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BAB II 

KEPRIBADIAN TOKOH DALAM STRUKTUR NOVEL BIDIK! TRAGEDI 

SELALU MEMILIKI DUA SISI 

 

 Karya sastra memiliki sifat yang otonom, yakni dapat berdiri sendiri dan 

tidak terkait dengan pembaca atau bahkan pengarangnya. Karya sastra memiliki 

dunia sendiri. Untuk itulah diperlukan sebuah analisis struktur teks sebagai dasar 

sebelum melakukan analisis lebih dalam mengenai karya tersebut.   

Oleh karena itu, untuk menemukan dinamika kepribadian tokoh dan 

pengaruh lingkungan terhadap dinamika kepribadian tokoh dalam novel Bidik! 

Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi akan dilakukan sebuah analisis struktur teks. 

Analisis struktur teks digunakan untuk memahami lebih dalam novel tersebut 

sehingga analisis selanjutkan akan lebih mudah. Selain itu, analisis struktur teks 

juga membantu mengetahui perwatakan tokoh, sehingga kepribadian tokoh 

tersebut dapat terlihat.  

 Tidak semua struktur teks akan dianalisis dalam penelitian ini. Struktur 

yang akan dianalisis dalam penelitian ini meliputi tokoh, alur, dan latar. Ketiga 

struktur tersebut memiliki kaitan dengan kepribadian tokoh. Selain itu, melalui 

hasil analisis ketiga struktur tersebut juga dapat diketahui tema dan sudut pandang 

yang digunakan dalam novel ini. Berikut analisis mengenai tokoh, alur, dan latar 

novel. 
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2.1 Tokoh  

 Tokoh adalah seorang pelaku cerita. Abrams memaparkan bahwa tokoh 

cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama 

yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki moral dan kecenderungan tertentu seperti 

yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan 

(Wahyuningtyas, 2011:3). Dalam bagian novel ini terdapat dua tokoh utama dan 

beberapa tokoh pendukung. Setiap tokoh digambarkan memiliki watak yang 

berbeda. Namun analisis akan difokuskan pada dua tokoh utama dan satu orang 

tokoh pendukung saja. Berikut adalah analisis tokoh dalam novel ini. 

 

2.1.1 Hendrik 

Hendrik adalah tokoh utama dalam bagian satu. Dia memiliki kepribadian 

yang menarik. Pada awal bagian satu Hendrik terlihat mudah putus asa, kasar, 

emosional, dan membenci dirinya sendiri. Kemudian dia menjadi seorang yang 

sangat optimis, baik, dan perhatian sejak dia mengenal lomografi dan bertemu 

serta jatuh cinta terhadap Astari. Tetapi sikapnya kembali menjadi seperti semula 

dan bahkan lebih parah sejak Astari meninggal dan proyek foto yang 

dirancangnya gagal. Berikut adalah analisis lebih dalam mengenai kepribadian 

Hendrik.  

Diceritakan bahwa Hendrik adalah seorang marketing di sebuah 

perusahaan swasta. Sejak awal bagian satu Hendrik digambarkan sebagai orang 

yang putus asa dan suka mencari kambing hitam atas apa yang dialaminya. 

Keringat membasahi bantalku. Kamar tidur ini begitu 
lembap dan panas. AC sudah dibongkar. Menghemat listrik kata 
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istriku dan menambah tabungan untuk membayar hutang 
sambungnya lagi. Hutang yang menggunung karena kegagalan-
kegagalanku. 

Dia benar. Aku memang hanya bisa menghasilkan 
kegagalan. 

Aku adalah kegagalan itu sendiri (Nurarifin, 2005). 
 

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa Hendrik adalah orang yang suka mencari 

kambing hitam atas kesalahan atau kegagalan yang dialaminya. Kutipan tersebut 

menunjukkan bagaimana Hendrik dengan mudah menyalahkan dirinya atas 

kegagalan yang dialaminya. Hal ini membuatnya menjadi seorang yang membenci 

dirinya sendiri dan pada akhirnya dia akan menjadi orang yang mudah putus asa, 

“Aku sampah. Tidak berharga. Kalau hari ini aku mati tidak ada yang menangisi 

kepergianku. ... Aku ingin mati.” (Nurarifin, 2005). Terlihat sekali keputusasaan 

Hendrik dalam kutipan tersebut.  

 Selain mudah putus asa Hendrik juga orang yang suka sekali mengumpat 

dan mencari kambing hitam atas segala masalah yang ada di sekitarnya.  

  Kota anjing! 
Kota taik babi! 
Aku terus memaki-maki. 
Memaki aparat-aparat Pemda DKI Jakarta yang korup dan 

tidak becus mengurus metropolitan ini. 
Karena mereka, kota ini menjadi kegagalan. 

Kota sialan ini menjadi gudang kekacauan, penuh polusi, 
kejahatan, kekacauan (Nurarifin, 2005: 9). 

 
Hendrik hanya bisa memaki tanpa mau mencari solusi. Hal ini  membuat sikapnya 

semakin kasar, pemarah, dan putus asa. Segala hal yang tidak sesuai dengan 

keinginannya akan dengan mudah memancing kemarahannya dan pada akhirnya 

akan berbuntut panjang. Seperti masalah kemacetan tersebut. Masalah kemacetan 

yang dialaminya mengakibatkan mood Hendrik menjadi buruk hari itu. Dia hanya 
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marah-marah dan mengumpat. Segala sesuatu yang terjadi hari itu salah di 

matanya. 

  Setelah kemacetan taik anjing, setelah letih menyiksa 
sepanjang jalan, setelah penat memukul-mukul tenggorokanku dari 
dalam, hari ini aku sampai di rumah jam delapan malam. 
  Rumahku masih seperti biasanya. Mengisap kedamaian 
hingga keriput, sesak napas, lalu mati. 
  Di ruang makan istriku sedang makan dengan rakus. 
  Seperti babi (Nurarifin, 2005: 10). 
 

Berawal dari sebuah kemacetan mampu membuat Hendrik terus marah dan 

menghujat apa pun yang terjadi hingga dia tiba di rumah. 

 Hendrik suka sekali mengumpat dan berkata kasar kepada orang-orang 

yang tidak sependapat dengannya. Umpatan seperti “anjing”, “babi”, “tai”, dan 

“perempuan paling buruk rupa sedunia” kerap kali dia ucapkan dimana saja. 

Bahkan ketika dia berada di rumah dan bertemu istrinya pun dia juga mengumpat.  

 Selain suka sekali mengumpat, Hendrik adalah orang yang ambisius dan 

sangat terobsesi dengan kebebasan. Sejak remaja dia sudah bercita-cita menjadi 

seorang rocker dan akan hidup dengan bebas tanpa aturan yang dibuat orang 

tuanya. Tidak peduli dengan segala nasihat orang tuanya, dia tetap bersikeras 

ingin menjadi seorang rocker.  

  Aku tidak peduli. 
  Keesokan harinya Aku, Denny, Fadli, dan Rino kembali 
mabuk sehabis latihan. Kami minum-minum bir di kamar Denny. 
Dari speaker tape terdengar kencang lagu Rocket Queen dari Guns 
N’Roses. 
  Aku ingin menjadi rocker. Aku ingin hidup bebas tanpa ada 
yang berhak mengatur apa yang harus aku pelajari. Karena aku 
tidak ingin belajar. Aku tidak ingin bekerja seperti Bapak dan 
Ibuku. Aku membenci aturan  (Nurarifin, 2005: 13). 
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Sikap Hendrik yang demikian timbul karena sejak kecil dia selalu terikat oleh 

aturan-aturan yang dibuat oleh orang tuanya. Terlebih sikap orang tuanya yang 

juga selalu menuntut Hendrik untuk menjadi yang terbaik. 

  Bapak mengancam dia tidak mau tahu, di kenaikan kelas 
tiga, aku harus berhasil masuk A1. 
  Ibu menambahkan, atau setidaknya A2, tapi jangan sampai 
masuk A3 apalagi A4. Bapak mengingatkan, dia sudah keluar 
banyak uang untuk memindahkan aku dari SMA kampungan ke 
SMA favorit (Nurarifin, 2005: 13). 

 
 Selain terobsesi menjadi seorang rocker, Hendrik juga terobsesi untuk 

menjadi seorang seniman. Mulai dari ingin menjadi seorang musisi dan membuka 

sebuah studio musik. Dia pun membeli sebuah keyboard dengan internal 

sequencer  dengan uang hasil pinjaman, karena memang harganya tidak murah. 

  Aku ambil pinjaman lima belas juta itu. Aku pikir kalau aku 
tidak mampu membeli satu set studio rekaman digital, setidaknya 
aku memiliki sebuah keyboard dengan internal sequencer. Kalau 
aku tidak mampu memiliki sebuah studio yang bisa dipakai orang 
lain untuk merekam karyanya, setidaknya aku memiliki sebuah 
keyboard yang bisa aku pakai untuk merekam karyaku. Begitu 
pikiranku waktu itu (Nurarifin, 2005: 38). 

 
Dia dengan mudah mengambil keputusan itu tanpa membicarakannya terlebih 

dahulu dengan istrinya. Namun ketika rencananya itu berantakan, dia meminta 

istrinya untuk bekerja dan membantunya membayar hutangnya. 

 Gagal menjadi seorang musisi tidak membuat ambisi Hendrik padam 

untuk menjadi seorang seniman. Dia mencoba menjadi seorang pelukis dan 

kemudian dia juga berencana untuk membuat sebuah film pendek. Tetapi kedua 

proyeknya itu juga gagal di tengah jalan. Dan membuat Hendrik semakin sering 

uring-uringan, tidak percaya dengan orang lain, dan semakin sering bertengkar 
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dengan istrinya. Karena menurutnya istrinya terlalu egois dan tidak pernah 

mengerti dia. 

  Istriku semakin marah waktu ia mengetahui aku berhenti 
melukis di tengah jalan. Ia tidak mau tahu energiku habis disita 
pekerjaan-pekerjaan kantor. Ia tidak mau tahu begitu aku sampai di 
rumah aku sudah tidak punya tenaga lagi untuk melanjutkan 
lukisan itu. Di mata istriku, aku hanya seniman gagal yang terbelit 
hutang, dan dia harus bekerja membayar hutang itu (Nuraifin, 
2005:39). 

 
 Ternyata kegagalan-kegagalan tersebut tidak dapat membunuh ambisinya. 

Dia tetap ingin menjadi seorang seniman. Karena dia mulai tertarik dengan 

fotografi, maka dia pun mencoba peruntungan di dunia lomografi. Berbeda 

dengan sebelumnya, dia merahasiakan proyek tersebut dari istrinya.  

...Aku ingin keluar, lalu pergi berpetualang dalam 
lomografi. Aku, jiwa bebeasku, dan Holga-ku.  
...  
Tidak ada apa-apa selain aku dan lomografi gayaku. 

  Sekarang aku hanya sempat memotret di akhir minggu. Itu 
pun setelah aku membohongi istriku. Orang yang membuatku 
tersuruk ke dalam semua ini (Nurarifin, 2005: 50-51). 
 

Dia akan terus berbohong sebelum proyek itu berhasil. Karena sebenarnya dia 

bertujuan untuk membalas perlakuan istrinya kepadanya dengan keberhasilan 

proyek ini. Dengan begitu dia bisa meninggalkan istrinya dan pekerjaannya. 

  Beberapa hari yang lalu, istriku datang dan mengatakan 
bahwa ia tidak tahan lagi dengan perkawinan ini. Ia minta cerai. 
 ... 
  Tidak. Aku tidak bisa menceraikan istriku. 
  Tidak sebelum aku mendapatkan penggantinya. Aku akan 
berselingkuh dulu untuk menyakiti hatinya, baru menceraikannya. 
 ... 
 Uang hasil penjualan synthesizer akan aku pakai mendanai 
Lomotions. 
 ... 
  Dari iklan-iklan ini aku akan meninggalkan kehidupan 
lamaku. Pekerjaanku. Dan juga istriku. 
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 Untuk sebuah kehidupan yang baru, pekerjaan yang baru, dan 
pasangan hidup yang juga baru. 
 Lomotions adalah jalan keluarku (Nurarifin, 2005: 63-64). 

 
 Sejak mengenal dunia lomografi, sikap Hendrik yang kasar, mudah putus 

asa, dan suka mengumpat berubah. Dia menjadi seorang yang sangat optimis. 

Baik kepada teman-temannya di kantor. Teman-teman yang dulu selalu saja 

diumpatinya karena selalu cuek terhadapnya. Hendrik menjadi mudah tersenyum 

dan bahagia setelah mengenal dunia lomografi. “Beberapa foto yang kuanggap 

bagus, aku cetak diperbesar, aku bingkai, dan kupajang di kantor. Tidak di rumah. 

Hanya di kantor. Teman-teman sekantorku mulai sering mengajakku membahas 

hobi baruku ini, yang tentu membuatku bahagia,” (Nurarifin, 2005: 48). 

 Sikap Hendrik semakin baik ketika dia mengenal Astari. Dia yang 

sebelumnya selalu ketus terhadap orang lain, kini menjadi lebih ramah. Tidak 

hanya kepada Astari, tetapi juga kepada teman-teman Astari. “Robert, kenalin ini 

Hendrik.” Astari memperkenalkan aku dengan cepat kepada laki-laki yang sedang 

bekerja di depan mejanya. Laki-laki itu berambut kemerahan dan bertubuh besar. 

Wajahnya keras. Kami bersalaman hangat.” (Nurarifin, 2005: 69). 

  Dua hari kemudian aku tidak hanya mengenal Robert di 
kantor itu. Tapi juga Ferry, Samuel, dan Denny. Mereka mulai 
tertarik mengamatiku selama tiga hari berturut-turut memotret 
Astari di depan jendela dari sudut yang sama. Di sela-sela 
pemotretan, ada saja yang mengajakku berbincang-bincang kecil, 
seputar akan diapakan foto-foto itu nanti (Nurarifin, 2005: 70). 
 
Hendrik juga menjadi semakin perhatian dengan Astari. Karena 

menurutnya Astarilah yang nantinya akan menyelamatkan hidupnya. Astari yang 

akan membuat semua rencananya berhasil. “Di hari keempat, aku mulai menawari 

Astari tumpangan pulang,” (Nurarifin, 2005: 70). Padahal dengan demikian jarak 
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yang akan ditempuhnya akan lebih lama dari biasanya. Karena jalanan juga pasti 

macet. Sedangkan Hendrik benci sekali dengan kemacetan.   

Selain menjadi semakin perhatian, Hendrik juga menjadi orang yang 

optimis. Dia berkeyakinan penuh jika proyek-proyeknya sebelumnya bukan gagal, 

tetapi belum terselesaikan. Dan hal itulah yang dia ceritakan kepada Astari. Dia 

tidak lagi mencitrakan dirinya sebagai seorang yang selalu gagal. 

Aku tersenyum lalu menghirup cappucino-ku. Aku tahu 
Astari mulai menaruh simpati kepadaku. Tidak ada perempuan 
yang tidak memberikan simpatinya kepada seorang laki-laki 
optimis. Tidak ada. 

 Karena optimis adalah sifat pertama seorang fasis. 
 Dan semua perempuan, mencintai fasis (Nurarifin, 2005: 

71). 
 

 Sikap optimis Hendrik ternyata tidak bertahan lama. Dia kembali menjadi 

seorang yang pesimis. Dia kembali menyalahkan dirinya atas ketidakberaniannya 

menyatakan cintanya kepada Astari. 

  Aku mulai menangis. Di mobil dan di kamar tidur. Aku 
mulai menangis. Bukan karena aku terlalu mencintai Astari. Tetapi 
karena aku gagal lagi. Tujuan pertama Proyek Lomotions sudah 
gagal. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk memulai 
pendekatan yang benar-benar sebuah ‘pendekatan’. Aku gagal, 
masih seperti biasanya. Langkah pertama pun aku sudah 
tersandung. Baru langkah pertama. Langkah pertama untuk 
mencari pengganti istriku (Nurarifin, 2005: 76). 
 

Tetapi di saat dia benar-benar yakin jika dia akan gagal lagi, dia masih punya 

sedikit keyakinan jika kesempatannya memiliki Astari masih belum benar-benar 

tertutup. Dia yakin dia masih bisa mengubah hidupnya. 

 Masalah kembali datang, Astari tiba-tiba mundur dari proyek Lomotions 

dan Hendrik pun semakin putus asa. Dia berusaha membujuk Astari untuk dapat 

menyelesaikan proyeknya. Meskipun dia yakin dia akan gagal, setidaknya dia 
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berusaha untuk pemotretan yang terakhir. Astari setuju untuk menyelesaikan 

proyek tersebut. “Di luar hujan turun semakin lebat. Aku bersiap-siap menekan 

shutter, mengambil gambar terakhir, foto kedua puluh dua dalam Proyek 

Lomotions. Harapanku yang terakhir untuk keluar dari kubangan taik anjing,” 

(Nurarifin, 2005: 91). Tetapi proyek tersebut tidak pernah selesai. Ada seseorang 

yang menembak Astari sebelum Hendrik sempat memotretnya. Orang tersebut 

juga sempat menembak Hendrik dan Holganya. 

 Setelah penembakan tersebut Hendrik menjadi orang yang semakin putus 

asa. Dia sangat membenci dirinya sendiri. Dia tidak lagi punya semangat untuk 

menjalani hidupnya. Yang diinginkannya hanya mati dan mengakhiri semua 

kesialannya. 

  Aku berharap seandainya bukan tangan kiriku yang terluka, 
tetapi jantungku, atau perutku, atau kepalaku, mungkin akan lebih 
baik. Supaya aku mati. Dan beraakhirlah semua ini. 
 Karena aku gagal lagi. Dan semua orang tahu itu. 
 Tidak ada yang bisa dibanggakan dari aku hari ini. 
 Aku sampah 
 Tidak berharga (Nurarifin, 2005). 

 
Sikap Hendrik kembali seperti semula. Keoptimisan berakhir begitu saja seiring 

dengan berakhirnya proyek fotonya. 

 Kepribadian Hendrik dalam bagian satu novel ini digambarkan cukup 

menarik. Peristiwa-peristiwa dan sikap orang-orang yang berada di sekelilingnya 

memperngaruhi kepribadian Hendrik. Sikap orang tuanya yang selalu 

menuntutnya menjadi seorang anak yang sempurna dan menentang keinginannya 

perlahan membuat Hendrik menjadi tertekan. Terlebih ketika ternyata Hendrik 

tidak bisa mewujudkan keinginan orang tuanya sedangkan mimpinya juga 
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berantakan. Hal tersebut membuat Hendrik menjadi seorang yang kasar, putus 

asa, dan menjadi benci terhadap dirinya sendiri. Sikap Hendrik yang demikian 

semakin berkembang ketika dia bekerja dan menikah. Tekanan yang dialaminya 

di kantor dan tuntutan-tuntutan sang istri semakin membuat sikapnya bertambah 

kasar. Namun sikapnya mulai berubah ketika dia mulai mengenal lomografi dan 

mulai mendalaminya. Sikapnya menjadi semakin baik setelah berkenalan dengan 

Astari dan jatuh cinta padanya. Dia menjadi seorang yang optimis, baik, dan 

perhatian. Tetapi perubahan tersebut tidak bertahan lama, perubahan sikap Astari 

yang mendadak dan kejadian penembakan yang dialaminya membuat sikap 

Hendrik kembali seperti semula. Hendrik berubah menjadi seorang putus asa dan 

merasa tidak berguna. 

  

2.1.2 Astari 

Astari merupakan penghubung bagian satu dan bagian dua novel. Dalam 

bagian satu Astari adalah talent dalam proyek lomografi yang sedang 

direncanakan Hendrik. Sedangkan dalam bagian dua Astari adalah teman Satrijo 

dan sekaligus orang yang sangat dicintai Satrijo. Karena Astari hanyalah seorang 

tokoh penghubung, maka Astari tidak hadir secara utuh dalam bagian satu 

maupun bagian dua novel ini. Namun meskipun demikian kepribadian Astari tetap 

terlihat dan ternyata juga memiliki kepribadian yang menarik. Astari memiliki 

kepribadian yang terbuka. Dia juga gadis yang cuek dan egois. Tetapi di bagian 

satu yang sebenarnya merupakan lanjutan dari bagian dua awalnya memang dia 

masih memiliki sikap yang seperti yang ada pada bagian dua, baik, ramah, dan 
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mudah bergaul. Namun di akhir bagian satu kepribadian Astari menjadi tertutup 

dan menjadi sangat pendiam. Kepribadian Astari yang tertutup dan sangat 

pendiam ternyata berubah kembali di bab terakhir bagian satu. Astari kembali 

seperti sebelumnya. 

Astari digambarkan sebagai seorang perempuan yang cantik, modis, ceria, 

dan baik pada bagian satu. Pada bagian satu Astari adalah tempat Hendrik 

menggantungkan harapannya. Harapan akan perubahan hidupnya. “Astari, aku 

akan mengandalkanmu untuk mengangkatku keluar dari kubangan taik anjing,” 

(Nurarifin, 2005: 2). “Astari mengangguk-angguk. Aku tahu, ia memang tidak 

benar-benar tertarik, tapi aku akan mengandalkannya untuk keluar dari kubangan 

taik anjing,” (Nurarifin, 2005: 3). Kata-kata “keluar dari kubangan taik anjing” 

beberapa kali diulang ketika pertama kali Hendrik bertemu dengan Astari. Hal ini 

membuktikan bahwa Hendrik benar-benar mengharapkan Astari bisa menjadi 

penolongnya. 

Astari juga digambarkan sebagai seorang perempuan yang mudah bergaul 

dalam bagian satu ini. Dia dengan mudah bergaul dengan Hendrik yang 

merupakan orang yang baru dikenalnya. Baru empat hari mereka kenal, Astari 

sudah akrab dengan Hendrik. Bahkan mereka mulai pulang bersama setelah 

selesai pemotretan. Di hari kelima mereka mulai pergi berdua. “Hari kelima dalam 

rangkaian Proyek Lomotions. Di hari ini, selepas sesi pemotretan, aku berhasil 

mengajak Astari Singgah ke Starbucks Tebet,” (Nurarifin, 2005: 70). Setelah itu 

mereka menjadi semakin dekat. Setelah seminggu pemotretan, hampir setiap hari 

mereka makan malam bersama. 
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Selain mudah bergaul, Astari juga mudah percaya dengan orang lain. Dia 

tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap Hendrik, meskipun sejak awal 

pemotretan dia tidak diberi tahu tujuan pemotretan tersebut.  

“Eee... terus kalo udah jadi foto-fotonya mau diapain?” 
Akhirnya Astari bicara. 

“Nah, itu saya belum bisa kasih tahu. Maaf ya. Begini, di 
dunia seni, curi mencuri ide itu gampang. Hari ini saya punya ide 
ini, cerita ke si anu eee... nggak lama ada orang yang persis bikin 
ide kayak gitu. Nah, maaf saja nih, bukan nggak percaya sama 
Astari, tapi ini masih rahasia. Istri saya aja nggak tahu.” Aku 
menutup omonganku dengan tawa lepas, “Nggak apa-apa kan?” 
tanyaku lagi. 

“Nggak apa-apa,” Astari menjawab pelan (Nurarifin, 2005: 
4). 

 
Kata-kata Hendrik tampaknya dengan mudah dapat meyakinkan Astari, sehingga 

dia dengan mudah percaya dengan Hendrik.  

 Sikap Astari mendadak berubah tanpa sebab yang jelas. Dia menjadi 

sering termenung ketika sedang bersama Hendrik. Astari menjadi lebih pendiam 

dari sebelumnya. “Astari malah semakin lama semakin termenung,” (Nurarifin, 

2005: 79). Perubahan sikap Astari tidak hanya berlangsung sehari saja. Tetapi 

berhari-hari. Semakin lama Astari makin sering termenung. Bahkan dia tiba-tiba 

bisa terisak tanpa sebab yang jelas. Puncaknya, dia keluar dari tempat kerjaannya 

dan berhenti menjadi talent dalam proyek lomografi Hendrik. Tapi tidak lama, 

karena setelah dibujuk oleh Hendrik, Astari akhirnya bersedia untuk kembali 

melanjutkan proyek tersebut hingga selesai dan dia kembali sedikit bersemangat 

dalam pemotretan terakhir yang juga merupakan akhir bagian satu.  

Pada bagian dua Astari masih diceritakan sebagai seorang perempuan yang 

menarik. Astari digambarkan memiliki wajah yang cantik sama seperti yang 
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digambarkan dalam bagian satu. “Waktu itu Astari adalah anak baru di kelasku 

pindahan dari Ujung Pandang. Dan dari hari pertama dia masuk, dia sudah 

menjadi yang tercantik,” (Nurarifin, 2005: 14). Kecantikan Astari membuatnya 

mempunyai banyak penggemar laki-laki, termasuk Satrijo. 

Selain cantik, Astari juga digambarkan memiliki wawasan yang luas 

dalam dunia musik. Hal ini semakin membuat Astari terlihat menarik. Karena 

pada waktu itu jarang ada seorang anak perempuan yang memiliki minat yang 

tinggi terhadap musik seperti Astari. Musik inilah yang membuat Astari dekat 

dengan Satrijo dan akhirnya mereka menjadi teman dekat. 

Astari digambarkan sebagai seorang gadis yang cuek dan sangat egois. Dia 

memperkenalkan pacar barunya kepada Satrijo tepat sehari setelah dia menolak 

cinta Satrijo. Dia melakukan itu seolah tidak terjadi apa-apa. Bukan hanya saat 

SMA, ketika mereka bertemu kembali di Kalimantan Astari juga berkali-kali 

melakukan hal yang sama. Dia tidak mempedulikan bagaimana sakitnya hati 

Satrijo. Bahkan setelah melakukan itu semua dia masih bersikap baik sekali 

kepada Satrijo. 

Astari tidak memberikan tanggapan apa pun tentang buket 
bunga yang kuberikan kepadanya malam itu. Bahkan keadaan 
berjalan biasa-biasa saja setelah itu. Seolah-seolah tidak ada 
sesuatu apa pun yang terjadi. Kami bekerja seperti biasa di kantor. 
Kadang aku mengantarkannya pulang, kadang kami pulang sendiri-
sendiri, dan mengobrol di telepon sesudahnya. 

... 
Namun suatu sore aku melihat Astari memakai make up 

yang lebih tebal dari biasanya. 
“Ri, sejak kapan kamu pakai bedak sama lipstik?” tanyaku 

heran. 
“Sejak jadian sama Ricky,” jawabnya singkat. 
“Ricky?” Aku sedikit terkejut. Aku tidak tahu Astari dekat 

dengan laki-laki lain selain aku. 
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“Anak Telkom.” 
Aku menghentikan pembicaraan dan menyeret langkah-

langkah kekecewaan ke dalam ruangan kerjaku (Nurarifin, 2005: 
34). 

 

Sikap cuek dan egois Astari kembali terlihat ketika Astari putus dengan 

pacar-pacarnya. Ketika dia merasa sedih, dia akan menemui Satrijo. Dia akan 

mencurahkan semua perasaanya.  

Aku memeluknya, dan bertanya, “Ada apa?” 
 “Aku putus dengan Ricky empat hari lalu.” 
 Kuelus-elus punggungnya. 
 “Dan dia sekarang udah punya pacar lagi.” Tangis Astari 

makin mengisak. 
Hatiku ikut terluka mendengarnya (Nurarifin, 2005: 49). 

 
Setelah semua kejadian itu, ketika Satrijo mengutarakan perasaanya untuk yang 

kesekian kalinya Astari tetap menolaknya. 

  “Ri. Kita masih bisa nyoba nggak sih?” Akhirnya aku 
mengajukan pertanyaan itu. 
  “Aku kan udah bilang ke kamu. Nggak sekarang, nggak 
nanti. Nggak akan pernah. Mending kamu berhenti berharap,” 
ujarnya sambil mengelus-elus belakang kepalaku lembut. 
  “Kita masih bisa nyoba nyoba Ri. Kita bisa cocok jadi 
teman jalan sekian lama.” 
  “Jo. Udah berapa kali aku bilang perasaan itu nggak ada.” 
(Nurarifin, 2005: 62). 
 

Astari hanya ingin Satrijo ada di sampingnya dan menghiburnya ketika dia merasa 

sedih. Dia tahu sikapnya salah dan dia merasa bersalah terhadap Satrijo. Tetapi 

dia terlalu egois untuk melepaskan Satrijo. Akhirnya dia tetap ‘menggenggam’ 

Satrijo tanpa pernah memikirkan kesakitan yang ditanggung Satrijo. Meskipun 

pada akhirnya dia memilih untuk pergi dari Satrijo, tetapi keputusan itu 

diambilnya untuk dirinya bukan untuk Satrijo. Dia merasa tidak nyaman dengan 

perasaan bersalahnya kepada Satrijo. Namun setelah lama meninggalkan Satrijo 
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yang sedang hancur, Astari kembali mendekati Satrijo yang pada saat itu sedang 

mulai menata hidupnya kembali. Dia ingin meminta maaf atas semua 

kesalahannya dan mengajak Satrijo untuk memulai semuanya dari awal. Tapi itu 

tidak pernah terjadi, karena Astari tebunuh oleh bidikan pistol Satrijo. 

 Astari sangat berpengaruh dalam kepribadian Hendrik dan Satrijo. Tetapi 

sebenarnya Astari juga memiliki kepribadian yang menarik jika dilihat dari bagian 

satu dan dua novel. Dapat dilihat jika pada awalnya yang terletak di bagian dua,  

Astari memiliki kepribadian yang terbuka dan mudah sekali menceritakan 

masalahnya terhadap Satrijo. Dia juga gadis yang cuek dan egois. Tetapi di bagian 

satu yang sebenarnya merupakan lanjutan dari bagian dua awalnya memang dia 

masih memiliki sikap yang seperti yang ada pada bagian dua, baik, ramah, dan 

mudah bergaul. Namun di akhir bagian satu kepribadian Astari menjadi tertutup 

dan menjadi sangat pendiam. Kepribadian Astari yang tertutup dan sangat 

pendiam ternyata berubah kembali di bab terakhir bagian satu. Astari kembali 

seperti sebelumnya.  

 

2.1.3 Satrijo 

Tokoh utama dalam bagian dua adalah seorang laki-laki yang bernama 

Satrijo. Sama halnya dengan kepribadian Hendrik pada bagian pertama novel, 

Satrijo juga memiliki kepribadian yang menarik. Satrijo yang pada awalnya 

memiliki sikap yang baik, sabar, mudah bersosialisasi, dan seorang yang optimis 

dan pantang menyerah, tiba-tiba menjadi orang yang menyedihkan, gila, dan tidak 

bisa berfikir rasional hanya karna rasa cinta yang berlebihan terhadap seorang 
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Astari. Namun sikap Satrio kembali berubah baik ketika dia memutuskan untuk 

melupakan Astari. Di tengah usahanya, Astari kembali hadir dalam hidupnya dan 

membuatnya kembali goyah dan dia menjadi semakin gila. Hingga akhirnya dia 

memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan membunuh Astari. 

Satrijo adalah seorang manajer di sebuah pusat perbelanjaan di 

Kalimantan. Namun dia bukan warga asli Kalimantan. Dia berasal dari Bandung. 

Sejak kecil hingga sebelum dia pindah ke Kalimantan dia tinggal di Bandung. 

Satrijo digambarkan sebagai orang yang suka bersosialisasi.     

Aku sadar, di sini siang lebih cepat mati, dan malam juga 
lebih cepat berakhir. Tidak ada kemeriahan party-party  akhir 
pekan, juga tidak banyak coffee shop cozy untuk mewadahi obrolan 
hangat di atas dua cangkir cappucino. 

Ada sebarisan karib di Bandung yang kutinggalkan untuk 
pilihan ini, juga adik perempuanku Sarah. Tidak akan ada lagi 
makan malam bersama di depan TV. Juga candaan riang diteduhi 
rindangnya pepohonan di Yoghurt Cisangkui di Sabtu sore. Atau 
sarapan toast  dan kopi Aroma bersama di ruang tengah sambil 
menonton berita pagi (Nurarifin, 2005: 3). 

 
Perbedaan suasana di Kalimantan dan Bandung membuat Satrijo harus bisa 

mengubah kebiasaan-kebiasaannya ketika tinggal Bandung. Termasuk 

kebiasaannya bersosialisasi. Ini membuat Satrijo sedikit tertekan. Namun dia 

berusaha untuk menghadapinya demi masa depan yang lebih baik.  

Harapanku adalah sebuah keinginan untuk menjalani masa 
depan yang lebih baik. Kekhawatiranku berasal dari kemungkinan 
bahwa aku akan menjalani kehidupan yang, kita sebut saja akan 
sedikit berbeda. 

... 
 Pilihan sudah kutentukan, dan tidak ada jalan memutar jarum jam. 
Karena hidup harus bergerak maju, satu-satunya arah terbang yang 
dikenal Sang Elang (Nurarifin, 2005: 2-3). 
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Dari kutipan tersebut juga terlihat bahwa Satrijo adalah seorang yang optimis. Dia 

yakin jika dia bisa melewati itu semua dan dapat mencapai impiannya. 

 Satrijo juga menganggap dirinya sebagai orang yang pemberani. Bahkan 

dia sering mengidentikkan dirinya dengan Elang. Karena Elang merupakan seekor 

burung yang pemberani, gagah, dan kuat. Tapi di balik itu semua dia adalah 

seorang yang melankolis.  

 Aku adalah elang, makhluk kesepian pengembara gurun-gurun 
asing, tertempa teriknya mentari dan keringnya badai-badai pasir. 
 Aku bangga untuk melihat bahwa Elang adalah burung pemberani, 
tetapi juga sedih karena Elang mengelanai langit, hanya seorang 
diri (Nurarifin, 2005: 2). 
 
Aku terbang di atas gurun selalu seorang diri. 

 Letih dan lapar, kesepian dan tersesat mencari jalan pulang, 
 yang entah mengapa selalu bermuara kepadanya (Nurarifin, 2005: 
8). 
 

Kutipan tersebut adalah kutipan puisi yang selalu ada pada setiap bab yang 

menceritakan mengenai Satrijo. Di balik sikap optimis dan pemberaninya, dia 

adalah seorang yang melankolis dan kesepian. 

 Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Satrijo adalah orang yang senang 

bersosialisasi. Hal ini menyebabkan dia mudah sekali berteman dengan orang-

orang baru di sekitarnya. “Aku, Zulmeni, dan Astari sedang makan siang bertiga 

di sebuah restoran bernama Cita Rasa,” (Nurarifin, 2005: 10). Satrijo sudah bisa 

makan siang bersama dengan bawahannya di hari pertamanya bekerja. Meskipun 

yang tergolong orang yang baru dikenalnya hanya Zulmeni. Karena Astari adalah 

teman lamanya semasa SMA dan kuliah di Bandung. Tetapi mereka berdua sudah 

lama sekali tidak bertemu. Namun Satrijo tidak merasa canggung untuk makan 

siang bersama dua orang itu. Bahkan mereka bercanda bersama. 
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 Satrijo adalah seorang yang pantang menyerah. Sejak SMA dia sudah 

jatuh cinta kepada Astari. Beberapa kali dia mencoba mendekati Astari. Beberapa 

cara dilakukannya untuk bisa dekat dengan Astari. Mulai dari sering mengajak 

diskusi hingga berpura-pura meminjam catatan. Hingga akhirnya mereka menjadi 

dekat.  

  Begitulah, dari berpura-pura meminjam catatan dan PR, 
semakin lama aku semakin mengenal Astari, dan karenanya 
semakin jatuh cinta pula kepadanya. ... Aku sadar aku sedang jatuh 
cinta, dan pada saat-saat seperti ini, hanya ada satu hal yang harus 
dilakukan oleh seorang anak laki-laki kepada si anak perempuan, 
yaitu menyatakan cintanya. Jadi pada sebuah minggu siang, aku 
mengajaknya makan di Pizza Hut, di depan Rumah Sakit Bungsu, 
dan kuutarakan isi hatiku. 
... 
  Setelah menunggu dia selama seabad rasanya, Astari 
muncul kembali. Ia berkata bahwa aku selama ini telah menjadi 
teman yang baik untuk dia dan ia menginginkan aku tetap menjadi 
teman yang baik (Nurarifin, 2005: 15). 

 
Kedekatan mereka ternyata tidak dapat membuat Astari menerima cintanya. 

Namun setelah kejadian tersebut mereka menjadi lebih dekat. Bahkan meskipun 

Astari sudah memiliki seorang kekasih, mereka masih tetap berteman dekat. Hal 

ini membuat kekasih Astari cemburu dan menghajar Satrijo. Setelah kejadian itu, 

Astari memutuskan pacarnya dan Satrijo berusaha untuk menyatakan perasaanya 

lagi. Tapi Astari masih tidak dapat menerimanya. 

 Perasaan Satrijo untuk Astari ternyata masih sama hingga saat mereka 

dipertemukan di Kalimantan. Pada saat itu Satrijo masih berusaha untuk 

meyakinkan Astari untuk menerima cintanya. Karena dia sangat mencintai Astari. 

Tapi Astari selalu saja menolaknya. 
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 Satrijo yang optimis dan  pantang menyerah perlahan-lahan berubah 

menjadi orang yang mudah putus asa dan suka menyakiti dirinya sendiri sejak dia 

mengalami berkali-kali penolakan Astari. Terlebih setelah melakukan itu Astari 

selalu bertindak seolah-olah tidak terjadi masalah dan dengan mudahnya dia 

menggandeng laki-laki lain di hadapan Satrijo. Kemudian ketika Astari terluka dia 

akan kembali ke Satrijo dan menumpahkan segala kesedihannya kepada Satrijo. 

Sikap Astari yang demikian membuat Satrijo semakin sakit dan tidak berdaya. 

  Tidak ada yang tahu derita yang kutanggung di dalam. 
  Seumur hidup aku menunggu seorang seperti Astari, dan 
setelah menemukannya, aku tetaplah seorang nomad yang 
kesepian. 
  Setiap kali aku tahu Astari pulang bersama Ricky, atau 
Astari pergi bersama Ricky, aku merasa sangat sedih tapi tidak bisa 
melakukan apa-apa kecuali berendam di bathtub di malam hari 
sambil menegak berbotol-botol bir dingin, atau Jack Daniels mulai 
dua hari belakangan sampai wajahku menebal dan semua seperti 
tidak nyata (Nurarifin, 2005: 44). 

 
Satrijo tidak bisa melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang di sekitarnya 

termasuk kepada Astari. Oleh karena itu dia lebih memilih untuk 

melampiaskannya kepada dirinya sendiri. Perlahan-lahan dia membenci dirinya 

sendiri. “Aku terus memandang lekat-lekat wajahku di cermin. Wajah seorang 

pecundang. Dengan kesal kupukul cermin itu hingga pecah berantakan,” 

(Nurarifin, 2005: 59). Dia menjadi gemar menyiksa dirinya sendiri sejak saat itu. 

Bukan hanya sekadar berendam di malam hari. Tetapi juga mulai menyiksa 

fisiknya dengan cara melukai tubuhnya dengan berbagai cara. “Aku ingin 

memukuli diriku sampai lebam-lebam,” (Nurarifin, 2005: 67). Dia berharap 

dengan demikian kesedihannya akan hilang. 
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 Satrijo menjadi lebih pendiam di kantor sejak Astari memutuskan untuk 

keluar dan pindah ke Surabaya. Satrijo yang dulu mudah sekali bergaul dan 

bercanda menghilang. Semangatnya juga ikut lenyap. Sejak saat itulah karier 

Satrijo sebagai seorang manajer mulai berantakan.  

  Pak Sudono mengatakan bahwa ada perubahan yang harus 
dilakukan di kantor ini. Ia membahasa tentang proyek-proyek yang 
sedang berjalan di departemenku, dan ternyata proyek-proyek itu 
tidak berjalan sesuai dengan rencana  dan timelines yang ada. 
Setelah ia membahas tentang kedisiplinanku yang kian hari kian 
tidak menentu. Ia memberi contoh saat aku datang ke kantor 
setelah makan siang dan tidak memberi keterangan apa pun soal 
keterlambatan itu. 
  Ia juga membahas tentang luka-lukaku. Katanya, kalau aku 
punya masalah, aku bisa menghubungi psikiater dengan biaya 
ditanggung kantor (Nurarifin, 2005: 75). 

 
Luka-luka yang ada di tubuh Satrijo merupakan refleksi dari luka yang ada di 

hatinya. Luka-luka itu kini bukan hanya mampu mengubah sikapnya. Namun 

mengubah hidupnya. Karena kini Satrijo kehilangan pekerjaannya. Pekerjaan 

yang dulu menjadi harapannya untuk mengubah masa depannya.  

 Satrijo memutuskan kembali ke Bandung sejak dia tidak lagi punya 

pekerjaan. Di Bandung, sikap Satrijo yang optimis, pantang menyerah, dan mudah 

bersosialisasi pun kembali. Satrijo memutuskan untuk memulai kehidupannya dari 

awal lagi. 

  Tubuhku terasa sangat segar. 
  Sejenak aku bersyukur rumah ini tidak memiliki bathtub. 
Itu membantuku melupakan masa-masa keparat di Pontianak. 
Kukeringkan tubuh dengan handuk, kupakai mantel mandi, dan 
keluar menuju kamar tidurku. 
 ... 
  Aku merasa sangat santai dan bugar saat ini. 
  Fisik dan juga mungkin pikiran. 
  Aku membuka pintu kamarku dan siap untuk sebuah 
kehidupan yang baru hari ini. (Nurarifin, 2005: 87) 
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Semangat Satrijo kembali lagi sejak dia berjauhan dengan Astari. Kini dia mampu 

berfikir logis dan mulai menata kembali hidupnya. Namun tiba-tiba Astari 

kembali menghubunginya. Tapi Satrijo cukup mampu mengendalikan dirinya. Dia 

tidak terpengaruh dengan pesan-pesan singkat yang dikirim Astari. 

 Satrijo mulai memikirkan tentang pekerjaan. Tetapi dia berniat tidak lagi 

kembali ke masa lalunya. Hal ini membuatnya menolak tawaran temannya untuk 

kembali bekerja di radio tempat dia bekerja sebelum pergi ke Kalimantan. Dia 

berniat membuka lapangan pekerjaan sendiri. Sebuah agency yang bergerak di 

bidang marketing communications sesuai dengan keahliannya. Untuk itulah dia 

pindah ke Jakarta. Dia sangat bersemangat mencari klien pertama untuk 

agencynya.  

  Di buku catatanku ada coretan yang mengingatkanku untuk 
menelpon Ferry dan Donald. Ferry adalah mantan teman kuliahku. 
Ia kini bekerja mengurusi event untuk promosi below the line di 
Sampoerna. Salah satu calon klien potensial untuk Fire 
Communications. Donald adalah mantan operator siaran di Radio 
Assasin. Begitu ia lulus kuliah, Donald langsung mengundurkan 
diri dan pergi ke Jakarta lalu diterima di Nutrifood. Sekarang ia 
menjabat brand manager  di sana. Sama dengan Ferry, posisinya di 
Nutrifood menjadi salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan Fire 
Communications untuk mendapatkan klien pertamanya (Nurarifin, 
2005: 124). 
 

Semangat Satrijo dalam mencari klien pertamanya merefleksikan semangatnya 

untuk dapat bangkit kembali dan menata hidupnya. Dia tidak mau terpuruk dalam 

kenangan pait tentang cintanya. 

 Sikap Satrijo kembali goyah saat dia bertemu kembali dengan Astari di 

Jakarta. Sebenarnya pertemuan ini tidak disengaja. Satrio tidak sengaja melihat 

Astari berdiri di sebuah jendela gedung yang ada di sebrang rumah kontrakannya. 
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  Sekali lagi aku tidak percaya apa yang aku lihat. Mataku 
menangkap sosok Astari berdiri di jendela di gedung kantor 
bertingkat lima di sebrang. Ia melihat keluar, ke arah rumah 
sebelah. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat bahwa ia berada 
satu tingkat di bawahku. Sendirian, dengan pakaian kerja, 
menerawang ke arah rumah tetanggaku (Nurarifin, 2005: 127). 
 

Sejak saat itu konsentrasi Satrijo mulai buyar. Ide yang ada di kepala lenyap, 

proyek-proyeknya kembali berantakan. Obsesinya kepada Astari kembali lagi.  

Ada kesedihan yang kembali bergerak-gerak di dadaku. 
Merintih seperti kesepian, juga mirip dengan kerinduan. Perasaan 
seperti ini bahkan kadang-kadang berwujud keinginan ingin mati. 
... 

Kesedihan itu ternyata tidak hilang diseka lelap. Ia masih 
ada dan entah kapan ia hendak beranjak dari hatiku. 

Astari Wirjono 
Sebenarnya semuanya sederhana saja. Atara aku yang harus 

menghubungi dia dan mengatakan bahwa kita bisa melupakan 
semua luka lama untuk memulai sesuatu yang baru, atau, atau, 
ternyata tidak ada atau (Nurarifin, 2005: 129).  

 
Kesedihannya kembali lagi. Satrijo kembali goyah. Pertemuan tidak sengaja 

dengan Astari ternyata juga mampu mengubah sikapnya lagi. 

 Setiap hari Satrijo hanya menunggu pukul lima lebih hanya untuk melihat 

Astari muncul di jendela gedung sebrang. Ada rasa senang ketika dia melihat 

Astari. Dia pun berniat untuk kembali mendekati Astari dan kali ini dia optimis 

jika dia bisa mendapatkan Astari. 

   
  Aku melihat ke luar jendela. Astari ada di sana, tetapi ia 
langsung bergegas pergi dari jendela sebelum aku sempat menekan 
nomor teleponnya. 
  Kemana dia? 
  Mungkinkah dia pulang? 
  Kupandangai pintu keluar gedung kantor di sebrangku. 
  Dia tidak juga keluar dari sana. Aku akan menelponnya 
sekarang. 
  Namun tiba-tiba Astari muncul dari pintu gedung itu 
bersama seorang laki-laki. 
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  Gempal, berambut lurus, dan lusuh. Si laki-laki menenteng 
tas hitam. 
 Mereka berjalan berdua. 
... 
Haruskah semuanya berakhir pahit seperti ini 

Astari memang tidak pernah melamunkanku, kecuali untuk 
perasaan bersalahnya. Selebihnya ia tidak pernah mencintaiku. 
 Ia sudah bersama laki-laki lain. 
... 
  Astari sudah bersama laki-laki lain. Hidupnya terus 
berjalan. 
  Sedangkan hidupku? 
  Behenti di sini. 
  Lantak berantakan, tidak akan pernah bisa utuh kembali 
(Nurarifin, 2005: 140). 
 

Harapan Satrijo pupus lagi. Hal ini benar-benar membuat sikapnya berubah lagi. 

Keinginan untuk melukai dirinya sendiri datang lagi dan dia benar-benar 

melakukan itu. “Aku membenturkan kepalaku ke tempat tidur. Ini untuk diriku 

yang tidak pernah bisa melupakan Astari. Aku kembali membenturkan kepalaku 

sekeras-kerasnya. Ini untuk diriku yang terlalu lemah untuk bisa melawan 

perasaanku. ... Aku sudah gila. Sakit jiwa. Ini harus berakhir.” (Nurarifin, 2005: 

147-148).   

 Kesedihan dan merasa tidak berguna terus menghantui Satrijo. Hingga 

akhirnya rasa cinta yang dimilikinya untuk Astari perlahan mendorongnya untuk 

menjadi seorang pembunuh. Dia beranggapan jika dia membunuh Astari, maka 

semuanya akan berakhir. 

 Bidikanku tidak boleh meleset sesenti pun, 
 atau ia akan mati kesakitan. 
 Tidak. 
 Astari, aku tidak ingin menyakitimu. 
 Aku mencintaimu. 
 Tetapi kamu tidak pernah membalas mencintaiku. 
 Dan aku tidak pernah bisa lari darimu. 
 Aku tidak pernah bisa mengusir kamu dari hatiku. 
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 Aku terlalu sangat teramat mencintaimu. 
 Dan kamu tidak pernah mau pergi dari hidupku. 
 Aku tidak punya pilihan lain  
 kecuali memaksamu pergi dari hidupku. 
 Maaf. 
 
 Aku menarik pelatuk (Nurarifin, 2005: 155). 
 
Setelah melihat Astari terkulai dan tidak berdaya. Satrijo juga mengakhiri 

hidupnya. Rasa cinta yang terlalu besar mampu membuat seseorang berbuat nekat. 

 Satrijo memiliki kepribadian yang menarik. Satrijo yang pada awalnya 

memiliki sikap yang baik, sabar, mudah bersosialisasi, dan seorang yang optimis 

dan pantang menyerah, tiba-tiba menjadi orang yang menyedihkan, gila, dan tidak 

bisa berfikir rasional hanya karna seorang perempuan. Tetapi dia berusaha untuk 

kembali menjadi Satrijo yang baik, mudah bersosialisasi, optimis, dan pantang 

menyerah untuk menata kembali hidupnya. Namun saat hidupnya mulai berjalan 

dengan normal, dia bertemu dengan perempuan itu lagi dan membuatnya kembali 

goyah. Dia kembali menjadi gila, bahkan lebih parah. Dia menjadi seorang 

pembunuh. 

 

2.2 Alur 

 Novel ini menggunakan alur mundur. Secara keseluruhan bagian satu 

novel ini terdiri atas dua puluh lima bab dan bagian dua terdiri atas empat puluh 

empat bab. Namun baik bagian satu maupun bagian dua hanya memiliki satu 

sekuen. Karena semua peristiwa yang diceritakan dalam bagian satu maupun 

bagian dua adalah kenangan yang sedang diingat oleh Hendrik dan Satrijo. Dari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam bab-bab tersebut juga terlihat bagaimana 
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kepribadian Hendrik, Astari, dan Satrijo dalam novel ini. Berikut adalah analisis 

alur novel. 

 Novel ini dibuka dengan bab Prolog/ Epilog. Bab ini menceritakan 

mengenai kondisi Hendrik saat ini, yakni setelah terjadi penembakan. Pada saat 

itu Hendrik yang sedang berbaring di kamarnya sedang mengutuki dirinya dan 

peristiwa itu. Karena peristiwa penembakan itu, dia gagal lagi membuat sebuah 

proyek seni dan dia juga gagal menyatakan perasaanya terhadap Astari yang 

berakibat pada hilangnya semangat hidup dan rasa optimis dalam dirinya. Seperti 

yang tertera pada judul babnya, bab ini merupakan akhir sekaligus awal cerita 

dimulai. Pada bab ini konflik sudah mulai menurun. Hal ini menjadi awal 

mengalirnya cerita yang merupakan kenangan yang diingat oleh Hendrik saat ini. 

Bab selanjutnya adalah Pertemuan Bintaro. Dalam bab ini Hendrik 

mengingat mengenai pertemuan pertamanya dengan Astari di rumahnya yang 

berada di kawasan Bintaro. Pertemuan ini adalah casting untuk mencari talent 

untuk proyek Lomotions. Dalam bab ini diceritakan bagaimana perasaan Hendrik 

yang merasa sangat yakin jika Astarilah orang yang bisa menyelamatkan 

hidupnya. Sikap Hendrik menjadi baik dan ramah dalam bab ini meskipun pada 

awal bab ini dia juga sempat mengumpat keadaan Jakarta yang menurutnya adalah 

sebuah kota yang penuh kegagalan. Namun sikapnya berubah ketika bertemu 

dengan Astari yang baik dan ramah. 

 Bab tiga Hendrik mengingat mengenai kehidupannya sehari-hari. Dalam 

bab ini diceritakan mengenai rutinitas Hendrik dimulai dari bangun tidur hingga 

menjelang tidur. Konflik mulai naik dalam bab ini. Karena dalam bab ini 
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diceritakan bagaimana dia merasa sangat jenuh dalam hidupnya. Jadi, bab dua dan 

bab tiga tidak memiliki urutan yang linier. Karena bab tiga ini menceritakan 

mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh sebelum peristiwa yang terjadi 

pada bab dua terjadi. Sikap Hendrik pun berubah menjadi kasar dan mudah 

mengeluh pada bab tiga ini. 

 Bab empat berisi mengenai ingatan tentang kehidupan masa SMA 

Hendrik. Dimana dalam bab ini juga diceritakan bagaimana sikap keras orang tua 

Hendrik. Orang tuanya juga menentang keinginan Hendrik untuk menjadi seorang 

rocker.  Pada bab inilah sikap kasar Hendrik mulai terbentuk. 

 Bab lima Hendrik kembali mengingat mengenai kehidupannya sebagai 

seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta. Pada bab ini diceritakan jika 

Hendrik merasa jenuh dengan hidupnya. Dalam bab ini juga diceritakan 

bagaimana Hendrik mencoba melepaskan diri dari kejenuhan itu dengan berjalan-

jalan ke toko buku. Pada bab lima ini dia merasa putus asa dengan hidupnya yang 

menurutnya dipenuhi dengan kegagalan-kegagalan.  

Pada bab enam Hendrik kembali mengingat peristiwa ketika Hendrik lulus 

SMA dan gagal masuk ITB. Impian Hendrik untuk menjadi seorang rocker juga 

hancur. Dalam bab ini Hendrik mulai merasa dirinya tidak berharga dan sikapnya 

pun menjadi semakin kasar.  

 Bab tujuh kembali berisi ingatan tentang peristiwa setelah dia ke toko 

buku di hari sebelumnya. Hendrik mulai tertarik dengan lomografi dan mulai 

mencari-cari informasi tentang lomografi. Lomografi yang tidak memiliki aturan 

dan tahapan yang pakem sangat menarik baginya Kata-kata don’t think just shoot 
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dalam sebuah laman website yang berisi tentang lomografi juga membuatnya 

semakin terpikat dengan lomografi. Karena pada dasarnya Hendrik memang 

membenci aturan dan dia juga benci untuk berpikir. Sikap Hendrik yang tadinya 

selalu merasa putus asa pun mulai membaik dan timbullah sebuah semangat untuk 

mengubah hidupnya. 

 Pada bab delapan dia justru mengingat perkenalannya dengan istrinya. 

Peristiwa dalam bab ini terjadi setelah dia lulus kuliah dan baru saja diterima 

bekerja. Namun bukan di perusahaan tempatnya bekerja sekarang. Hendrik sangat 

emosional kala pertama bertemu dengan perempuan yang nantinya akan menjadi 

istrinya itu karena pada waktu itu Hendrik sangat sedih setelah dirinya mengalami 

penolakan. Dia dan perempuan itu sering melakukan hubungan badan sebagai 

bentuk pelampiasan kekecewaan Hendrik. Akhirnya perempuan yang tidak pernah 

dicintainya itu pun hamil dan mereka terpaksa menikah. Pada bab delapan ini 

sikap Hendrik menjadi kasar kembali. 

 Dalam bab delapan ini juga diceritakan mengenai ingatan Hendrik tentang 

anaknya yang terlahir cacat. Anak Hendrik mengalami Hydrochepalus. Tetapi 

Hendrik sangat mencintai anaknya. Dia benar-benar merasa bahagia saat dia 

melihat anak itu. Hingga istrinya tidak sengaja menjatuhkan gelas di dekat anak 

itu dan nyawanya tidak tertolong. Hendrik sangat sedih dan marah. Sejak saat itu 

dia membenci istrinya dan pada akhir bab delapan sikapnya menjadi semakin 

kasar.  

 Dalam bab sembilan, Hendrik mengingat mengenai kegiatannya sepulang 

kerja pada hari itu. Pada saat itu Hendrik diceritakan sedang duduk di beranda 
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rumahnya dan sedang mengingat semua proyek seninya yang gagal. Mulai dari 

proyek film pendek yang gagal karena terkendala biaya dan pencurian ide. 

Kemudian proyek studio musik yang juga gagal karena terkendala biaya. Hingga 

proyek lukisannya yang tidak pernah selesai karena dia tidak pernah punya waktu 

untuk melanjutkan lukisannya. Hendrik semakin membenci dirinya dan hidupnya 

dalam bab ini. Konflik mulai memuncak dalam bab ini. Sikap Hendrik pun 

berubah-ubah dalam bab ini. Pada awal bab sembilan, dia merasa putus asa 

dengan hidupnya. Kemudian pada saat dia mengingat bagaimana awalnya dia 

memulai proyek-proyeknya dia menjadi sangat optimis dan bersemangat. 

Sikapnya pun menjadi sangat baik. Namun saat proyek-proyeknya gagal Hendrik 

pun berubah menjadi semakin putus asa dan semakin kasar. 

 Bab sepuluh hingga bab tiga belas semuanya menceritakan mengenai 

ingatan tentang kegiatannya ketika memutuskan untuk membeli sebuah kamera 

Holga dan  bagaimana antusiasnya dia saat belajar menggunakan kamera tersebut. 

Dalam bab tiga belas juga diceritakan mengenai bagaimana usahanya untuk bisa 

latihan memotret tanpa harus ketahuan istrinya. Dia pun berbohong kepada 

istrinya dan mereka kembali bertengkar karena itu. Hendrik yang tadinya kasar 

dan suka mengeluh kembali berubah menjadi seorang yang semangat dan tidak 

mudah menyerah untuk mewujudkan keinginannya dalam empat bab ini. Namun 

pada akhir bab tiga belas Hendrik kembali bersikap kasar untuk merahasiakan 

proyeknya dari istrinya. 

 Bab empat belas hingga tujuh belas menceritakan mengenai ingatan 

tentang lahirnya ide untuk membuat sebuah proyek lomografi. Proyek tersebut 
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diberinya nama Lomotions. Hendrik sangat optimis proyeknya akan berhasil dan 

dia akan memiliki hidup yang dia inginkan. Karena foto yang dihasilkan selama 

ini memiliki keunikan yang menurutnya akan bernilai tinggi. Dengan proyek 

tersebut Hendrik berencana membalas dendam kepada istrinya yang dinilainya 

tidak pernah mendukung karier seninya. Segala persiapan dilakukan demi proyek 

ini. Mulai pencarian talent yang cocok hingga menjual synthesizer untuk 

mendanai proyek tersebut hingga akhirnya terkumpul tiga orang yang menurutnya 

cocok untuk menjadi talent dalam proyeknya. Peristiwa dalam bab tujuh belas ini 

terjadi sebelum peristiwa yang terjadi dalam bab dua, yaitu bertemu dengan 

Astari. Dalam bab ini kepribadian Hendrik mulai berubah menjadi lebih optimis 

dan bersemangat.  

 Bab delapan belas hingga bab dua puluh menceritakan mengenai 

ingatannya memilih Astari sebagi talent dan pemotretan hari pertama hingga hari 

ke empat belas proyek Lomotoins. Hendrik sangat yakin bahwa Astarilah orang 

yang bisa membantunya melancarkan idenya untuk membalas dendam terhadap 

istrinya. Astari akan dijadikan selingkuhannya dan dia akan mencereraikan 

istrinya. Dalam tiga bab ini konflik mulai menurun. Sikap optimis dan 

bersemangat Hendrik pun bertahan hingga bab sembilan belas. Karena pada tiga 

bab itu Hendrik menjadi semakin dekat dengan Astari yang ternyata sangat mudah 

bergaul. Pada bab dua puluh Hendrik kembali bersikap kasar. 

 Bab dua puluh satu hingga bab terakhir, yakni bab dua puluh lima Hendrik 

mengingat mengenai pemotretan proyek Lomotions. Dalam bab ini diceritakan 

mengenai ketakutan Hendrik untuk mendekati Astari. Konflik yang sebelumnya 
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menurun mulai memuncak lagi dalam bab-bab terakhir ini. Sikap Hendrik juga 

mulai kembali seperti sebelumnya, yakni mudah pesismis. Hendrik mulai takut 

proyeknya akan gagal lagi. Perubahan sikap Astari yang begitu mendadak juga 

semakin membuat Hendrik putus asa. Hingga pada akhirnya terjadilah 

penembakan yang menewaskan Astari. Dari peristiwa itu, hanya Hendrik yang 

selamat.  

 Cerita pun berlanjut ke bagian ke dua novel. Bagian ini dimulai dengan 

bab Pembunuh. Dalam bab ini diceritakan mengenai peristiwa penembakan dan 

setelah penembakan yang dilakukan Satrijo. Peristiwa yang diceritakan dalam bab 

ini merupakan peristiwa yang terjadi saat ini. Setelah melakukan penembakan 

tersebut Satrijo mulai mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalunya. 

Peristiwa-peristiwa yang menjadi pendorong Satrijo untuk melakukan 

penembakan itu.  

 Dalam bab dua, Satrijo mengingat mengenai keputusannya untuk bekerja 

di Kalimantan dan bagaimana harapannya kala itu. Bab ini juga menceritakan 

mengenai pertemuannya kembali dengan Astari. Bab ini merupakan pengenalan 

tokoh dan awal dimulainya cerita. Isi dari bab ini kebanyakan adalah deskripsi 

Satrijo mengenai tempat kerjanya yang baru. Satrijo memiliki kepribadian yang 

optimis dan bersemangat dalam bab ini. Begitu pula dengan Astari yang memiliki 

kepribadian yang baik dan ramah saat bertemu dengan Satrijo. 

 Bab tiga dan empat juga masih merupakan ingatan mengenai minggu-

minggu pertamanya di Kalimantan. Dalam bab ini mulai muncul konflik eksternal 

yang menimbulkan konflik internal dalam kehidupan Satrijo. Karena dalam bab 
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ini diceritakan bagaimana hari-harinya setelah bertemu dengan Astari lagi. Rasa 

cinta yang dulu pernah ada, muncul kembali. Namun Astari menolak cinta Satrijo. 

Hal inilah yang memicu konflik dalam bagian dua ini. Kepribadian Satrijo pun 

sedikit berubah. Dia menjadi seorang yang mudah putus asa dan mulai suka 

menyiksa dirinya. Namun kepribadian Astari masih baik. 

 Pada bab lima Satrijo kembali mengingat saaat-saat dia merencanakan 

untuk membunuh Astari. Peristiwa dalam bab ini terjadi di Jakarta saat dia dan 

Astari kembali dipertemukan setelah mereka berpisah di Kalimantan. Pada bagian 

ini konflik yang ada semakin menguat, namun belum sampai puncak. Kepribadian 

Satrijo benar-benar berubah dalam bab ini. Tidak ada lagi Satrijo yang sabar, kuat, 

dan tegar. Yang ada hanya Satrijo yang putus asa dan pendendam. 

 Pada bab enam hingga dua belas Satrijo kembali mengingat masa-masa 

hancurnya perasaannya selama di Kalimantan. Pada bagian ini konflik mulai 

merambat naik. Karena pada bab-bab tersebut diceritakan mengenai kebiasan-

kebiasan Satrijo menyiksa dirinya setelah perasaannya berkali-kali dilukai oleh 

Astari yang kepribadiannya berubah menjadi egois dan cuek. Sakit hati, 

kekecewaan, dan rasa cinta Satrio terhadap Astarilah yang memicu konflik dalam 

bab-bab ini. Kepribadian Satrijo pun berubah menjadi mudah putus asa, tidak 

bersemangat, dan suka menyiksa dirinya. 

 Bab tiga belas merupakan ingatan Satrijo tentang latihan menembaknya. 

Dia berusaha latihan menembak supaya tembakannya tepat sasaran, yakni jantung 

Astari. Konflik mulai naik mendekati puncak pada bab ini. Kepribadian Satrijo 

juga berubah menjadi pantang menyerah dan bersemangat. 
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 Bab lima belas hingga dua puluh satu Satrjo kembali mengingat mengenai 

kehidupannya di Kalimantan. Konflik mulai menguat dalam bab-bab ini. Rasa 

cinta terhadap Astari merupakan penyebab kehancuran hidup dan kariernya. 

Satrijo mulai membenci Astari. Kebiasaannya menyiksa diri semakin parah dalam 

bab-bab ini terlebih setelah Astari meninggalkannya dan memilih pindah ke 

Surabaya. Satrijo kembali menjadi orang yang mudah putus asa. 

 Bab dua puluh dua hingga dua puluh tiga, Satrijo mengingat mengenai 

perjalanan pulangnya ke Bandung setelah kariernya di Kalimantan hancur. Dalam 

bab ini Satrijo mulai berusaha untuk bangkit dan menata kembali hidupnya. Dia 

mulai melupakan Astari. Bahkan beberapa kali Astari mencoba menghubunginya, 

tetapi dia tidak lagi menghiraukannya. Konflik pun mulai menurun lagi. Namun 

dalam bab dua puluh empat Satrijo kembali mengingat mengenai latihan 

menembaknya. Dalam bab dua puluh dua hingga dua puluh tiga terlihat perubahan 

kepribadian Satrijo dari optimis dan mulai bersemangat menjadi pesimis dan 

penuh dendam. Begitu pula dengan Astari yang juga mengalami perubahan dalam 

kepribadiannya dari cuek dan egois berubah menjadi baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan usahanya untuk berusaha memperbaiki hubungannya dengan Satrijo. 

 Bab dua puluh lima dia kembali mengingat mengenai usahanya untuk 

memperbaiki hidupnya. Dia mulai kembali bersosialisasi dengan teman-teman 

lamanya. Dalam bab ini dia juga mengingat mengenai rencananya untuk 

membuka sebuah usaha dalam bidang periklanan. Satrijo kembali mengingat 

tentang dirinya yang mulai lancar membidik setelah beberapa kali latihan. 

Kepribadian Satrijo pun berubah lagi menjadi optimis dan pantang menyerah. 
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 Dalam bab dua puluh tujuh dia mengingat mengenai susahnya mencari 

lokasi yang cocok untuk tempat usahanya. Dia pun memutuskan untuk mencari 

sebuah rumah kontrakan di Jakarta. Konflik benar-benar menurun di bab ini. 

Semangat untuk menata kembali hidupnya membuatnya melupakan semua 

masalahnya dan membuat kepribadiannya menjadi semakin baik. Namun pada 

bab selanjutnya, Satrijo kembali mengingat latihan menembaknya dan 

kepribadiannya pun berubah menjadi pendendam.  

 Dalam bab dua puluh sembilan dan tiga puluh Satrijo kembali mengingat 

mengenai usahanya untuk mencari lokasi yang cocok untuk menjadi kantor 

sekaligus rumah baginya. Selain itu dia mulai membuat nama dan logo untuk 

perusahannya. Pada bab tiga puluh satu, Satrijo kembali mengingat saat-saat dia 

mulai melakukan pengintaian terhadap Astari. Dalam bab-bab ini terlihat 

bagaimana perubahan kepribadian Satrijo dari seorang yang baik, pantang 

menyerah, dan bersemangat menjadi seorang yang pendendam. 

 Dalam bab tiga puluh dua hingga tiga puluh lima Satrijo kembali 

mengingat mengenai usahanya untuk mempersiapkan usahanya. Dalam bab ini 

Satrijo sudah mendapat tempat yang cocok dan mulai mencari klien pertama 

untuk perusahaanya. Di tengah usahanya ini dia kembali bertemu Astari. Ternyata 

Astari juga berada di Jakarta dan sedang berdiri di jendela gedung yang berada di 

sebrang rumah kontrakan Satrijo. Bibit-bibit konflik mulai muncuk kembali dalam 

bab ini. Kepribadian Satrijo pun kembali berubah. Dia yang tadinya bersemangat 

berubah menjadi seorang yang tidak memiliki tenaga dalam menjalankan 

usahanya. Pikirannya dipenuhi dengan sosok Astari. 
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 Dalam bab tiga puluh enam, Satrijo kembali mengingat tentang usahanya 

untuk mengintai Astari sebelum dia membunuhnya. Dia mengintai Astari setiap 

hari di tempat dan waktu yang sama. Dia tidak ingin kehilangan Astari lagi kali 

itu. Dia kembali menjadi seorang yang pantang menyerah, namun sekaligus 

pendendam.  

 Dalam bab tiga puluh tujuh hingga empat puluh Satrijo mengingat 

mengenai hari-harinya yang kembali berantakan setelah bertemu Astari lagi. Dia 

tidak lagi bersemangat untuk meneruskan mencari klien untuk perusahaanya. 

Hari-harinya digunakan untuk memandangi Astari. Rasa cintanya pun muncul 

kembali. Dia berniat untuk kembali mendekati Astari. Tetapi belum sempat dia 

memulai, dia melihat Astari pergi berdua dengan seorang lelaki lain. Lelaki ini 

adalah Hendrik, tokoh utama dalam bagian satu. Satrijo pun merasa hidupnya 

hancur. Kepribadiannya pun berubah menjadi semakin putus asa dan kebiasaan 

menyiksa diri pun kembali lagi. Tetapi pada bab empat puluh satu Satrijo 

mengingat mengenai saat-saat dirinya bersiap untuk menembak Astari. Satrijo 

menjadi seorang yang sangat bersemangat saat itu. 

 Pada bab empat puluh dua Satrijo kembali mengingat mengenai keadaanya 

yang menyedihkan. Dia masih saja menunggu Astari. Dan dia menjadi sangat 

marah karena ternyata Astari telah bersama orang lain. Satrijo kembali menyiksa 

dirinya. Bahkan lebih parah dari sebelumnya. Satrijo berniat untuk mati dan 

mengakhiri semua penderitaanya. Kepribadiannya kembali menjadi menyedihkan 

dan sangat putus asa. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DINAMIKA KEPRIBADIAN  TOKOH DALAM NOVEL BIDIK! TRAGEDI 
SELALU MEMILIKI DUA SISI KARYA NUGROHO NURARIFIN

BERTA EKA HERINDA



54 

 

 Pada bab empat puluh tiga dan empat puluh empat Satrijo mengingat 

bagaimana rasa cinta yang dimilikinya justru menghancurkan dirinya. Pada saat 

itu dia mulai bersiap membidik jantung Astari. Tetapi bidikannya meleset. 

Dibidiknya sekali lagi dan kali ini tepat sasaran dan Astari pun terkulai tak 

berdaya. Melihat hal itu hati Satrijo kembali merasakan sakit dan dia memutuskan 

untuk bunuh diri. Satrijo menjadi orang yang benar-benar gila pada bab-bab ini. 

 Dari uraian mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel 

tersebut dapat dilihat jika novel tersebut memiliki alur mundur. Sehingga waktu 

wacana dalam novel tersebut lebih besar daripada waktu cerita dan durasi dalam 

novel tersebut adalah pause. Karena baik peristiwa dalam bagian pertama maupun 

bagian kedua novel sama-sama merupakan ingatan tokoh Hendrik dan Satrijo. 

Dari alur yang demikian dapat dilihat bagaimana kepribadian yang dialami 

Hendrik, Astari, dan Satrijo. 

Dapat dilihat pada bagian satu, dari bab pertama hingga bab terakhir 

kepribadian Hendrik mengalami beberapa kali perubahan. Mulai dari 

berkeinginan untuk mati hingga berubah menjadi baik dan bersemangat kemudian 

berubah menjadi kasar dan suka mengeluh. Namun kepribadiannya itu tidak lama, 

karena berubah kembali menjadi mudah putus asa dan kemudian kembali menjadi 

kasar. Tetapi beberapa saat kemudian kepribadiannya kembali menjadi mudah 

putus asa.  

Kepribadiannya yang mudah putus asa ini kembali berubah menjadi 

seorang yang semangat dan optimis pada bab sepuluh hingga bab tiga belas. 

Tetapi kembali menjadi kasar pada bab empat belas. Kepribadiannya yang kasar 
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tidak bertahan lama, karena pada bab lima belas hingga sembilan belas dia 

kembali menjadi orang yang penuh semangat dan baik. Namun pada bab dua 

puluh hingga dua puluh satu dia kembali berubah menjadi orang yang kasar dan 

kemudian kembali menjadi orang yang pesimis hingga timbullah kebencian pada 

dirinya sendiri. Kepribadiannya kembali berubah menjadi lebih bersemangat 

sesaat sebelum peristiwa penembakan yang menewaskan Astari pada bab terakhir, 

yakni bab dua puluh lima.  

 Kepribadian Astari juga mengalami bebrapa perubahan. Dalam bab dua, 

dia digambarkan sebagai seorang gadis yang baik dan ramah. Namun dalam bab 

dua puluh satu hingga dua puluh empat kepribadiannya berubah menjadi lebih 

pemurung dan egois. Hingga pada akhir bab dua puluh empat dan awal bab dua 

puluh lima kepribadiannya kembali sedikit lebih bersemangat. 

Begitu pula dengan kepribadian Satrijo yang semakin terlihat dari alur 

tersebut. Dari awal bab satu Satrijo digambarkan sebagai orang yang sangat putus 

asa dan menyesali semua perbuatannya. Namun kepribadiannya berubah menjadi 

baik, optimis, namun sedikit melankolis. Kemudian kepribadiannya berubah lagi 

menjadi sedikit gila dan tidak rasional. Tetapi kepribadian Satrijo berubah lagi 

menjadi baik dan bersemangat. Hal ini tidak bertahan lama, karena 

kepribadiannya berubah lagi menjadi seorang yang mudah putus asa dan mulai 

membenci dirinya. Kepribadian Satrijo terus mengalami perubahan seiring dengan 

bagaimana sikap Astari terhadapnya. Jika Astari mulai mendekatinya, sikap 

Satrijo kembali menjadi baik. Namun jika Astari kembali menyampakkannya, 
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maka sikap Satrijo kembali berubah menjadi seorang yang mudah putus asa dan 

suka menyiksa dirinya.  

Kepribadian Satrijo kembali menjadi baik dan sedikit stabil saat dia 

memutuskan untuk melupakan Astari dan berniat menata hidupnya kembali. 

Namun ini juga tidak bertahan lama, karena rasa cintanya kembali muncul ketika 

dia bertemu dengan Astari. Hal ini membuat kepribadiannya kembali berubah 

menjadi mudah putus asa dan dia pun berbuat hal-hal yang tidak rasional seperti 

menyiksa dirinya. Hingga pada akhirnya dia menjadi seorang yang pendendam 

dan akhirnya menimbulkan tindakan gila yakni membunuh Astari.  

 Dari alur tersebut bukan hanya kepribadian Satrijo yang terlihat 

mengalami beberapa kali perubahan. Tetapi kepribadian Astari juga mengalami 

hal yang sama. Astari yang pada awalnya digambarkan sebagai seorang yang baik 

berubah menjadi seorang yang egois. Namun kepribadiannya berubah kembali 

menjadi baik dan ceria. Hal ini tidak bertahan lama, karena dia kembali menjadi 

seorang yang egois dan cuek. Hal ini terus berulang selama dia dekat dengan 

Satrijo. Tetapi ketika dia jauh dari Satrijo, dia mulai sadar dan kembali berubah 

menjadi baik dan menyesali semua sikapnya. 

 

2.3 Latar 

 Abrams (1981: 175) menyatakan bahwa latar atau setting adalah landas 

tumpu, penyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial 

tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Wahyuningtyas, 2011: 7). 

Novel ini memiliki beberapa latar tempat dan waktu baik dalam bagian satu 
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maupun bagian dua. Namun seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan 

mengenai alur, baik bagian satu maupun bagian dua sama-sama memiliki satu 

sekuen sehingga secara keseluruhan novel ini hanya memiliki dua latar tempat 

dan dua latar waktu. Dalam bagian satu novel hanya memiliki satu latar tempat 

dan waktu, yakni di Jakarta, tepatnya di kamar tidur Hendrik di siang hari. 

“Keringat membasahi bantalku. Kamar tidur ini begitu lembap dan panas. AC 

sudah dibongkar,” (Nurarifin, 2005). Tetapi dalam waktu tersebut Hendrik 

mengingat mengenai peristiwa-peristiwa yang telah dialaminya sembelumnya. 

Ingatan-ingatan Hendrik ini menjadi beberapa subsekuen yang juga memiliki latar 

tempat, waktu, dan suasana yang berbeda. Berikut adalah analisis latar yang ada 

dalam bagian satu novel. 

 Bagian satu novel ini memiliki latar tempat yang spesifik. Dari judul bab  

dua yakni Pertemuan Bintaro pun sudah jelas jika latar tempat bab tersebut adalah 

Bintaro. Lebih spesifik lagi di rumah Hendrik. 

Sebuah minggu pagi di Jakarta yang lembab dan gerah. 
...   

Dan sekarang sudah lebih dari setengah jam aku duduk di 
taman belakang rumah memijat-mijat rokok Dji Sam Soe-ku. Tidak 
aku nyalakan. tapi hanya aku pijat-pijat saja. Perempuan itu 
bernama Astari. 
... 

Aku beranjak meninggalkan cangkir kopiku menyambut 
perempuan yang akan mengangkatku dari kubangan taik anjing. 
... 

Kembali ke ruang tamu, Astari masih tampak menunggu 
dengan penasaran. Aku memaparkan foto-foto hitam putihku di 
atas meja. Foto-foto itu adalah hasil cetakan dari film medium 
format, ada bingkai putih di bagian atas dan bawahnya (Nurarifin, 
2005: 1-3). 
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Selain menunjukkan latar tempat kutipan tersebut juga menunjukkan latar waktu 

yakni minggu pagi. Dengan suasana yang lembap dan gerah. Sikap Hendrik yang 

berubah menjadi lebih optimis juga terlihat dalam kutipan tersebut.  

 Jika dalam bab dua hanya terdapat satu latar tempat dan waktu, bab tiga 

memiliki tiga latar tempat dengan dua latar waktu. Bab tiga yang berisi mengenai 

rutinitas Hendrik masih berlatar di Jakarta, yakni di kantor Hendrik, jalan raya, 

dan di rumah Hendrik. 

  Pukul tujuh lewat lima menit. Aku memasukkan kartu 
absensiku ke absen. Langkah-langkahku berat, sangat berat untuk 
mengangkat tubuhku mendaki anak-anak tangga satu demi satu ke 
lantai tiga. 
  Rasa kantuk dan lesu masih bergayut di tubuhku. Merajam-
rajam dari dalam. 
  Tidak ada lift di gedung ini.  
Anjing. 
Untuk sampai di meja kerjaku di pojokan ruangan, aku harus 
berjalan melewati meja-meja penuh kertas-kertas yang dihuni 
orang-orang paling tidak enak dilihat sejagad raya (Nurarifin, 
2005:7). 

 
Kutipan tersebut menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi di kantor Hendrik. 

Dengan latar waktu pagi hari, pukul tujuh lewat lima menit. Selain itu kutipan 

tersebut juga menjelaskan mengenai lingkungan sosial Hendrik. Rekan kerja 

Hendrik merupakan orang-orang individualis dengan mimik muka serius. Oleh 

karena itu Hendrik menyebut mereka sebagai sebagai orang-orang paling tidak 

enak dilihat sejagad raya. Tidak ada sapa atau sekadar basa-basi lain di pagi hari. 

Mereka semua terlalu cuek dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Hal inilah 

yang membuat sikap Hendrik juga semakin cuek dan tidak peduli dengan orang-

orang di sekitarnya. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DINAMIKA KEPRIBADIAN  TOKOH DALAM NOVEL BIDIK! TRAGEDI 
SELALU MEMILIKI DUA SISI KARYA NUGROHO NURARIFIN

BERTA EKA HERINDA



59 

 

 Peristiwa berikutnya terjadi pukul dua belas lebih sepuluh menit dan masih 

bertempat di kantor Hendrik. Itu adalah waktu makan siang di kantornya. Untuk 

makan siang pun pegawai-pegawai di kantor itu lebih memilih berlangganan 

katering daripada pergi membeli makan di luar kantor. Mereka seakan-akan 

enggan meninggalkan pekerjaan mereka meskipun hanya untuk makan siang saja. 

 Peristiwa ke tiga terjadi pukul 19:34 yakni perjalanan pulang Hendrik. 

Dalam peristiwa ini diceritakan mengenai kemacetan yang juga menjadi rutinitas 

yang harus dilalui Hendrik. Peristiwa ini terjadi di sepanjang jalan dari Warung 

Buncit sampai pintu tol Cilandak. 

 Peristiwa keempat berlatar di rumah Hendrik, di kawasan Bintaro. Dengan 

latar waktu pukul sembilan malam. Dalam peristiwa ini juga terlihat bagaimana 

suasana rumah Hendrik yang sepi, “Rumahku masih masih seperti biasanya. 

Mengisap kedamaian hingga keriput, sesak napas, lalu mati,” (Nurarifin, 2005: 

10). 

 Peristiwa terakhir dalam bab ini terjadi pukul lima pagi. Saat dia bersiap 

untuk berangkat kerja. Berlatar di rumah Hendrik. Suasana pagi itu masih sama 

dengan malam harinya saat Hendrik tiba di rumahnya, sepi. Orang-orang yang 

tinggal di rumah itu seakan-akan tidak saling mengenal. Mereka jarang sekali 

berinteraksi satu sama lain. Dalam bab ini terlihat bagaimana sikap Hendrik yang 

kasar dan suka mengumpat.  

 Peristiwa pada bab empat dan enam terjadi di rumah orang tua Hendrik. 

Karena pada berikutnya diceritakan mengenai kehidupan Hendrik semasa SMA. 

Peristiwa ini terjadi di kamar Hendrik pada siang hari dengan suasana yang panas. 
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Karena pada saat itu selain memang cuacanya sedang panas, orang tua Hendrik 

juga sedang marah besar kepada Hendrik karena nilainya yang menurun dan 

kegagalannya masuk ITB. Sejak SMA Hendrik memang sudah dituntut untuk 

menjadi yang terbaik. Orang tuanya tidak ingin anak mereka malas-malasan dan 

buang-buang waktu untuk kegiatan yang menurut mereka tidak penting seperti 

latihan band. Dari dua bab inilah terlihat jika sikap kasar Hendrik sudah terbentuk 

sejak dia remaja. 

 Peristiwa dalam bab lima terjadi di sebuah toko buku di siang hari di 

sebuah toko buku di Jakarta. Hendrik pergi ke toko buku siang itu untuk 

menyegarkan pikirannya. Karena pada saat itu dia mulai jenuh dengan segala 

rutinitasnya. Namun bukannya menjadi lebih baik, Hendrik justru semakin merasa 

putus asa dengan kehidupannya. 

 Hampir seluruh peristiwa yang terjadi pada bab tujuh hingga bab sebelas 

kemudian pada bab tiga belas hingga bab depalan belas berlatar di tempat kerja 

Hendrik, jalan raya dan di rumahnya. Dengan latar waktu yang hampir sama 

dengan yang terjadi pada bab tiga, yakni pagi, siang dan malam hari. Namun 

suasananya sedikit berbeda pada bab sepuluh dan sebelas. Karena pada bab itu 

diceritakan mengenai antusiasme Hendrik untuk belajar lomografi. Jadi suasanya 

sedikit lebih berwarna dan sikap Hendrik sedikit berubah menjadi lebih 

bersemangat. 

 Bab dua belas berlatar di pusat-pusat keramaian di Jakarta. Seperti di pusat 

perbelanjaan, halte transjakarta, di dalam bus transjakarta, dan di stasiun. Karena 

pada bab ini menceritakan mengenai hobi baru Hendrik, yakni memotret 
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kehidupan orang-orang Jakarta yang selalu sibuk dengan rutinitasnya. Sama 

halnya seperti dirinya. Hendrik memotret mereka pada pagi hari ketika orang-

orang sedang berangkat kerja dan di malam hari ketika mereka pulang dari 

bekerja. Sikap Hendrik menjadi semakin bersemangat dalam menjalani rutinitas 

barunya ini. 

 Peristiwa yang terjadi pada bab sembilan belas hingga bab dua puluh lima 

terjadi di tempat kos Astari, kantor Astari, dan rumah Hendrik. Peristiwa pada 

bab-bab tersebut merupakan proses pemotretan proyek Lomotions yang di gagas 

Hendrik. Semua peristiwa-peristiwa itu terjadi di malam hari. Namun suasananya 

berbeda pada setiap bab. Jika pada bab sembilan belas hingga dua puluh 

suasananya menyenangkan, maka bab dua puluh satu hingga dua puluh lima 

suasananya perlahan berubah menjadi murung, menyedihkan, menegangkan, 

hingga pada akhirnya menjadi menakutkan karena peristiwa yang terakhir terjadi 

adalah penembakan yang menewaskan Astari. Pada bab sembilan belas dan dua 

puluh sikap Hendrik semakin berubah menjadi lebih optimis dan semangat. 

Namun sikap Hendrik berubah drastis pada bab dua puluh satu hingga dua puluh 

lima. Hendrik menjadi lebih terpuruk dan lebih putus asa hingga akhirnya 

memunculkan keinginan untuk mati. 

 Cerita pun dilanjutkan pada bagian dua novel. Sama halnya dengan bagian 

satu, bagian dua memiliki latar yang spesifik. Sebenarnya peristiwa yang terjadi 

dalam bagian dua ini hanya berlatar di Jakarta tepatnya di rumah kontrakan Satrijo 

pada sore hari.  Namun dalam bagian dua ini terdapat peristiwa-peristiwa yang 

merupakan ingatan Satrijo. Peristiwa-peristiwa yang diingat Satrijo itu juga 
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memiliki latar yang berbeda, tidak hanya berlatar di Jakarta. Tetapi berlatar di dua 

tempat yang berbeda, yakni Bandung dan Kalimantan.  

 Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, peristiwa dalam bagian dua 

terjadi di Jakarta. Tepatnya di latai tiga rumah kontrakan Satrijo. Tempat Satrijo 

mengamati Astari yang sedang berdiri di gedung perkantoran seberang rumah 

kontrakannya. Peristiwa penembakan itu terjadi pada sore menjelang malam. 

Keadaan rumah kontrakan Satrijo sepi pada saat peristiwa itu terjadi. Karena 

sebelumnya Satrijo telah menyuruh pembantunya untuk pulang ke Bandung.  

Setelah peristiwa itu, Satrijo mengingat kembali beberapa peristiwa yang 

terjadi di masa lalunya. Peristiwa yang diingat Satrijo memiliki latar tempat yang 

berbeda. Ingatan pertama Satrijo adalah saat pertama kalinya dia tiba di 

Kalimantan. Peristiwa ini terjadi di bandara pada siang hari yang panas. 

Saat itu hari sangat panas. 
Terik matahari bersinar keji. 
Pasti dari sinilah datangnya reputasi matahari kkhatulistiwa. 
... 
Di dalam ruangan itu, tas-tas dan bawaan penumpang 

bermunculan di atas ban berjalan. Aku sejenak membuang pandang 
keluar. Beberapa orang tampak berdesakan. Peluh membasahi dahi 
mereka. Sebagian membawa plang bertuliskan nama orang yang 
dijemput (Nurarifin, 2005: 3). 

 
Kutipan tersebut juga menunjukkan bahwa suasana bandara pada saat itu ramai 

dan sibuk.  

 Pada bab-bab awal, sebagian besar peristiwa yang diingat Satrijo berlatar 

di beberapa tempat di Kalimantan. Seperti di kantor Satrijo, hotel tempat Satrijo 

tinggal sementara, dan rumah makan. Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi di siang 

hari. Suasana bahagia di tengah keakraban mereka masih mendominasi peristiwa-
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peristiwa awal yang diingat Satrijo. “Keesokan harinya adalah satu dari sedikit 

hari yang indah dalam hidupku,” (Nurarifin, 2005: 22). Tetapi suasana akrab 

diantara Satrijo dan Astari mulai terusik saat Satrijo berusaha mencium Astari. 

Peristiwa ini terjadi di depan tempat kos Astari di malam hari. “Ia menghindar. 

Aku meminta maaf. Kami tiba-tiba menjadi kikuk. Keakraban yang hari ini kami 

nikmati dari pagi sampai malam, tiba-tiba hilang menguap ke udara,” (Nurarifin, 

2005: 25). Kepribadian Satrijo masih baik, optimis dan bersemangat dalam bab-

bab awal ini. 

 Suasana bahagia yang terjadi sebelumnya ternyata tidak bertahan lama. 

Karena pada saat Satrijo mengutarakan perasaanya terhadap Astari, Astari 

menolaknya. Peristiwa ini terjadi di sebuah rumah makan pada saat mereka selesai 

makan malam. 

 Setelah mengingat mengenai peristiwa itu, Satrijo mengingat mengenai 

rencananya untuk membunuh Astari. Perencanaan pembunuhan ini berlatar di 

Jakarta. Tepatnya di rumah kontrakannya yakni tempat peristiwa penembakan 

yang menewaskan Astari terjadi. Dalam bab ini Sikap Satrijo yang baik dan sabar 

berubah menjadi penuh dendam dan keji. 

 Setelah itu Satrijo kembali mengingat saat-saat dia di Kalimantan. 

Bagaimana hari-harinya yang perlahan-lahan menjadi bak neraka. Karena selama 

di Kalimantan dia tersiksa oleh perasaanya dan perlakuan Astari terhadapnya. 

 Kupukul pintu kaca keras-keras dengan tangan kiriku. 
 Pecah berantakan. 
 Aku bergetar. 
 Kugosok-gosokkan lengan kiriku yang masih tertinggal 
menyebrang pintu kaca. 
 Aku gosokkan kuat-kuat. 
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... 
Aku cabut lenganku. 
Berlumuran darah 
Namun kesedihan itu masih ada, belum hilang, dan tidak akan 
hilang (Nurarifin, 2005: 53). 
 

Kutipan itu adalah salah satu pristiwa yang terjadi selama Satrijo di Kalimantan. 

Peristiwa itu terjadi di rumah Satrijo dan waktunya selalu sama yakni malam hari 

sehingga suasananya sepi saat peristiwa itu terjadi. Kutipan tersebut juga 

memperlihatkan sikap Satrijo yang mulai berubah menjadi pesimis dan suka 

menyiksa diri sendiri.  

Selama mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kalimantan Satrijo 

juga mengingat peristiwa persiapan pembunuhan yang telah direncanakannya. 

Persiapan pembunuhan ini terjadi di Jakarta. Tepatnya di rumah kontrakan Satrijo 

dan latar waktunya tidak pasti kadang siang hingga malam. Kadang sore hari 

ketika dia melihat Astari di jendela. 

Selanjutnya Satrijo mengingat mengenai pertamakalinya dia kembali ke 

Bandung setelah dia kehilangan pekerjaannya di Kalimantan. Peristiwa-peristiwa 

di Bandung ini kebanyakan terjadi di siang hari. Suasana bahagia kembali terasa 

dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di Bandung. Karena pada saat itu Satrijo 

tidak lagi seorang diri, dia dikelilingi oleh keluarga dan teman-temannya. Sikap 

Satrijo yang sempat berubah kembali berubah menjadi baik, optimis, dan 

bersemangat. 

Peristiwa yang diingat Strijo selanjutnya adalah kepindahannya ke Jakarta. 

Kepindahan Satrio ini dilakukan karena dia berencana untuk membuka sebuah 

usaha di kota itu. Awalnya peristiwa yang terjadi selama dia ada di Jakarta adalah 
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siang hari. Hingga dia tidak sengaja bertemu Astari di gedung perkantoran 

seberang rumah kontrakannya. Sejak saat itu peristiwa yang terjadi di Jakarta 

terjadi di sore hingga malam hari termasuk peristiwa penembakan yang 

dilakukannya. Suasana kesedihan dan kesendirian kembali terasa pada saat dia 

tidak sengaja bertemu Astari.  

Dari semua peristiwa-peristiwa yang diceritakan, novel ini memiliki latar 

tempat yang berubah-ubah. Dalam bagian satu cerita berlatar di dari rumah orang 

tua Hendrik, rumah Hendrik, tempat kerja Hendrik, kafe, mobil, tempat kos 

Astari, kantor Astari, rumah makan, hingga pusat perbelanjaan. Namun semua 

tempat itu berada di Jakarta. Sebuah kota metropolitan yang selalu sibuk sehingga 

sebagian besar peristiwa yang terjadi dalam bagian satu novel ini memiliki 

suasana yang penuh kesibukan di tengah hiruk pikuk kehidupan metropolis. 

Sosok-sosok yang dihadirkan dalam bagian satu ini juga merupakan sosok-sosok 

masyarakat kota besar yang individualis dan asosial. Sedangkan dalam bagian dua 

berlatar di kantor Satrijo, rumah Satrijo, rumah makan, dan tempat kos Astari, 

namun lokasi tempat-tempat tersebut tersebar di tiga kota, yakni Kalimantan, 

Bandung, dan Jakarta. Namun dari semua latar yang ada pada bagian dua, 

Kalimantan dan Jakarta adalah latar yang paling menarik. Karena di dua tempat 

itu Satrijo melakukan hal-hal yang tidak rasional karena cinta yang berlebihan. Di 

kedua tempat itu pula Satrijo benar-benar merasakan kesepian dan keputusasaan 

yang pada akhirnya membuatnya berfikir untuk mati. Namun dari latar tempat 

yang berpindah-pindah dapat terlihat bagaimana dinamika kepribadian yang 

dialami oleh Satrijo dan Astari. 
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Latar tempat dan suasana tersebut berpengaruh terhadap kepribadian tokoh 

yang ada dalam novel ini, yakni Hendrik, Astari, dan Satrijo. Ketika Hendrik dan 

Satrijo berada di tempat yang membuatnya nyaman dengan orang yang juga 

membuatnya nyaman, maka kepribadiannya akan menjadi baik dan bersemangat. 

Namun jika dia berada di tempat yang membuatnya tidak nyaman dengan orang-

orang yang sering menekannya, maka kepribadiannya akan menjadi kasar dan 

mudah putus asa. Begitu pula dengan Astari. Jika dia berada di lingkungan yang 

membuatnya nyaman, maka kepribadiannya akan menjadi baik dan ceria. Namun 

ketika dia mulai merasa bosan dengan kegiatannya dan mulai mengingat kejadian-

kejadian di masa lalu yang membuatnya tertekan, dia akan berubah menjadi 

sangat pemurung. 

 Dari semua analisis yang telah dilakukan terhadap tokoh, alur, dan latar 

novel dapat dilihat jika dua tokoh utama dalam bagian satu dan dua novel 

memiliki kepribadian yang hampir sama, yakni sama-sama tertutup dan merasa 

kesepian. Kepribadian keduanya memiliki keterkaitan dengan kehadiran tokoh 

penghubung dalam novel ini. Sedangkan tokoh penghubung dalam novel ini 

sebenarnya juga mengalami hal yang sama dengan kedua tokoh utama tersebut, 

yakni sama-sama kesepian. Kepribadian ketiga tokoh tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari pengaruh lingkungan tempat mereka bersosialisasi. Namun belum 

diketahui seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap kepribadian tokoh dalam 

novel ini. Oleh karena itu dalam bab selanjutnya akan dibahas mengenai pengaruh 

lingkungan dalam kepribadian tokoh dalam novel ini.  
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