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lSI RINGKASAli 

Setiap teks sastra pada hakikatnya harus dibaca dengan 
teks-teks lain atau dilatarbelakangi teks-teks lain. Tidak ada 
sebuah teks yang sungguh-sungguh mandir1, dalam arti bahwa 
penoiptaan dan pemba~aan teks sastra tidak dapat dilakukan 
tanpa adanya teks-taks lain sebagai contoh, teladan, atau 
kerangka. Namun bukan berarti teks baru hanya meneladan teks 
lain atau mematuhi kerangka yang diberikan teks terdahulu; 
penyimpangan dan transformasi model teks yang sudah ada mema
inkan peranan yang penting; pellberontakan atau penyimpangan 
mengandaikan adanya sesuatu yang dapat diberontaki atau disim
pangi (Teeu~, 1988:145). Prinsip ini disebut intertekstualitas, 
dikembangkan oleh Julia Kristeva, seorang peneliti sastra 
Peranois. 

Penelitian in1 berada dalam ruang lingkup telaah hubungan 
intertekstualitas Serat Prsnscitra-Rsra Hendut (P-RH) dan 
trilogi novel karya Y.B. Hangun~ijaya, Roro Hendut, Genduk 
Duku, dan Lusi Lindri (RM, GO, dan LL). 

Penelit1an ini dilatarbelakangi oleh sebuah aaullsi bahwa 
penoiptaan sebuah karya sastra tidak terlepas dari kerangka 
aouan karya-karya lain (saatra) yang terdahulu. Atau teks-teks 
sastra terdahulu (P-RM) itu merupakan kerangka aouan dan 
inspirasi bagi penoiptaan sastra sekarang (modern), khususnya 
trilogi novel RM, GO, dan LL. 

Keterkaitan dan kesinambungan budaya dalam serat P-RM dan 
trilogi novel karya Y.B. Hangun~ljaya (RH. GO, dan LL) ini 
perlu diungkap. Sebab. keberadaan trilogi novel RM, GO, dan LL 
mempunyai arti yang oukup penting bagi perkembangan sejarah 
sastra Indonesia. Kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh Y.B. 
Hangun~ijaya pada hakikatnya tidaklah ringan, sebab memerlukan 
baoaan yang luas, kepekaan, dan pemahaman yang mendalam ten tang 
latar belakang sosial budaya serta daya cipta yang berani. 

Penelitian ini memaka.i landasan teori yang dikemukakan 
oleh Julia Kristeva, "Setiap teks terwujud sebagai mozaik, 
sitiran, serapan. dan transformasi dari teks-teks lain
(Culler, 1975:135) merupakan jumlah pengetahuan yang memung
kinkan karya dapat dibaca dalam kaitan ataupun pertentangan 
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dengan teks-teks lain. yans lIerupakan kist. Pellbaca d ibawa 
untuk lIangacu kepada teks-teks lain. yans lIerupakan kisi. 
Pellbaca dibawa untuk lIengacu kepada teka-teka pendahulu sebagai 
sUllbangan pada suatu kode yang lIellungkinkan efek signifikasi 
atau pellakllaan yang berliacail-liacali. 

Panelitian ini bertujuan, (1) lIenullbuhsuburkan apresiasi 
generasi sekarang terhadap sastra klaaik (serat P-RH) dan 
sastra lIodern (RH. GO. dan LL). (2) lIensungkapkan hubungan 
intertekstualitas an tara serat P-RH dan trilogi novel RH. GO. 
dan LL; (3) lIengungkapkan keterkaitan dan kesinallbungan budaya 
serat P-RH dan triIogt novel RH, GO. dan LL. 

Hetode penelitian yang aigunakan dalall penelltian ln1 
adalah deskriptif analitis. yaitu anal isis teks untuk lIenge
tahui gallbaran strukturnya (sastra), kelludian dipergunakan 
lebih lanjut untuk lIengungkapkan hubungan intertekstualitas 
yang terdapat dalam serat P-RH dan trilog1 novel RH, GO, dan 
LL. Oi sallPing itu, penelitian ini juga lIelipersunakan lIetode 
kOllparatif, yaitu dengan car a mellbandinskan teka aerst P-RH dan 
trilogi novel RH, GO. dan LL suna lIelihat persallaan dan 
perbedaannya. 

Serat Pranacitra-Rara Hendut yang ditu11s pada zallan 
pellerintahan Paku Bowono V sek1tar abad ke-18, ternyata ban yak 
lIendapat sallbutan dari lIasyarakat pellbacanya. Hal ini terbukti 
densan adanya gubahan serat P-RH oleh C.F Winter (1873), Has 
Kartasubrata (1888). Ko Ho An (1898) (wayang orang), Balai 
Pustaka (1920), Dr. CC Berg (terjellahan) dalall bahasa (Belanda) 
tahun 1930. Soeharda Sastrasoawignya (1932), Hargasolaksana 
(gubahan bahasa Sunda) tahun 1938. Berupa tuIiaan ililiah Prof. 
Dr. Prijono lIelibicarakan carita ini dalall judul. -Ellpat Ouka 
Cerita Percintaan"' (Hajalah Bahasa dan Budaya No, IV/S, 
Februari 1956). Cerita klasik Pranacitra-Rara Hendut ini juga 
digubah oleh Ajip Rosidi dengan judul Rara Hendut pada tahun 
19S8. Pada tahun 1983 tarbit novel sejarah berjudul. Raro 
Hendut oleh Y,B, Hangunwijaye. Kemudian disusul novel yang 
kedua berjudul. Genduk Duku (1987). dan noval ketiga berjudul. 
Lusi Lindri (1987). Selain berupa gubahan dalall bentuk karya 
sastra, cerita klasik Rare Hendut juga difillikan dengan judul 
Roro Hendut pada tahun 1983. 

Di dalam rangka mengungkap hubungan intertekstualitas 
panelitian tni mengambil salah satu aspek (bentuk), yaitu aspek 
penokohan dalam sernt P-RH dan trilogi novel RH. GO, dan LL. 
Sabab. aspek penokohan dalaD sa rat P-RH dan trilogi novel RH. 
GO, dan LL dianggap representatif dalall lIengungkap hubungan 
intertekstualitas. Tokoh-tokoh yang dibicarakan adalah Rara 
Hendut, Pranacitra, TUlienggung Wiraguna, Genduk Duku. Lusi 
Lindri. Nyai Ajeng (istri TUlienggung Wiraguna), Ni Sellangka 
(dayang Rara HendutL dan Nyai SingobaronS (ibu Pranacitra). 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat dikellu
kakan beberapa kesimpulan yaitu (1) Taka P-RH yang bertemakan 
percintaan. pemerintah, dan kekuasaan marupakan teks yang 
digemari oleh masyarakat, hal 1n1 .terbukt1 dengan adanya 
sambutan dalam berbagai bentuk. sepert~ karya ~ast~a. wayang 
orang. film, dan karyn ilmiah. ~~) Pen7~ptaa~ tr1log1 novel RH, 
GD dan LL karya Y.B. HangunwlJaya d1llhalll oleh teks P-RH. 
(3; Berdasarkan bukti pellbicaraan tentens. p~nokohan Rar~ 
Hendut. Pranacitr". TUllHmiUlung W1raguna. Nya1 AJens. dan Nyal 
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Singobarong, maka dapet dlkatakan behwe terdepet hubungen 
intertekstuelitas entera serat P-RH dan trilogi novel RH, GO, 
den LL. (4) Hubungen intertekstuel'itas entere serat P-RH den 
trilogi novel RH, ~D, den LL berfungsi sebagei aflrmesi den 
inovesi. (5) DeIsm keitennye dengan perkembengen sestre 
Indonesie, trilogt novel RH, GO, den LL karye Y.B. Hengunwijeya 
lni mempunyai keberedaan yang oukup penting. Sebab, ketiga 
novel tersebut depat diketakan sebagai bukti keterkaitan atau 
kesinambungen budaya, yaitu antara budaya lama (serat P-RH) dan 
budaya sekarang (novel RH, GO, dan LL). Oengan hadirnya trilogi 
novel RH, GO, dan LL masyereket sekareng mesih depet menikmati 
teks seret P-RH delam bentuk (kemasen) baru. 
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