersasan seksual pemerkosaan. 

Karena adanya stigma dalam masyarakat yang menganggap perempuan 

mengambil peran yang pasif dan laki-laki memiliki peran gender yang dominan 

maka dalam masyarakat kekerasan seksual cenderung didorong untuk dilakukan 

karena perempuan dianggap harus menyerahkan dirinya kepada pihak laki-laki. 

Selain kondisi sosio ekonomi masyarakat seperti faktor pekerjaan dan pendidikan 

dalam masyarakat, sikap menyalahkan korban atas tindak kekerasan perkosaan 

yang menganggap bahwa korban memiliki tanggung jawab untuk menjaga dirinya 

juga merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual. 

Dampak yang terjadi pada tokoh utama sebagai rape survivor terjadi tidak yanya 

dalam fisik saja tetapi sindrom trauma perkosaan yang didalamnya juga teermasuk 

depresi, posttraumatic stress disorder (PTSD), gangguan kegelisahan, dan 

ketakutan akan interaksi sosial. 

Kedua, wacana yang digambarkan dalam novel adalah pelecehan seksual. 

Dalam novel ini wacana pelecehan seksual digambarkan melalui sisi pelaku 

dimana dengan melakukan pelecehan pelaku dapat menerima imbalan yang 

berupa rasa senang dari sisi pekalunya. Hasrat seksual juga merupakan salah satu 

yang menjadi latar belakang terjadinya pelecehan seksual dalam novel tersebut, 

karena dengan masyarakat yang berdasar dari sistem partriarki pelaku didorong 

untuk secara aktif melakukan kegiatan seksual dan dari pihak perempuan dituntut 

untuk pasrah apabila didekati oleh laki-laki. 



Kemudian eksploitasi seksual yang digambarkan dalam novel ini 

digambarkan oleh penyalahgunaan kekuasaan digunakan untuk memenuhi hasrat 

seksual. Dilatarbelakangi oleh sebagai atasan merasa memiliki hak untuk 

menerima perlakuan khusus atas anggotanya.  

Wacana selanjutnya yang digambarkan dalam novel ini adalah 

Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual yang didalamnya menggambarkan 

perempuan masuk kedalam dunia prostitusi dari segi ekonomi dapat dilihat bahwa 

penghasilan sebagai telembuk lebih mudah didapat dan memberikan lebih banyak 

upah daripada jenis pekerjaan terutama bagi yang memiliki keterampilan rendah. 

Tidak hanya karena alasan ekonomi tetapi juga dapat dipengaruhi dari faktor 

lingkungan. Dan apabila sudah masuk kedalam dunia prostitusi kekerasan atau 

jenis pemaksaan apapun yang pada wanita tersebut dianggap sebagai resiko dan 

permasalahan tersebut cenderugn dibiarkan.  

Lalu dalam wacana Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan 

atau mendiskriminasi perempuan dan wacana Kontrol seksual, termasuk lewat 

aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama memiliki keterkaitan yang 

kuat, karena dalam wacana ini digambarkan bahwa peran masyarakat terutama 

yang bersifat tradisi dapat digunakan untuk memanipulasi perempuan untuk 

menjalani tindakan atau menguatkan stereotipe tertentu. Selain itu gosip ditengah 

masyarakat juga dapat berperan sebagai bentuk kontrol sosial. Melalui gosip 

perempuan sebagai korban kekerasan dan pelaku prostitusi dapat memperoleh 

stigma negatif yang diberikan masyarakat.  

Wacana terakhir adalah pemaksaan perkawinan yang terjadi pada anak 

dibawah umur. . Perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain untuk menikah 

mengikuti dengan kehendak orang tuanya, meskipun bukan dengan orang yang 

dia inginkan bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Dengan latar belakang 

ekonomi dan sosial yang terjadi seorang anak dipaksa untuk menikahi seseorang 

untuk mencukupi kebuttuhan pangan keluarga. Juga pernikahan diadaka dengan 

alasan untuk membaya hutang budi keluarga  dan menjalin koneksi dengan orang 

yang memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi. 

   Kekerasan non seksual menurut Sugihastuti adalah setiap penyerangan 



atau kekerasan yang tidak didasari oleh motif seksual
13

. Analisis mengenai 

wacana kekerasan non-seksual terhadap perempuan digambarkan dalam novel ini 

digambarkan dalam dua wacana yaitu kekerasan fisik dan kekerasan emosional. 

Kekerasan fisik yang terjadi dalam novel ini terjadi baik dalam keluarga maupun 

dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat dan yang dilakukan dalam tempat 

kerja. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilatarbelakangi oleh hilangnya 

fungsi keluarga seperti fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan 

kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi rerproduksi, fungsi sosialisai dan 

pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Selain itu 

hadirnya pihak ketiga dalam hubungan suami istri juga dapat memicu terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga.  

Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat dapat dijelaskan karena  

dilanggarnya penerapan dari asas Equality Before the Law yang dapat 

memberikan kepastian hukum terhadap tingkah laku yang boleh dan yang tidak 

boleh dilakukan baik oleh masyakat dan oleh anggota aparatur negara, dan 

sebagai akibatnya penegak hukum melakukan proses pemeriksaan yang bersifat 

inquisatoir yaitu suatu proses pemeriksaan yang menganggap atau menempatkan 

tersangka atau terdakwa bukan sebagai subjek akan tetapi sebagai objek. Sehingga 

aspek hak asasi manusia dalam proses pemeriksaan dapat dikesampingkan. 

 Kekerasan Fisik Dalam Ranah Linkungan Kerja yang digambarkan dalam 

novel ini terbentuk atas gabungan dari tga faktor yaitu tokoh mempunyai 

karakteristik emosional akan lebih sering memberi dan menerima penyebab stress 

atau stress, karena sifat pekerjaan telembuk menuntut untuk kompetitif yang 

tunggu dan rawan saling iri hati tingkat kooperatiif antar individu menjadi rendah, 

lalu ketiga tokoh memiliki sifat yang gigih sehingga akan cenderung memberikan 

respon yang cepat dan agresif atas kekerasan yang dialami  

 Dalam wacana kekerasan emosional gosip seperti yang digambarkan 

diatas dapat digunakan sebagai kontrol sosial. Sebagai dampaknya gosip bisa 

menimbulkan pengaruh negatif bagi hubungan antar individu, selain menyakiti 
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individu yang digosipkan melalui gosip dengan membuat mereka mengetahui 

bagaimana pandangan orang lain terhadap kehidupan pribadi mereka dan 

menyebarkan stigma buruk. Sehingga gosip dapat menimbulkan rasa rendah diri 

bagi orang yang digosipkan. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wacana mengenai kekerasan terhadap 

perempuan dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu kekerasan seksual dan kekerasan 

nonseksual. Perempuan terutama yang bekerja sebagai pekerja seks komersial, 

selain rawan menjadi korban tindak kekerasan terutama kekerasan seksual sebagai 

resiko perkerjaan juga rawan menjadi kekerasan non seksual diakibatkan dari 

peran gender yang kaku ditambah dengan stigma yang diterima oleh wanita-

wanita tersebut. Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat seringkali diakibatkan 

oleh faktor sosio-ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. 

Dilihat dari kesimpulan diatas saran dari penulis yaitu kekerasan terhadap 

perempuan dapat dicegah melalui pembangunan dan perbaikan baik secara 

ekonomi dengan cara meningkatkan peluang kerja dan meningkatkan pendidikan 

dalam masyarakat.  

Kemudian, penelitian mengenai novel ini diharapkan melihat dengan sisi 

analisis dan metode yang berbeda dan dapat menggunakan metode anatisis ang 

lebih kompleks seperti misalnya secara fenomenologi atau pragmatisme, agar 

terlihat ada peningkatan dari analisis yang telah ada lebih dulu. Dan karena novel 

yang dipilih merupakan buku kedua dari trilogi pereliti selanjutnya dapat melihat 

wacana kekerasan terhadap perempuan dari buku ketiga atau melihat secara 

menyeluruh dalam trilogi telembuk. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat 

meningkatkan pemahaman atas kekerasan terhadap perempuan yang terjadi 

dimasyarakat, juga kesadaran akan adanya kelompok-kelompok perempuan yang 

termarjinalkan seperti PSK dan kekerasan yang dialami mereka tidak sekedar 

resiko pekerjaan melainkan juga dapat menimbulkan masalah yang lebih besar. 

 

 



Daftar Pustaka 

1. Collins, Anthony, Gender-Based Violence, La Trobe University 2013  

2. Creswel, John W, Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, 

dan Mixed Edisi Ketiga, Yogyakerta, Penerbit Pustaka Pelajar, 2017 

3. Hendrarti, M., Aneka Sifat Kekerasan,: Fisik Simbolik,Birokratik, dan 

Struktural, Penerbit Indeks, jakarta, 2008,  

4. Ritzer, George, Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai 

Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Bantul: Kreasi Wacana 

2012  

5. Soekarno, Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjoangan Republik 

Indonesia, Yogyakarta, The Soekarno Foundation. 1947 

6. Suhardi, Gaudensius, Bukan Buku Nikah, Media Indonesia 2019  

7. Sugihastuti, Gender dan Inferioritas Perempuan: Praktik Kritik Sastra 

Feminis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007  

8. Sugihastuti, Gender dan Inferioritas Perempuan: praktik Kritik Sastra 

Feminis, Pustaka Plajar, Yogyakarta, 2010  

9. Sugihastuti, Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya,  2002  
10. Sugihastuti, Gender dan Inferioritas Perempuan: praktik Kritik Sastra 

Feminis, Pustaka Plajar, Yogyakarta, 2010  
11. Warren, Wellek, 1989 dalam Nurgiyantoro, Burhan. Teori Pengkajian 

Fiksi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995  

 
 


