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MOTO

1.

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh

(urusan) yang lain” (Al-Insyirah, 6-7).

2.

“Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh

menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya”. (Al-Insyiqaaq,6)

3. “Berusaha dan berdo’a adalah kunci sebuah kesuksesan”. (Penulis)
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ABSTRAK

Agustini Anggoro Sari. 112160731. Nilai Kepemimpinan Cerita Lara Lapané
Kaum Republik dalam Cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) Karya
Suparto Brata dan Relevansinya dengan Kehidupan Sekarang. Skripsi. Pendidikan
Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas
Muhammadiyah Purworejo. 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan nilai kepemimpinan
cerita Lara Lapané Kaum Republik dalam cerita Romané Kélangan Satang (Séri
Wiradi) karya Suparto Brata, dan (2) mendeskripsikan relevansi nilai
kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum Republik dalam cerita Romané
Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata.

Penelitian tersebut berupa penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.
Data dalam penelitian tersebut berupa kutipan-kutipan yang terdapat dalam cerita.
Sumber datanya adalah cerita romané Kélangan Satang (Séri Wiradi). Data
dikumpulkan dengan menggunakan cara simak dan catat. Selanjutnya dianalisis
melalui metode Konten Analisis. Hasil analisis dipaparkan melalui cara informal.
Cara Informal tersebut digunakan untuk memaparkan nilai kepemimpinan yang
cerita Lara Lapané Kaum Republik dalam cerita Romané Kélangan Satang (Séri
Wiradi) karya Suparto Brata dan relevansinya dengan kehidupan sekarang.

Hasil analisis nilai kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum Rapublik
dalam cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata dan
relevansinya dengan kehidupan sekarang yaitu jenis nilai kepemimpinan
hanguripi (melindungi rakyat, menghormati, dan menjaga perdamaian) terdapat
24 data, hangrungkebi (rela berkorban jiwa, raga, dan harta demi kesejahteraan)
terdapat 15 data, hangruwat (memberantas berbagai masalah yang mengganggu
jalannya pemerintahan demi ketenteraman negara) terdapat 1 data, hanata
(menata, menegakkan kedisiplinan, kejujuran, dan setia) terdapat 9 data,
hangayomi (memberikan perlindungan kepada rakyat agar merasa aman, bebas
mencari nafkah di bawah naungan wahyu Illahi) terdapat 19 data, hangurubi
(membangkitkan semangat kerja kepada rakyat untuk mencapai kesejahteraan
hidup) 2 data, lan hamemayu (menjaga ketenteraman negara, dengan keselarasan
dan keharmonisan berlandaskan saling percaya menjauhkan diri dari sifat curiga,
demi memperbaiki tatanan negara) 7 data. Sedangkan relevansininya adalah nilai
kepemimpinan hanguripi, hanata, hangayomi, hangurubi, dan hamemayu.

Kata Kunci: Nilai Kepemimpinan, Cerita Romané

ix
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SARIPATI

Agustini Anggoro Sari. 112160731. Nilai Kepemimpinan Cerita Lara Lapané
Kaum Rapublik ing Salebeting Cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi)
Anggitanipun Suparto Brata lan Relevansinipun kaliyan kahuripan sak punika.
Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2014.

Panaliten punika nggadahi ancas: (1) njlentrehaken nilai kepemimpinan
cerita Lara Lapané Kaum Rapublik ing salebeting cerita Romané Kélangan
Satang (Séri Wiradi) anggitanipun Suparto Brata, lan (2) njlentrehake relevansi
nilai kepemimpinan Lara Lapané Kaum Rapublik ing salebeting cerita Romané
Kélangan Satang (Séri Wiradi) anggitanipun Suparto Brata.

Panaliten punika arupi panaliten kualitatif ingkang asipat deskriptif. Dhata
ing panaliten inggih punika kutipan-kutipan ingkang wonten ing cerita. Sumber
dhatanipun inggih punika cerita romané Kélangan Satang (Séri Wiradi). Dhata
dipunkempalaken kanthi nyemak lan nyerat. Saklajengipun dipun analisis
lumantar metode konten analisis. Dene aslining analisis dipunandharaken
lumantar cara informal. Cara informal kasebut kangge ngandharaken nilai
kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum Rapublik ing salebeting cerita Romané
Kélangan Satang (Séri Wiradi) anggitanipun Suparto Brata lan relevansinipun
kaliyan kahuripan sak punika.

Kasil analisis nilai kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum Rapublik ing
salebeting cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) anggitanipun Suparto
Brata lan relevansinipun kaliyan kahuripan sak punika inggih punika jenis nilai
kepemimpinan hanguripi (nglindungi rakyat, ngormati, lan njaga perdamaian)
wonten 24 dhata, hangrungkebi (lila ngorbanaken jiwa, raga, lan bandha kangge
kasejahteran) wonten 15 dhata, hangruwat (amberantas perkawis ingkang
ngganggu pemerintahan kangge katentraman nagri) wonten 1 dhata, hanata (nata,
ngedekake kedisiplinan, kejujuran, lan setya) wonten 9 dhata, hangayomi
(amaringi perlindungan kangge rakyat supados ngrasa aman, bebas amadosi
nafkah kanthi naungan wahyu Illahi) wonten 19 dhata, hangurubi (mbangkitaken
semangat kerja kangge rakyat supados urip sejahtera) wonten 2 dhata, lan
hamemayu (njaga katentraman nagri, kanthi keselarasan lan keharmonisan kanthi
saling percaya, ngadohaken dhiri saking sipat curiga) wonten 7 dhata. Dene
relevansinipun inggih punika nilai kepemimpinan hanguripi, hanata, hangayomi,
hangurubi, lan hamemayu.

Kata Kunci: Nilai Kepemimpinan, Cerita Romané

x
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karya sastra merupakan hasil imajinasi seseorang yang diterima oleh

masyarakat. Oleh karena itu, sebuah karya sastra tidak lepas dari masyarakat

dan lingkungan sekitarnya. Karena karya sastra menampilkan gambaran suatu

kehidupan. Kehidupan itu sendiri merupakan suatu cuplikan-cuplikan

kehidupan masyarakat seperti yang dialami, dicermati, ditangkap dan direka

oleh pengarangnya.

Kehidupan dalam karya sastra merupakan kehidupan yang diwarnai

oleh penulisnya, baik latar belakang pendidikannya, keyakinannya,

pandangan hidupnya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Karya sastra

biasanya menceritakan kejadian yang pernah terjadi atau dialami oleh

masyarakat dan lingkungannya, bahkan berasal dari kejadian yang dialami

oleh pengarang. Selain itu, kehidupan itu sendiri merupakan suatu gambaran

sosial hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia

dengan alam, dan  manusia dengan dirinya sendiri. Seorang sastrawan

menciptakan sebuah karya sastra untuk dinikmati, dipahami, dan

dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebuah karya sastra diciptakan oleh

pengarangnya untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri.

Karya sastra memiliki wujud yang beragam, diantaranya cerita roman,

novel, dan lain sebagainya. Cerita roman merupakan sebuah karya sastra yang

1
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menceritakan kehidupan sejarah yang telah dialami oleh masyarakat

terdahulu. Cerita tersebut dibuat dengan harapan masyarakat tidak lupa akan

arti penting sebuah sejarah.

Dewasa ini dalam  kehidupan masyarakat cerita roman dan novel

semakin diminati oleh para penikmat sastra. Hal ini dapat dilihat dari semakin

banyaknya cerita-cerita roman ataupun novel yang muncul di tengah

masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari cerita roman maupun novel pada

kenyataannya lebih banyak dimaanfaatkan sebagai bahan bacaan hiburan.

Sebenarnya, kehadiran karya sastra tersebut hakikatnya membawa amanat

pengarang yang disampaikan kepada masyarakat melalui unsur

pembangunnya, baik unsur intrinsik maupun ekstrinsik.

Karya sastra dibuat oleh pengarangnya mengandung nilai-nilai di

dalamnya seperti nilai moral, nilai pendidikan, nilai kepemimpinan, nilai

religi, dan lain sebagainya. Dalam cerita Lara Lapané Kaum Républik

terkandung nilai-nilai kepemimpinan yang dapat dijadikan suatu contoh oleh

para pemimpin saat ini. Contohnya: .... saikine isih padha cekel bedhil

mbelani negara.... , “.... sekarang ini masih memegang senapan membela

negara....” (menggambarkan nilai kepemimpinan yaitu berani berkorban jiwa

dan raga demi kesejahteraan negara). Hal itulah yang menjadi alasan penulis

memilih cerita Lara Lapané Kaum Républik sebagai objek penelitian.

Nilai kepemimpinan masyarakat Jawa pada zaman dahulu sangatlah

berbeda dengan sekarang. Masyarakat Jawa pada zaman dahulu berpijak

dengan pemerintahan istanasentris yang manganut paham feodalistik yang

2
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tercermin pada penggunaan ragam bahasa Jawa dan sopan santun dalam

bertingkah laku (Endah dan Nurhidayati, 2003: 12). Berbeda dengan

masyarakat Jawa pada saat ini, banyak masyarakat Jawa khususnya para

pemuda yang tidak mengerti penggunaan ragam bahasa dan kurangnya sopan-

santun dalam bertingkah laku. Hal itu terjadi karena sebagian pemuda pada

saat ini kurang minat untuk mempelajari bahasa dan sopan santun. Selain itu

seorang pemimpin seharusnya memberi contoh yang baik kepada rakyatnya,

meskipun pemimpin saat ini sudah memberi contoh yang baik kepada

rakyatnya. Namun, kurang memegang teguh dan menerapkan nilai-nilai

kepemimpinan agar dapat menumbuhkan minat pemuda saat ini untuk

belajar, sehingga tidak akan terjadi tindak kejahatan, tindak korupsi,

pembunuhan, dan kenakalan remaja yang salah pergaulan. Hal inilah yang

menjadi alasan peneliti untuk meneliti tentang nilai kepemimpinan cerita

Lara Lapané Kaum Republik dalam cerita Romané Kélangan Satang (Séri

Wiradi) karya Suparto Brata dan Relevansinya dengan Kehidupan Sekarang.

Peneliti memilih cerita Lara Lapané Kaum Républik karena dalam cerita

tersebut terdapat nilai kepemimpinan yang patut dicontoh oleh generasi

penerus bangsa.

Suparto Brata adalah sastrawan Jawa yang sangatlah hebat. Hal ini

terbukti dengan penghargaan-penghargaan yang beliau raih. Nama beliau

sudah tercatat dalam buku Five Thousand Personalities of The World 1998

terbitan The American Biographical Institute, Raleight, North Caarolina

27622 USA. Pada tahun 2007 beliau juga dipilih sebagai salah satu dari tiga

3
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sastrawan Indonesia yang mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan

Nasional Indonesia dan dipilih mendapat hadiah The S.E.A Write Awards dari

Kerajaan Thailand. Buku sastra Jawa karangan Suparto Brata yang lain di

antaranya Donyané Wong Culika, Dom Sumurup Ing Banyu, Kunarpa Tan

Bisa Kandha, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini berjudul Nilai

Kepemimpinan Cerita Lara Lapané Kaum Republik dalam Cerita Romané

Kélangan Satang (Séri Wiradi) Karya Suparto Brata dan Relevansinya

dengan Kehidupan Sekarang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka

peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Terdapat nilai kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum Republik dalam

cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata.

2. Terdapat relevansi nilai kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum Republik

dalam cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata

dengan kepemimpinan zaman sekarang.

3. Syarat-syarat kepemimpinan pada tokoh yang terdapat dalam cerita Lara

Lapané Kaum Republik dalam cerita Romané Kélangan Satang (Séri

Wiradi) karya Suparto Brata.

4
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4. Nilai-nilai yang terdapat dalam cerita Lara Lapané Kaum Republik dalam

cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata dengan

kepemimpinan zaman sekarang.

5. Unsur-unsur yang terdapat dalam cerita Lara Lapané Kaum Republik

dalam cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata

dengan kepemimpinan zaman sekarang.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis membatasi permasalahan

yang akan diteliti sebagai berikut.

1. Nilai kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum Republik dalam cerita

Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata.

2. Relevansi nilai kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum Republik dalam

cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata dengan

kepemimpinan zaman sekarang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut.

1. Bagaimana nilai kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum Republik dalam

cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata?

5
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2. Bagaimana relevansi nilai kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum

Republik dalam cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya

Suparto Brata dengan kepemimpinan zaman sekarang?

E. Tujuan

Penelitian analisis nilai kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum

Republik dalam cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto

Brata mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan nilai kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum Republik

dalam cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata.

2. Mendeskripsikan relevansi nilai kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum

Republik dalam cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya

Suparto Brata dengan kepemimpinan zaman sekarang.

F. Manfaat

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam

bidang analisis nilai kepemimpinan dalam karya sastra Jawa khususnya

dalam cerita Romané Kélangan Satang.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan

informasi secara rinci mengenai nilai kepemimpinan cerita Lara
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Lapané Kaum Republik dalam cerita Romané Kèlangan Satang (Séri

Wiradi) karya Suparto Brata.

b) Bagi peneliti lain diharapkan dapat menambah referensi dalam

penelitian nilai kepemimpinan.

c) Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam

memahami karya sastra khususnya tentang nilai kepemimpinan cerita

Lara Lapané Kaum Republik dalam cerita Romané Kèlangan Satang

(Séri Wiradi) karya Suparto Brata.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini perlu dipaparkan

penelitian sebelumnya dan kajian terdahulu yang digunakan sebagai bahan

acuan. Penelitian tersebut penulis sampaikan dalam uraian di bawah ini.

1. Struktur Naratif dalam NovelLara Lapané Kaum Republik karya Suparto Brata.

Kajian ini dilakukan oleh Mochammad Fikri dalam rangka penulisan

makalah Tenaga Teknis Balai Bahasa Semarang pada Selasa, 30 Maret

2010. Permasalahan yang dikaji meliputi (1) Bagaimana perkembangan

watak tokoh utama di dalam menjalani kehidupannya, (2) Bagaimana

peran tokoh-tokoh bawahan dalam membantu perkembangan watak

tokoh utama. Dalam kajiannya Mochammad Fikri mengemukakan

perkembangan watak yang dialami tokoh utama meliputi (1) initial

situation, ‘situasi awal’, (2) villainy, ‘munculnya gangguan-gangguan’,

(3) counteraction and combat, ‘tindakan dan cara mengatasi masalah’,

(4) marking the hero, ‘menandai munculnya seorang pahlawan’, (5) the

hero s return home, ‘sang pahlawan pulang dengan kemenangan’.

2. Nilai-nilai etis kepemimpinan jawa dalam Serat Wedhatama. Kajian ini

dilakukan oleh Sutrisna Wibawa dalam rangka penulisan makalah dalam

konferensi internasional kebudayaan daerah, Sabtu 29 mei 2010

Universitas Negeri Yogyakarta bekerja sama Ikadbudi dan Yayasan
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Rancage. Permasalahan yang dikaji meliputi (1) Bagaimana nilai-nilai

etis kepemimpinan menurut Budaya Jawa, (2) Bagaimana nilai-nilai etis

kepemimpinan Jawa dalam Serat Wedhatama. Dalam kajiannya Sutrisna

Wibawa mengemukakan kepemimpinan dalam Serat Wedhatama adalah

agar mencontoh kepemimpinan Panembahan Senapati raja Mataram yang

berperilaklu utama, yaitu mengurangi hawa nafsu, dengan jalan prihatin

dengan menahan hawa nafsu, dengan tekad kuat, dan membatasi makan

dan tidur, selalu berkarya membuat hati tenteram bagi sesama, dan

senantiasa menjaga hati untuk hidup sederhana. Nilai-nilai yang

demikian merupakan nilai moral kepemimpinan yang memiliki empat

ciri, yaitu: berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab,

berkaitan dengan hati nurani yang tinggi, berkaitan dengan kewajibkan

manusia secara absulut dan tidak bisa ditawar-tawar, dan bersifat formal.

Adapun perbedaan penelitian “Nilai Kepemimpinan Cerita Lara

Lapané Kaum Republik dalam Cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi)

karya Suparto Brata dengan Kepemimpinan Zaman Sekarang” yang penulis

lakukan dengan kajian yang dilakukan oleh Mochammad Fikri terletak pada

fokus analisisnya. Hasil kajian yang dilakukan oleh Mochammad Fikri

menganalisis tentang Struktur Naratif dalam Novel Lara Lapané Kaum Republik

Karya Suparto Brata sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menganalisis

tentang nilai kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum Republik dalam cerita

Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata dan relevansinya

dengan kehidupan sekarang. Adapun persamaannya secara umun terletak
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pada objek yang dikaji yaitu cerita Lara Lapané Kaum Republik. Sedangkan

perbedaaan penelitian “Nilai Kepemimpinan Cerita Lara Lapané Kaum

Republik dalam Cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto

Brata dengan Kepemimpinan Zaman Sekarang” yang penulis lakukan dengan

kajian yang dilakukan oleh Sutrisna Wibawa terletak pada objek yang dikaji.

Objek kajian yang digunakan oleh Sutrisna Wibawa adalah Serat Wedhatama

sedangkan penulis menggunakan objek cerita Lara Lapané Kaum Republik

dalam cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata.

Adapun persamaannya secara umum terletak pada fokus analisis yang dikaji

yaitu cerita tentang nilai kepemimpinan.

B. Kajian Teori

1. Karya Sastra Roman

a. Pengertian Karya Sastra

Karya adalah suatu hasil imajinasi seseorang. Sedangkan sastra

secara etimologis adalah kata sastra dalam bahasa Indonesia (dalam

bahasa Inggris sering disebut literature dan dalam bahasa Perancis

disebut litterature) berasal dari bahasa Sansekerta akar kata sas-, dalam

kata kerja turunan berarti “mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk

atau instruksi”. Akhiran tra, biasanya menunjukkan “alat, sarana”.

Jadi sastra dapar berarti “alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku

instruksi atau pengajaran” (Endraswara, 2008: 4)
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Badrun (dalam Endraswara, 2008: 8) berpendapat bahwa sastra

adalah segala yang ditulis dan menjadi buku yang terkenal baik dari

segi isi maupun bentuk sastranya. Jadi sastra adalah sebuah karya seni

yang dapat dinikmati dari isi dan bentuknya. Sedangkan menurut

Wellek dan Werren (dalam Endraswara, 2008: 9), Sastra adalah

kegiatan seni yang mempergunakan bahasa atau garis dan simbol-

simbol lain sebagai alat, dan bersifat imajinatif.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa karya

sastra adalah suatu imajinasi seseorang yang dituangkan dalam sebuah

karya baik berupa lisan maupun tulisan. Karya sastra merupakan

sesuatu yang indah untuk dinikmati oleh para pendengar dan

pembacanya. Dalam karya sastra terdapat ajaran-ajaran atau petunjuk-

petunjuk kehidupan di dunia.

b. Pengertian Roman

Roman adalah karangan prosa yang melukiskan perbuatan

pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing lebih banyak

membawa sifat-sifat zamannya daripada drama atau puisi (KBBI, 2008:

1180, b).

Roman menurut Elin (2012) adalah sebuah karya gambaran

dunia yang diciptakan oleh pengarangnya, yang di dalamnya

menampilkan keseluruhan hidup suatu tokoh beserta permasalahannya,

terutama dalam hubungan dengan kehidupan sosialnya. Kata roman
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berasal dari bahasa Perancis “romanz” abad ke-12, serta dari ungkapan

bahasa Latin yaitu “ lingua romana”, yang dimaksudkan untuk semua

karya sastra dari golongan rakyat biasa.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa roman

adalah sebuah karya yang diciptakan oleh pengarang yang menceritakan

suatu tokoh dan permasalahan yang dialaminya. Pada umumnya roman

dan novel hampir sama perbedaannya ditentukan pada panjangnya teks

atau jumlah kata (Endraswara, 2008: 62).

c. Struktur Roman

Banyak pakar dan ahli sastra yang membahas tentang unsur-

unsur pembangun prosa fiksi (unsur intrinsik). Berikut ini diuraikan

unsur-unsur pembangun prosa fiksa meliputi, tema, tokoh dan

penikohan, alur, latar, dan sudut pandang.

1) Tema

Tema dapat dipandang sebagai dasar cerita, gagasan dasar

umum, sebuah karya novel. Gagasan dasar umum inilah yang

tentunya telah ditentukan sebelumnya oeh pengarang yang

dipergunakan untuk mengembangkan cerita (Nurgiyantoro, 2012:

70).

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

tema adalah gagasan pokok atau gagasan utama yang mendasari

sebuah cerita.

12



29

2) Tokoh dan Penokohan

Menurut Abrams dalam Nurgiyantoro (2012: 165)

menyatakan bahwa:

Tokoh cerita (character) adalah orang-orang yang
ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama,
yang oleh para pembaca ditafsirkan memiliki kualitas
moral dan kecenderungan tertentu seperti yang
diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan
dalam tindakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh

dan penokohan adalah pelaku cerita yang hadir untuk menampilkan

suatu karakter tertentu.

3) Alur

Menurut Widayat (2011: 113)  alur atau plot bukan sekedar

jalan cerita atau urutan peristiwa secara kronologis, namun

rangkaian peristiwa yang ditandai dengan hubungan sebab akibat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alur

adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita yang memiliki

hubungan sebab akibat.

4) Latar

Menurut Abrams dalam Nurgiyantoro (2012: 216) latar atau

setting disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada

pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat

terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar

adalah waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa

dalam cerita.

5) Sudut Pandang Pengarang

Abrams dalam Nurgiyantoro (2012: 248) menyatakan

bahwa:

sudut pandang (point of view) menyaran pada cara
sebuah cerita dikisahkan yang merupakan cara dan
atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai
sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan
berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam
sebuah karya fiksi kepada pembaca.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa

sudut pandang pengarang adalah cara pengarang

menempatkan dirinya dalam cerita untuk menyajikan tokoh,

tindakan, latar, dan peristiwa cerita kepada pembaca.

6) Amanat

Setiap karya fiksi mengandung pesan moral yang ingin

disampaikan pengarang kepada pembaca. Menurut Nurgiyantoro

(2012: 320) moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh

pengarang kepada pembaca, merupakan makna yang terkandung

dalam sebuah karya sastra, makna yang disarankan lewat cerita.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa amanat

atau pesan moral adalah sesuatu yang ingin disampaikan pengarang

kepada pembaca melalui cerita.
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2. Nilai Kepemimpinan dalam Cerita Lara Lapané Kaum Rapublik

a. Pengertian Nilai

Pengertian nilai menurut Milton Roceach dan James Bank

dalam Kartawisastra (dalam Lubis, 2008: 16) adalah suatu tipe

kepercayaan yang berbeda dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, di

mana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau

mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki dan

dipercayai. Sedangkan menurut Fraenkel dalam Kartawisastra (dalam

Lubis, 2008: 17) adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan,

kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya

dijalankan dan dipertahankan. Darmadi (2009: 67) juga berpendapat

bahwa nilai hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada

suatu objek, bukan objek itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa nilai

adalah suatu sifat atau kualitas pada suatu objek atau benda yang dapat

menarik minat seseorang.

b. Pengertian Kepemimpinan

Menurut Kartono (2013: 38) pemimpin adalah seorang pribadi yang

memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan kelebihan di satu

bidang, sehingga mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-

sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau

beberapa tujuan. Jadi, pemimpin itu ialah seorang yang memiliki satu atau

beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan
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merupakan kebutuhan dari satu situasi/zaman, sehingga mempunyai

kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan.

Seorang pemimpin juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari

bawahannya, dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu.

Menurut Henry Pratt Fairchild (dalam Kartono, 2013: 38) pengertian

pemimpin adalah sebagai berikut:

pemimpin dalam pengertian luas ialah seorang yang memimpin
dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan
mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol
usaha/upaya orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan atau
posisi. Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang
yang membimbing memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas
persuasifnya, dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh
para pengikutnya.

Lebih lanjut lagi, Kartono (2013: 39) mengemukakan bahwa

pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa

pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk

melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran

tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin

adalah seorang yang memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengarahkan, dan

mengorganisir anggota atau bawahannya untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hemhill dan Coon dalam Yasasusastra (2011: 14)

kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin

aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai

bersama (shared goal).  Sedangkan Thomas Gordon dalam

Yasasusastra (2011: 15) kepemimpinan dapat dikonsepsualisasikan

sebagai suatu interaksi antara seseorang dengan suatu kelompok,
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tepatnya antara seorang dengan anggota-anggota kelompok setiap

peserta didalam interaksi memainkan peranan dan dengan cara-cara

tertentu peranan itu harus dipilah-pilahkan dari suatu dengan yang lain.

Dasar pemilihan merupakan soal pengaruh, pemimpin mempengaruhi

dan orang lain dipengaruhi.

Menurut Kartini Kartono dalam Yasasusastra (2011: 15)

berpendapat bahwa kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas,

diperlukan bagi satu situasi khusus. Sebab dalam suatu kelompok yang

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, dan mempunyai suatu tujuan

serta peralatan-peralatan yang khusus pula. Seorang pemimpin suatu

kelompok dengan ciri-ciri karakteristik tersebut merupakan fungsi dari

situasi khusus.

H. Gerth dan C.W. Mills dalam Yasasusastra (2011: 20)

berpendapat bahwa:

 kepemimpinan dalam arti luas adalah suatu hubungan
antara pemimpin dan yang dipimpin dalam mana
pemimpin lebih banyak mempengaruhi daripada
dipengaruhi, disebabkan karena pemimpin menghendaki
yang dipimpin berbuat seperti pemimpin tersebut dan
tidak berbuat lain yang dimaui sendiri.

Sedangkan menurut Kartini Kartono (2013: 6)  Kepemimpinan

adalah:

 masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang
dipimpin. Kepemimpinan akan muncul dan berkembang
sebagai hasil dari interaksi otomatis di antara pemimpin
dan individu-individu yang dipimpin atau anggota
kelompok (ada interaksi interpersonal). Kepemimpinan
dapat berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk
mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang-orang
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lain guna melakukan sesuatu, demi pencapaian satu tujuan
tertentu.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas Richard I. Lester (dalam

Yasasusastra, 2011: 22) dalam tulisannya Kepemimpinan: Beberapa

Prinsip dan Konsep dalam A. Dale Timpe, Kepemimpinan (Jakarta:

Gramedia, 1991), berpendapat bahwa:

kepemimpinan sebagai suatu konsep manajemen
merupakan suatu seni mempengaruhi dan mengarahkan
orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, hormat, dan
kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan
bersama. Sedangkan pemimpin ialah orang yang
menerapkan prinsip teknik yang memastikan motivasi,
disiplin, dan produktivitas jika bekerja sama dengan
orang, tugas, dan situasi agar dapat mencapai tujuan
organisasi.

Berbeda dengan Richard I. Lester, menurut Irvin McMaster

(dalam Yasasusastra, 2011: 22) dalam tulisannya berjudul

Kepemimpinan Dilihat dari Sudut Pandang Baru dalam A. Dale Timpe,

Kepemimpinan (Jakarta: Gramedia, 1991) menyatakan, kepemimpinan

dalam perspektif baru didefinisikan sebagai kemampuan memadukan

sekelompok individu menjadi satu tim atau unit yang produktif untuk

mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa

kepemimpinan adalah perilaku mengatur, mengarahkan, dan

mengorganisir seorang pemimpin kepada anggota atau bawahannya

untuk mencapai tujuan tertentu. Penulis akan mengkai analisis kecil

nilai kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum Republik dalam cerita
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Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata dan

relevansinya dengan kehidupan sekarang.

c. Syarat-syarat Kepemimpinan

Menurut Kartono (2013: 36) konsepsi mengenai persyaratan

kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu:

1) Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang
memberikan wewenang kepada pemimpin guna
mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk
berbuat sesuatu.

2) Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan,
sehingga orang mampu mbawani  atau mengatur
orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada
pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-
perbuatan tertentu.

3) Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan
dan kecakapan/keterampilan teknis maupu sosial, yang
ditanggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Stogdill (dalam Kartono, 2013: 36) dalam bukunya Personal Factor

Associated with Leadersip yang dikutip oleh James A. Lee dalam bukunya

Management Theories and Prescriptions menyatakan, bahwa pemimpin itu

harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

1) Kapasitas: kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan
berbicara atau verbal facility, keaslian, kemampuan
menilai.

2) Pretasi/achievement: gelar kesarjanaan, ilmu
pengetahuan, perolehan dalam olah raga dan atletik dan
lain-lain.

3) Tanggung jawab: mandiri, berinisiatif, tekun, ulet,
percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul.

4) Partisipasi: aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu
bergaul, kooperatif atau suka bekerja sama, mudah
menyesuaikan diri, punya rasa humor.

5) Status: meliputi kedudukan sosial-ekonomi yang cukup
tinggi, populer, tenar.

19



36

Earl Nightingale dan Whitt Schult (dalam Kartono, 2013: 37) dalam

bukunya Creative Thinking-How to win Ideas, (1965) menuliskan kemampuan

pemimpin dan syarat yang harus dimiliki ialah:

1) Kemandirian, berhasrat memajukan diri sendiri
(individualism).

2) Besar rasa ingin tahu, dan cepat tertarik pada manusia
dan benda-benda (curious).

3) Multiterampil atau memiliki kepandaian beraneka
ragam.

4) Memiliki rasa humor, antusiasme tinggi, suka
berkawan.

5) Perfeksionis, selalu ingin mendapatkan yang
sempurna.

6) Mudah menyesuaikan diri, adaptasinya tinggi.
7) Sabar namun ulet, serta tidak “mandek” berhenti.
8) Waspada, peka, jujur, optimis, berani, gigih, ulet

realistis.
9) Komunikatif, serta pandai berbicara atau berpidato.
10) Berjiwa wiraswasta.
11) Sehat jasmaninya, dinamis, sanggup dan suka

menerima tugas yang berat, serta berani mengambil
risiko.

12) Tajam firasatnya, tajam, dan adil pertimbangannya.
13) Berpengetahuan luas, dan haus akan ilmu

pengetahuan.
14) Memiliki motivasi tinggi, dan menyadari target atau

tujuan hidupnya yang ingin dicapai, dibimbing oleh
idealisme tinggi.

15) Punya imajinasi tinggi, daya kombinasi, dan daya
inovasi.

Menurut Kartono (2013: 37-38) pemimpin itu harus memiliki

beberapa kelebihan-dibanding dengan anggota-anggota biasa lainnya. Sebab

dengan kelebihan-kelebihan tersebut seorang pemimpin bisa berwibawa dan

dipatuhi oleh bawahannya. Terutama sekali kelebihan dalam bidang moral dan

akhlak, semangat juang, ketajaman inteligensi, kepekaan terhadap lingkungan,

dan ketekunan-keuletan (Ausdauer). Dan hal penting lainnya ialah memiliki
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integritas kepribadian tinggi, sehingga dia menjadi dewasa-matang,

bertanggung jawab, dan susila.

Menurut Siagian (2010: 74) tentang analisis kepemimpinan

berdasarkan ciri yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan “traits

theory” memberi petunjuk bahwa ciri-ciri ideal pemimpin ialah:

1) Pengetahuan umum yang luas
Salah satu ciri ideal tentang kepemimpinan yang telah
umum diterima, baik oleh para teoritisi maupun oleh
praktisi, ialah bahwa semakin tinggi kedudukan
seseorang dalam hirarki kepemimpinan organisasi, ia
semakin dituntut untuk mampu berpikir dan bertindak
sebagai seorang generalis.

2) Kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang
Pentingnya kemampuan bertumbuh dan berkembang
lebih jelas lagi terlihat apabila diingat bahwa setiap
organisasi bergerak dalam suatu lingkungan yang
dinamik dan selalu berubah. Bahkan perubahan itu
sering berlangsung dengan sangat cepat, baik sebagai
akibat perkembangan pesat di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi maupun karena tuntutan
masyarakat yang sering terjadi.

3) Sifat inkuisitif
Sifat inkuisitif, rasa ingin tahu, merupakan suatu sikap
yang mencerminkan dua hal, yaitu: pertama, tidak
merasa puas dengan tingkat pengetahuan yang telah
dimiliki, kedua, kemauan dan keinginan untuk
mencari dan menemukan hal-hal baru.

4) Kemampuan analitik
Berbagai teori tentang kepemimpinan yang efektif dan
pengalaman banyak orang menunjukkan bahwa
efektivitas kepemimpinan seseorang tidak lagi terletak
pada kemampuan melaksanakan kegiatan yang
bersifat teknis operasional, melainkan pada
kemampuannya untuk berpikir. Cara dan kemampuan
berpikir yang diperlukan adalah integralistik, strategik
dan berorientasi pada pemecahan masalah.

5) Daya ingat yang kuat
Dari literatur yang ada tentang teori kepemimpinan
tidak terdapat petunjuk yang dapat digunakan untuk
menarik kesimpulan bahwa seorang pemimpin harus
seorang jenius. Akan tetapi kemampuan
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intelektualnya - seperti daya kognitif dan
penalarannya - haruslah berada di atas kemampuan
rata-rata dari orang-orang yang dipimpinnya. Salah
satu bentuk kemampuan intelektual tersebut adalah
daya ingat yang kuat.

6) Kapasitas integratif
Dengan kemampuan integratif yang tinggi, pimpinan
dalam organisasi akan mampu menjelaskan kepada
semua pihak dalam organisasi bahwa dengan skala
prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana
memang diperlukan penunjukan dan perlakuan khusus
terhadap satuan kerja tertentu sebagai satuan kerja
strategik.

7) Keterampilan berkomunikasi secara efektif
Penting untuk selalu memperhatikan bahwa manusia
adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan
orang-orang lain, baik melalui berbagai jalur formal
maupun melalui jaliur yang sifatnya informal.
Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi harus
mampu memainkan dua peranan penting. Pertama,
sebagai wahana untuk menyampaikan keluhan untuk
mana pimpinan diharapkan menjadi pendengar yang
baik. Kedua, sebagai saluran menyatakan kepuasan
atas keberhasilannya menyelesaikan tugas yang
dipercayakan kepadanya.

8) Keterampilan mendidik
Disenangi atau tidak, setiap pejabat pimpinan adalah
seorang pendidik. Kalau seorang pemimpin
menunjukkan sikap dan perilaku yang pantas
ditiruoleh orang lain, ia pun telah memainkan
peranannya sebagai pendidik. Kalau seorang
pemimpin mampu memberikan nasehat kepada para
bawahannya untuk memecahkan berbagai masalah
yang dihadapinya, baik sebagai individu maupun
sebagai anggota kelompok tertentu dalam organisasi,
ia pun telah menjalankan tugasnya sebagai seorang
pendidik.

9) Rasionalitas
Setiap pemimpin harus mampu berpikir dan bertindak
secara rasional, tidak hanya dalam menyelenggarakan
berbagai fungsi kepemimpinannya, akan tetapi dalam
menentukan sikap dan perilakunya dalam berinteraksi
dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar
organisasi.
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10) Objektivitas
Setiap pejabat pimpinan diharapkan dan bahkan
dituntut berperan sebagai bapak dan penasehat bagi
para bawahannya. Memainkan peranan tersebut
berarti, antara lain, bahwa para pejabat pimpinan
menjadi tempat bertanya bagi para anggota organisasi,
tidak hanya menyangkut berbagai hal yang ada
kaitannya secara langsung dengan kehidupan
organisasional, seperti pelaksanaan pekerjaan,
hubungan kerja, masalah jabatan, kedudukan,
pangkat, kesejahteraan sosial dan sejenisnya, akan
tetapi juga mungkin yang pribadi sifatnya, seperti
masalah keluarga.

11) Pragmatisme
Dalam kehidupan organisasional, sikap yang
pragmatik biasanya terwujud dalam bentuk sebagai
berikut:
a) Kemampuan menentukan tujuan dan sasaran yang

berada dalam jangkauan kemampuan untuk
mencapainya yang berarti menetapkan tujuan dan
sasaran yang realistik tanpa melupakan idealisme.

b) Menerima kenyataan apabila dalam perjalanan
hidup tidak selalu meraih hasil yang diharapkan.

12) Kemampuan menentukan skala prioritas
Perlunya menentukan skala prioritas tertentu tidak
hanya dituntut oleh keterbatasan kemampuan
organisasional akan tetapi juga oleh situasi yang
dihadapi, kondisi yang menantang, rintangan yang
menghadang dan ancaman yang timbul. Bahkan
faktor-faktor tersebut menuntut peninjauan secara
berkala skala prioritas yang telah ditetapkan untuk
menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi yang
diperkirakan akan dihadapi di masa depan.

13) Kemampuan membedakan yang urgen dan yang
penting.
Salah satu konsekuensi logis dari adanya skala
prioritas tertentu ialah bahwa seorang pemimpin perlu
memiliki kemampuan untuk membedakan kegiatan
apa yang bersifat urgen dan kegiatan yang bersifat
penting.

14) Rasa tepat waktu
Sering bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam
menyelenggarakan fungsi-fungsi kepemimpinannya
sangat ditentukan oleh kemampuannya memilih
waktu yang tepat untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu.
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15) Rasa kohesi yang tinggi
Jika dikatakan bahwa organisasi modern – terutama
yang besar dan kompleks – harus dikelola
berdasarkan pendekatan kesisteman, dalam hal
interaksi yang pasti terjadi di antara para anggota
organisasi, yang harus dijaga ialah kohesi antara para
anggota organisasi tersebut.

16) Naluri relevansi
Tingkat relevansi yang tinggi itu sangat penting
karena apabila tidak, akan banyak tenaga, waktu,
biaya dan sarana yang terbuang percuma.

17) Keteladanan
Keteladanan sangat penting karena para bawahannya
sesungguhnya menggunakan kriterion yang sangat
sederhana saja, tetapi mempunyai makna yang sangat
mendalam, yaitu: keteladanan seseorang terlihat dari
apa yang dilakukan oleh seseorang dan bukan apa
yang dikatakannya.

18) Kesediaan menjadi pendengar yang baik
19) Adaptabilitas
20) Fleksibilitas

Sikap yang fleksibel berarti mampu melakukan
perubahan dalam cara berpikir, cara bertindak, sikap
dan perilaku agar sesuai dengan tuntutan situasi dan
kondisi tertentu yang dihadapi tanpa mengorbankan
prisip-prinsip hidup yang dianut oleh seseorang.

21) Ketegasan
22) Keberanian
23) Orientasi masa depan
24) Sikap yang antisipatif

Berbeda dengan Siagian menurut Yasasusastra (2011: 67) Jati

diri para pemimpin merupakan dharma (kewajiban) yang sangat berat,

terbagi menjadi 8 hal, meliputi:

1) Hanguripi, seorang pemimpin harus melindungi
rakyat, menghormati dan menjaga perdamaian, sesuai
dengan undang-undang, sehingga timbul rasa percaya
diri, untuk mencapai kehidupan yang layak.

2) Hangrungkebi, bahwa seorang pemimpin harus berani
berkorban jiwa, raga dan harta demi kesejahteraan
bangsa. Mukti wibawa sebagai abdi masyarakat
menjadi tanggung jawab yang harus diemban.
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Menghimpun kekuatan untuk membela rakyat dengan
sesanti bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.

3) Hangruwat, berarti memberantas berbagai masalah
yang mengganggu jalannya pemerintahan demi
ketenteraman negara, misalnya mengurangi
kemiskinan, membantu para penyandang cacat,
memberikan pendidikan keterampilan para pemuda,
meningkatkan ketakwaan, dengan harapan
mendapatkan ampunan, membersihkan diri, agar
Tuhan memberikan kemudahan dan solusi.

4) Hanata, berarti ‘menata’ bahwa para pemimpin harus
menghayati falsafah njunjung drajating praja,
berdasarkan konsep nata lan mbangun praja ,
menegakkan kedisiplinan, kejujuran, dan setia (loyal),
demi kesejahteraan rakyat, dengan sesanti ing ngarsa
sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri
handayani, memberikan contoh, membangkitkan
semangat kerja dan berwibawa di depan rakyat,
berpengaruh seperti dilansir dalam kepemimpinan
Pancasila. Rakyat diberikan kesempatan untuk
memanfaatkan potensi alam milik negara, sesuai
dengan amanat UUD 45.

5) Hamengkoni, ‘memberi bingkai’, agar persatuan dan
kesatuan bangsa tetap terjaga. Pemerintah
memberikan kemerdekaan (kebebasan terbatas),
kepada rakyat untuk berusaha memanfaatkan potensi
dalam negeri, dan menjalin bekerja sama dengan
negara lain tanpa intervensi.

6) Hangayomi, ayom berarti ‘lindung’, ‘teduh’.
Hangayomi berarti memberikan perlindungan kepada
rakyat, agar merasa aman, bebas mencari nafkah di
bawah naungan wahyu Ilahi. Untuk menjaga
kewibawaan bangsa pemimpin berkewajiban
melindungi rakyat.

7) Hangurubi, membangkitkan semangat kerja kepada
rakyat, untuk mencapai kesejahteraan hidup. Rakyat
berharap kesejahteraan terpenuhi, berpegang pada
perilaku adil, jujur dan setia membela kebenaran.
Rasa asih dan asuh menyertai dalam membina
hubungan dengan masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan, tetap berpegang pada sabda pandhita
ratu. Bahwa seorang pemimpin harus setia pada
ucapannya.

8) Hamemayu, menjaga ketenteraman negara, dengan
keselarasan dan keharmonisan berlandaskan saling
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percaya menjauhkan diri dari sifat curiga, demi
memperbaiki tatanan pemerintahan.

Sedangkan menurut Sri Ajipamasa (Dalam Yasasusastra, 2011: 69)

ketika akan lereh kaprabon, berpesan kepada putranya bahwa seorang raja

harus berpegang pada Pancapratama, meliputi:

1) Mulad, bahwa sebagai pemimpin harus waspada dan
hati-hati terhadap para punggawa.

2) Amilala, melindungi dan melayani, memberikan
hadiah kepada punggawa yang setia, loyal dan
berjasa.

3) Amiluta, mengambil hati punggawa dan rakyat,
dengan harapan dapat memberikan ketenangan jiwa.

4) Miladarma, bahwa pemimpin harus bijak, sehingga
tidak ada yang dirugikan, demi kesejahteraan dunia,
atau memayu hayuning bawana, dan

5) Pamimarma, dalam arti welas asih, sabar, dan
pemaaf.

Menurut Bratawijaya (dalam Endah Dan Nurhidayati, 2003: 14)

mengemukakan pemimpin Jawa harus mampu berfungsi sebagai:

1) Komandan, maksudnya sebagai pemimpin harus
mampu memerintahkan anak buahnya.

2) Pelopor, maksudnya sebagai pemimpin harus kreatif
penuh inisiatif dan bila perlu tampil di depan untuk
membuka jalan.

3) Bapak, maksudnya sebagai pemimpin harus bijaksana
dan berlaku adil serta mengayomi anak buahnya.

4) Ibu, maksudnya seorang pemimpin harus dapat
menampung aspirasi anak buahnya serta memahami
perasaan mereka dengan penuh kasih sayang.

5) Guru, maksudnya pemimpin dituntut untuk mampu
mendidik, mengajar dan melatih anak buahnya guna
kaderisasi.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan menganalisis nilai

kepemimpinan berdasarkan pendapat dari Yasasusastra (2011: 67) Jati diri

para pemimpin merupakan dharma (kewajiban) yang sangat berat, terbagi
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menjadi 8 hal, meliputi: hanguripi, hangrungkebi, hangruwat, hanata,

hamengkoni, hangayomi, hangrubi, hamemayu.

d. Nilai Kepemimpinan dalam Budaya Jawa

  Kepemimpinan mayarakat Jawa bertitik tolak dengan pemerintahan

yang bersifat kekerasan atau istanasentris. Masyarakat Jawa selalu

berpedoman dengan kehidupan keraton, dalam hal ini mereka menjadikan

Kraton Ngayogyakarta Hardiningrat dan Kraton Surakarta Hardiningrat

sebagai pusat pemerintahan. Walaupun secara nyata keraton tersebut telah

bergabung dengan Negara Kesatuan Repubik Indonesia namun segala

kebijaksanaan yang diambil kesua keraton tersebut selalu dipatuhi oleh

masyarakat Jawa terutama yang bermukim di wilayah Yogyakarta dan

Surakarta atau Solo. Mereka sangat patuh dengan keputusan rajanya (Endah

dan Nurhidayati, 2003: 12).

Berkaitan dengan sikap terhadap pemimpin, masyarakat Jawa yang

berpijak dengan pemerintahan istanasentris masih menganut feodalistik.

Feodalistik ialah suatu sikap mental atitude, sikap mental terhadap sesama

dengan mengadakan sikap khusus karena adanya perbedaan dalam usia dan

kedudukan (Harjowirogo dalam Endah dan Nurhidayati, 2003: 12).

Endah dan Nurhidayati (2003: 12) mengemukakan bahwa di dalam

masyarakat Jawa sikap feodalistik tercermin penggunaan ragam bahasa Jawa

dan sopan-santun bertingkah laku. Orang yang dianggap lebih tua atau

berkedudukan tinggi maka ia sangat dihormati, orang yang lebih muda atau

berkedudukan lebih rendah darinya akan menggunakan ragam krama disertai

sopan-santun yang halus ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau
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berkedudukan lebih tinggi tersebut. Sikap feodalistik tersebut sangat lekat

dengan kehidupan masyarakat Jawa, sehingga untuk mencapai kesenangan

dalam hidup sering dicapai dengan cara menyenangkan atasan. Mereka sangat

senang sekali jika dapat menyenangkan hati atasan atau orang yang

berkedudukan lebih tinggi dengan harapan akan diberi suatu hadiah atau

penghargaan tertentu.

Endah dan Nurhidayati (2003:13) berpendapat bahwa salah satu tokoh

nasional yang berjuang melalui perguruan Taman Siswa ialah Ki Hajar

Dewantara. Beliau mengajarkan ajaran kepemimpinan yang terkenal dengan

sebutan trilogi kepemimpinan Jawa, yaitu:

a) Ing ngarsa sung tuladha, artinya sebagai pemimpin
harus dapat memberikan teladan baik terhadap anak
buahnya yaitu dengan cara berdisiplin, jujur artinya
tidak korupsi, penuh toleransi dan selalu bertindak adil.

b) Ing madya mangun karsa, artinya dalam melaksanakan
tugas bersama-sama anaknya harus mampu
memberikan motivasi agar anak buahnya dengan
senang hati melaksanakan tugas bersama-sama dengan
baik.

c) Tut wuri handayani, artinya seorang pemimpin
memberi pelimpahan wewenang kepada anak buahnya
sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini pemimpin
memberikan kepercayaan penuh kepada anak buahnya.
Selama anak buahnya melaksanakan tugas dengan baik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penuh dedikasi
dan tanggung jawab maka pemimpin tinggal merestui
saja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jawa

sangatlah patuh pada pemimpin khususnya yang tinggal di sekitar keraton

Ngayogyakarta dan keraton Surakarta. Masyarakat Jawa kaya akan ungkapan-

ungkapan yang berkaitan dengan kepemimpinan seperti, sabda pandhita ratu

(pendeta yang diucapkan raja, tidak boleh diubah, harus konsisten), berbudi
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bawaleksana (seorang pemimpin secara konsekuen melaksanakan apa yang

telah diucapkan berdasarkan kebenaran dan keadilan sehingga tercermin

sikap yang jujur pada dirinya), dan aja dumeh kuwasa (jangan mentang-

mentang berkuasa sehingga mementingkan kepentingan diri pribadinya saja

tidak mementingkan rakyatnya). Oleh karena itu seorang pemimpin

hendaknya dapat melindungi rakyat, menghorati dan menjaga perdamaian,

berani berkorban demi kesejahteraan rakyat, memberantas berbagai masalah

yang mengganggu, menegakkan kedisiplinan, jujur, memberikan

perlindungan kepada rakyatnya, dan menjaga ketentraman negara.

Berdasarkan pertimbangan penulis mengenai pendapat-pendapat para

ahli tentang nilai kepemimpinan, maka penulis akan menganalisis nilai

kepemimpinan berdasarkan pendapat dari Yasasusastra (2011: 67) Jati diri

para pemimpin merupakan dharma (kewajiban) yang sangat berat, terbagi

menjadi 8 hal, meliputi: hanguripi, hangrungkebi, hangruwat, hanata,

hamengkoni, hangayomi, hangrubi, hamemayu.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya data yang dikumpulkan adalah berupa

kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya

penerapan metode kualitatif (Moleong, 2007: 11).  Sedangkan penelitian

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak

menggunakan prosedur statistik atau cara kuantufikasi lainnya (Moloeng,

2007: 6). Jadi penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari

orang-orang, perilaku, atau data-data lainnya yang diamati oleh peneliti.

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data, pengkajian data, analisis

data, dan dilanjutkan mengkaji nilai kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum

Republik dalam cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto

Brata.

B. Sumber Data dan Data

Yang dimaksud sumber data adalah berasal dari mana data tersebut

dapat diperoleh (Arikunto, 2010: 172). Sumber data dalam penelitian ini

adalah Cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata
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yang diterbitkan oleh Narasi, terdiri dari tiga cerita dengan tebal 266 halaman

yang didalamnya mengandung nilai kepemimpinan.

Data penelitian adalah bahan penelitian atau bahan jadi penelitian

yang terdapat dalam karya-karya sastra yang akan diteliti (Sangidu, 2004:

61). Data penelitian ini berupa kutipan-kutipan yang terdapat dalam cerita

Lara Lapané Kaum Republik  dalam Cerita Romane Kèlangan Satang (Seri

Wiradi) Karya Suparto Brata.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik

simak dan teknik catat. Dinamakan metode atau teknik simak karena cara

yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak

(Mahsun, 2012: 92). Sedangkan teknik catat adalah teknik lanjutan yang

dilakukan ketika menerapkan teknik simak (Mahsun, 2012: 93). Langkah

pengumpulan data yang diambil dengan teknik simak yaitu mengadakan

penyimakan terhadap data yang relevan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Penyimakan dilakukan dengan cermat, teliti, dan kritis. Setelah dilakukan

penyimakan langkah selanjutnya adalah pencatatan terhadap data yang sesuai

dengan tujuan penelitian dengan menggunakan teknik catat. Pada tahap

selanjutnya dilakukan pemahaman untuk menemukan nilai kepemimpinan

cerita Lara Lapané Kaum Republik dalam cerita Romané Kélangan Satang

(Séri Wiradi) karya Suparto Brata dan relevansinya dengan kehidupan

sekarang.
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D. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam

pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik

dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah

(Arikunto, 2010: 203). Berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu

pencatatan maka instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri

dibantu dengan pensil, pulpen, penggaris, dan buku sebagai pencatat data.

Buku pencatat data digunakan untuk mencatat data-data atau kutipan nilai

kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum Republik  dalam cerita Romane

Kélangan Satang (Seri Wiradi) Karya Suparto Brata secara langsung. Bentuk

buku pencatat data seperti dibawah ini:

No. Tuturan Sumber

LLKR/H1

Keterangan:

Buku data dibagi menjadi dua baris, tiap baris terperinci. Bagian baris

pertama dan kedua terdiri dari tiga kolom. Setiap kolom terperinci.

a) Kolom pertama isinya nomor.

Data diberi nomor berdasarkan urutan menulis di dalam buku data.

b) Kolom kedua isinya tuturan yang mengandung nilai kepemimpinan.

c) Kolom ketiga isinya sumber.
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Kolom tersebut untuk mengisi tentang bagian-bagian cerita yang

dianalisis, yaitu Lara Lapané Kaum Republik ditulis LLKR, selanjutnya

nomor halaman ditulis H1 maksudnya halaman 1.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik analisis data

yang digunakan adalah metode Analisis Konten (Content Analisys) atau

teknik menganalisis isi. Analisis konten adalah strategi untuk menangkap

pesan karya sastra. Tujuan analisis konten adalah membuat inferensi.

Inferensi diperoleh melalui identifikasi dan penafsiran. Inferensi juga

berdasarkan konteks yang melingkupi karya sastra (Endraswara, 2011: 161).

Penelitian analisis konten dalam bidang sastra berangkat dari

aksioma bahwa penulis ingin menyampaikan pesan yang tersembunyi kepada

pembaca. Pesan itu merupakan isi (makna) yang harus dilacak. Penelitian ini

merupakan cara strategis untuk mengungkap fenomena sastra, terutama untuk

membuka tabir-tabir sastra yang berupa simbol (Endraswara, 2011: 161).

Langkah-langkah penulis dalam menganalisis data adalah sebagai

berikut:

a. Membaca cerita Lara Lapané Kaum Républik dalam cerita romané

Kélangan Satang (Séri Wiradi) berulang-ulang.

b. Mengumpulkan data berupa kutipan-kutipan langsung maupun tidak

langsung yang berhubungan dengan nilai kepemimpinan.
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c. Mengklasifikasikan data-data nilai kepemimpinan dan relevansinya

dengan kehidupan zaman sekarang.

d. Menganalisis data yang telah diklasifikasikan.

F. Teknik Penyajian Hasil Analisis Data

Teknik Penyajian Hasil Analisis dalam penelitian ini menggunakan

metode penyajian informal. Metode penyajian informal adalah perumusan

dengan kata-kata biasa walaupun dengan terminologi yang teknis sifatnya

(Sudaryanto, 1993: 145). Dengan metode informal, penyajian hasil analisis

yang berupa nilai kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum Republik dalam

cerita Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata dan

relevansinya dengan kehidupan sekarang disajikan dalam bentuk kata-kata

biasa.
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BAB IV
PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, data ini

berupa nilai kepemimpinan yang terdapat dalam cerita Lara Lapané Kaum

Republik  dalam Cerita Romane Kèlangan Satang (Seri Wiradi) Karya Suparto

Brata.

A. Penyajian Data

Di dalam kutipan dan percakapan para tokoh cerita Lara Lapané

Kaum Republik  dalam Cerita Romane Kèlangan Satang (Seri Wiradi) Karya

Suparto Brata, ditemukan nilai-nilai kepemimpinan. Berikut disajikan data-

data yang dituangkan dalam bentuk tabel yang menggambarkan nilai-nilai

kepemimpinan yang terdapat dalam cerita Lara Lapané Kaum Republik

dalam Cerita Romane Kèlangan Satang (Seri Wiradi) Karya Suparto Brata.

Adapun hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1 Nilai Kepemimpinan cerita “Lara Lapané Kaum Republik”

dalam Cerita Romane Kèlangan Satang (Seri Wiradi) Karya Suparto

Brata

1. Hanguripi

No Tuturan Sumber
1. Pakewuh, Kangmas. Marga kahanane kutha saiki,

panjenengan midhanget piyambak, saben dina
Landa nganakake pembersihan. Wong lanang sing
katon sajak sentosa, ora kakehan rembug, terus
digawa menyang beteng, ditawan,  wangsulane
Wiranta.

LLKR/H1
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Terjemahan:
‘Jangan, Mas. Karena keadaan kota saat ini,
kamu mendengar sendiri, tiap hari Belanda
mengadakan pembersihan. Laki-laki yang kelihatan
sehat, tidak banyak bicara, langsung dibawa ke
benteng, ditahan,’ jawab Wiranta.

2. Ha, witekna, yen awake dhewe mlebu kutha,
prasasat ula marani gepuk ngono  wangsulane
Wiranta. Ora wurung Landa numpes kita
sakeloron.

Terjemahan:
‘Ha, buktikan, kalau kita masuk kota, ibarat ula
marani gepuk begitu,’ jawab Wiranta. ‘Pasti Belanda
membunuh kita semua.’

LLKR/H2

3. “Ora, Kangmas. Aku sing netepake kita ora marak
sibu wektu iki Bapak mesthi bisa ngarih-arih sibu
yen jaman durung marengake putra-putrane muncul
ing ngarsane sibu bapak. Bapak mesthi pirsa
kahanan kang kaya mangkene iki.”

Terjemahan:
‘Tidak, Mas. Saya yang menetapkan kita tidak
menengok ibu waktu ini Bapak pasti bisa
menenangkan ibu kalau zaman belum
memperboleh- kan putra-putranya muncul di-
hadapan ibu bapak. Bapak pasti tahu keadaan
yang seperti ini.’

LLKR/H2

4. Aja, Kangmas! Kuwi mbebayani. Yen ngantia Pak
Lodhang digledhah ketemon layange, mesakake
dheweke

Terjemahan:
‘Jangan, Mas! Itu berbahaya. Kalau sampai Pak
Lodhang digeledah ketemu suratnya, kasihan dia.’

LLKR/H2

5. Ah, Kangmas ki kok neka-neka. Takaturi
menggalih kahanane ta, Kangmas. La wong Landa
olehe ngincim-incim nyang pemudha-pemudha
kepati-pati kok kita kluyur-kluyur mlebu kutha. Iki
mengko rak ora sida ngleremake penggalihe sibu,
nanging ngulungake pati-uripe dhewe menyang
mungsuh,

Terjemahan:
‘Ah, Mas ini kok ada-ada saja. Tak kasih tahu
mengingat keadaannya, Mas. Belanda saja kalau

LLKR/H3
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mengincar pemuda-pemuda seperti itu kok kita
pergi-pergi masuk kota. Ini nanti tidak jadi
menenangkan hati ibu, tapi menyerahkan mati-hidup
kita kepada musuh,’

6. Yen bengi, Mas, Landa-landa pancen ora wani
metu saka beteng yen mung nganggo power wagen
wae. Nanging tank-tank mesthi nganglang mawa
lampu sorot lan dhua-belas-koma-tujuh (arane
bedhil sing ukuran dawane mimise 12,7 cm) iku sing
diwedeni kanca-kanca

Terjemahan:
‘Kalau malam, Mas, Belanda-belanda memang
tidak berani keluar dari benteng kalau hanya
menggunakan power wagen. Tapi tank-tank pasti
tersebar luas dengan lampu sorot dan dua belas
koma tujuh (nama senjata yang ukuran
panjangnya mencapai 12,7 cm) itu yang ditakuti
teman-teman.’

LLKR/H5

7. Nanging yen kita niyat marak sibu dheweke gelem
ngeterake, kok, mau.
Wiranta njenggirat atine, mandeng kangmase.

Kok nekat wae, ta, Mas

Terjemahan:
‘Tapi kalau kita niat menengok ibu dia mau
mengantar, kok, tadi.’
Wiranta kaget hatinya, melihat kakaknya.

‘Kok nekad saja, Mas?’

LLKR/H6

8. Jarene Dhik Narna yen bengi rada aman kanggo
kita mlebu mrana

Terjemahan:
‘Katanya Dhik Narna kalau malam sedikit aman
untuk kita masuk kesana.’

LLKR/H6

9. “Lakune ora liwat dalan, nanging nratas liwat
galengan, marga yen liwat dalan isih padha kuwatir
yen kepranggulan patroli-patroli Landa sing nekat
metu saka pos-pos penjagan, saora-orane ya
nyingkiri pangulate mata-mata mungsuh

Terjemahan:
‘Perjalanan tidak melewati jalan raya, tetapi
menerobos melewati tanggul persawahan, karena

LLKR/H8
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apabila melewati jalan raya masih khawatir jika
ketahuan patroli-patroli Belanda yang nekad
keluar dari pos-pos penjagaan, setidak-tidaknya
menghindari pengawasan mata-mata musuh.’

10. Mas. Sanadyan slamet ora ana kadadean apa-apa
mengko aja suwe-suwe anggone rangkul-rangkulan
karo ibu, lo  celathune Narna saka mburi. Yen bisa
jam-jam siji ngono awake dhewe wis padha bali

Terjemahan:
‘Mas. Meskipun selamat tidak terjadi apa-apa
nanti jangan lama-lama berpeluk-pelukannya
dengan ibu, lo,’ kata Narna dari belakang. ‘Kalau
bisa sekitar jam satu kita sudah pulang.’

LLKR/H9

11. Marija mau sida nganggo sepatu ora, mau Ca?
Awas, lo, kyaine lagi wae ndlosor mlayu ngidul iki
mau, mentas wae daklangkahi  clathune
Sukardiman clemang-clemong.

Terjemahan:
‘Marija tadi jadi memakai sepati tidak, tadi Ca? Awas,
lo, kyainya baru saja berjalan ke selatan itu tadi,
baru saja saya langkahi, kata Sukardiman ceplas-
ceplos.’

LLKR/H9

12. “Nyabrang Bengawan iku kudu ngati-ati, marga
pemudha-pemudha iku kudu liwat panggonan kang
sela, dene kahanan sabrange Bengawan ora ana sing
weruh apa ana tank-é mungsuh sing nunggoni karo
lampu sorot lan dhua-belas-koma-tujuh apa ora. Yen
lagi ana tengah Bengawan terus disoroti lampu mesthi
wae ora bisa obah apa-apa maneh.

Terjemahan:
‘Menyeberangi Bengawan itu harus hati-hati,
karena pemuda-pemuda itu harus melewati tempat
yang sepi, karena keadaan menyeberangi Bengawan
tidak ada yang melihat apakah ada tank musuh yang
menunggu lampu sorot dan dua beas koma tujuh atau
tidak. Kalau sedang berada di tengah Bengawan lalu
disoroti lampu pasti saja tidak bisa berbuat apa-apa
lagi.

LLKR/H10

13. E, wis ana sing ndhisiki bakdan mreconan!
celathune salah siji kanca isih tatag wae.

Ssstt! Aja grusa-grusu maneh, Cah!  bisike
pemudha liyane.

LLKR/H10
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Terjemahan:
‘E, sudah ada yang mendahului lebaran bermain
petasan!’ katanya salah satu teman yang masih berani
saja.

‘Sstt! Jangan tergesa-gesa lagi, Cah!’ bisik pemuda
lainnya.

14. Aja padha melu dhisik yen durung krungu swarane
manuk tuhu

Terjemahan:
‘Jangan ikut dulu kalau belum mendengar suara
burung tuhu.’

LLKR/H11

15. Sing prayitna, lo, Dhi. Yen ana bebaya ndang
sentilen wae karabenmu, ben kene padha ngreti

Terjemahan:
‘Yang waspada, lo, Dhik. Kalau ada bahaya
langsung tembak saja sesukamu, biar di sini semua
tahu.’

LLKR/H11

16. “Wiranta enggal ngabani kanca-kancane dikon
umpetan lan prayitna.”

Terjemahan:
‘Wiranta langsung menyuruh teman-teman untuk
sembunyi dan waspada.’

LLKR/H13

17. Ora susah ditanggulangi, Kanca, gaman kita
muspra

Terjemahan:
‘Tidak usah dihadapi, Teman, senjata kita tidak
ada gunanya!’

LLKR/H14

18. Menenga, Ja. Iki mengko ora wurung kowe gawe
cilakane wong samene  Suwarane Sukardiman
songol, nanging ora sora.

Terjemahan:
‘Diam, Ja. Ini nanti kamu bisa saja membuat
celaka orang segini.’ Suaranya Sukardiman
membentak, tetapi tidak keras.’

LLKR/H14

19. Sedhela wae Mas, limalas menit utawa setengah
jam suwe-suwene, aja luwih. Aku nunggu kene. Yen
ana bebaya aku ngunekake karabenku ping telu
urut-urutan

LLKR/H16
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Terjemahan:
‘Sebentar saja Mas, lima belas menit atau setengah
jam lama-lamanya, jangan lebih. Saya tunggu di
sini. Kalau ada bahaya saya membunyikan
karaben saya tiga kali berturut-turut.’

20. Pak Naya ana ngarep kamar, celathu, Amrih
slamete, Nak, empun dangu-dangu enten ngriki.

Terjemahan:
Pak Naya ada di depan kamar, berkata, ‘Lebih baik,
Nak, jangan lama-lama di sini.’

LLKR/H24

21. Prayoginipun Anak sampun dangu-dangu wonten
mriki. Sawekdal-wekdal ngriki dipungledhan Landi,
Nak, dados mboten aman tumrap Anak  clathune
Pak Naya miwiti gunem.

Terjemahan:
‘Sebaiknya Anak jangan lama-lama di sini.
Sewaktu-waktu sini digeledah Belanda, Nak, jadi
tidak aman untuk Anak,’ ucap Pak Naya memulai
obrolan.

LLKR/H32

22. Menawi mortir saweg titir ngaten menika, kita sami
ngungsi nebih saking dhusun menika. Menawi
sampun mendha, kita wangsul kaliyan madosi
kurban

Terjemahan:
‘Kalau mortir sedang bunyi seperti itu, kita
mengungsi menjauh dari desa itu. Kalau sudah
sepi, kita kembali dan mencari korban.’

LLKR/H36

23. Kurban menungsa samenika mboten kathah, sebab
kita sampun sami ngertos menawi wonten
montormabur kleyang-kleyang wonten nginggil
dhusun, sekedhap malih mesthi udan mortir. Mila
saget sami sumingkir. Kurban ingkang kathah
inggih namung kerisakan-kerisakan dhusun
kemawon. Menawi bab mortir kemawon kita saget
nyingkiri. Sareng sesakit.

Terjemahan:
‘Korban manusia waktu itu tidak banyak, sebab
kita sudah tahu kalau ada pesawat mondar-mandir
di atas desa, sebentar lagi pasti hujan mortir. Jadi
bisa untuk manyingkir. Korban yang banyak
hanya kerusakan-kerusakan desa saja. Kalau bab
mortir saja kita dapat menghindar. Tetapi

LLKR/H36
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penyakit.’
24. Sing ngati-ati ana ndalan, Nang. Kandha Wiranta

yen bisa dikon tilik mrene, sibu kangen banget
ngono

Terjemahan:
‘Yang hati-hati di jalan, Nak. Bilang Wiranta
kalau bisa disuruh jenguk ke sini, ibu kangen
banget gitu.’

LLKR/H69

2. Hangrungkebi

No Tuturan Sumber
1. Ah, ya mlebune dhedhemitan, aja nganti konangan

mata-mata mungsuh

Terjemahan:
‘Ah, ya masuknya sembunyi-sembunyi, jangan
sampai ketahuan mata-mata musuh.’

LLKR/H2

2. Wong loro mau saikine isih padha cekel bedhil
mbelani negara ana ing desa bawah Bekonang, wetan
Sala.

Terjemahan:
‘Dua orang tadi sekarang masih memegang senjata
membela negara di desa Bekonang, timur Solo.’

LLKR/H3

3. Yen pancen niyat ngendhangi ngomah, Mas,
sedhela wae ing wayah bengi. Diterake kanca-kanca.
Nanging pamrayogaku aja grusa-grusu, marga
kajaba kita mengko bisa kepregok patroli Landa, Bu
Wiradad ki lagi gerah maras, yen bengi-bengi dikageti
aku kuwatir yen malah dadi bendrong.

Terjemahan:
‘Kalau memang niat mengunjungi rumah, Mas,
sebentar saja pada malam hari. Diantar teman-
teman. Tapi menurut saya jangan terburu-buru,
karena selain kita nanti bisa kepergok patroli
Belanda, Bu Wiradad itu sedang sakit parah, kalau
malam-malam dikageti saya khawatir kalau jadi
celaka.’

LLKR/H6

4. “Semangate bocah-bocah mlebu kutha ki disumet
sangka kegembiran utawa gregeten nedya males
ukum merga mentas nandhang kurban akeh

LLKR/H7
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Terjemahan:
‘Semangat anak-anak masuk kota ini tumbuh
karena marah atau kesal untuk balas dendam
karena baru saja kehilangan banyak korban.’

5. ..., sanajan gegamane ora pati jangkep, ora kabeh
nduweni karaben utawa bedhil adoh liyane, nanging
kabeh nduweni cekelan, ora ketang pistul utawa
granat

Terjemahan:
‘..., meskipun senjatanya tidak begitu lengkap,
tidak semua mempunyai karaben atau senjata
lainnya, tetapi semua mempunyai pegangan,
meskipun hanya pistol atau granat.’

LLKR/H7

6. “Dene bebayane liwat galengan kuwi kajaba rada
repot lakune merga ciyut ora rata, kanggone sing
padha ora sepaton ya wedi Kyai Oyot, yaiku ula sing
uga tlusuran liwat galengan

Terjemahan:
‘Sedangkan bahayanya melewati tanggul
persawahan itu selain sedikit susah jalannya
karena sempit tidak rata, bagi yang tidak memakai
sepatu ya takut dengan Kyai Oyot, yaitu ular yang
berjalan melewati tanggul.’

LLKR/H8

7. Tinggalen aku, tinggalen ken wae. Karo Marija.
Kanca-kanca liyane mengko rak ya mrene tulung
aku. Ning Kangmas Wiradi kudu ketemu sibu, wong
wis diniyati saka ngomah.

Terjemahan:
‘Tinggalkan saja saya, tinggalkan di sini saja.
Dengan Marija. Teman-teman yang lain nanti kan
juga ke sini menolong saya. Tapi Kakak Wiradi
harus bertemu ibu, kan sudah di niati dari rumah.’

LLKR/H16

8. Sedhela wae Mas, limalas menit utawa setengah
jam suwe-suwene, aja luwih. Aku nunggu kene. Yen
ana bebaya aku ngunekake karabenku ping telu
urut-urutan

Terjemahan:
‘Sebentar saja Mas, lima belas menit atau setengah
jam lama-lamanya, jangan lebih. Saya tunggu di
sini. Kalau ada bahaya saya membunyikan
karaben saya tiga kali berturut-turut.’

LLKR/H16

9. Lo, kowe Nang?  ucapane Pak Wiradad ngandhut LLKR/H20
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suka lan giris. Suka dene anake teka, giris marga
tekane nggawa bebaya, yaiku bebayane pemudha
gerilya mlebu tlatah kang dijeki mungsuh.

Terjemahan:
‘Lo, kamu Nak?’ ucap Pak Wiradad mengandung suka
dan takut. Suka karena anaknya datang, takut karena
datangnya membawa bahaya, yaitu bahayanya
pemuda gerilya masuk kota tempat yang dikuasai
musuh.

10. Kene wis ping pindho digledhah. Aku pinuju ora
ana ngomah. Tujune Nak Elok ana, dadi ibumu ana
rewange. Ing kampung kene wis ora ana pemudha,
kabel dicekel Landa utawa mlayu nyang njaba
kutha

Terjemahan:
‘Sini sudah dua kali digeledah. Saya kebetulan
tidak ada di rumah. Untungnya Nak Elok ada, jadi
ibumu ada yang membantu. Di kampung sini
sudah tidak ada pemuda, semua ditangkap
Belanda atau pergi ke luar kota.’

LLKR/H30

11. Kula inggih lajeng kedah kesah. Menapa malih
samenika Dhik Ranta nandhang tatu...

Terjemahan:
‘Saya sekarang harus pergi. Apalagi sekarang
Dhik Ranta sedang terluka...’

LLKR/H30

12. Piyambakipun menika mbiyantu wonten Biro
Perjuwangan Putri ing Balapan. Kala semanten
saweg angsal giliran dhines, ndadak dalunipun
Welandi ngebroki kitha. Jeng Wiras lajeng mboten
mantuk ngantos sapriki

Terjemahan:
‘Dirinya itu membantu di Biro Perjuangan Putri di
Balapan. Waktu dulu sedang dapat giliran dinas,
memdadak malamnya Belanda mendatangi kota.
Jeng Wiras lalu tidak ketemu sampai sekarang.’

LLKR/H37

13. Kala wau dalu nalika badhe mriki pupunipun
kenging bedhil, dados mboten saged nerusaken
lampah

Terjemahan:
‘Semalam waktu akan ke sini pahanya kena
tembak, jadi tidak bisa melanjutkan perjalanan.’

LLKR/H38
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14. Nanging, Pak. Kula mboten saget mendel kemawon
wonten ngriki kados dinten menika wau, thenger-
thenger. Kula kados tawanan kemawon

Terjemahan:
‘Tetapi, Pak. Saya tidak bisa diam saja di sini
seperti hari ini tadi, tidak ada kesibukan. Saya
seperti tawanan saja.’

LLKR/H43

15. Kala wingi sedalu kula mboten ngaken, sebab Den
Wiradi mesthi dereng oncat. Enjing wau kula
ngaken sebab kula kinten Den Wi empun kesah teng
dhusun  Suwarane Pak Lodhang pego, ora cetha.

Terjemahan:
‘Pada kemarin malam saya tidak mengaku, sebab
Den Wiradi pasti belum pergi. Pagi tadi saya
mengaku sebab saya kira Den Wi sudah pergi ke
desa.’ Suaranya Pak Lodhang tidak seperti biasanya,
tidak jelas.

LLKR/H81

3. Hanguwat

No Tuturan Sumber
1. “Dene bebayane liwat galengan kuwi kajaba rada

repot lakune merga ciyut ora rata, kanggone sing
padha ora sepaton ya wedi Kyai Oyot, yaiku ula sing
uga tlusuran liwat galengan

Terjemahan:
‘Sedangkan bahayanya melewati tanggul
persawahan itu selain sedikit susah jalannya karena
sempit tidak rata, bagi yang tidak memakai sepatu
ya takut dengan Kyai Oyot, yaitu ular yang
berjalan melewati tanggul.’

LLKR/H8

4. Hanata

No Tuturan Sumber
1. Kok wantun nyambutdamel sesarengan mbiyantu

Welandi? Pegawe negeri rak sampun dipunsumpah
yen mboten badhe nyambutdamel kalihan
Welandi

LLKR/H28
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Terjemahan:
‘Kok berani bekerja dengan membantu Belanda?
Pegawai negeri kan sudah di sumpah kalau tidak
akan bekerja dengan Belanda?’

2. Kula pun matur ramane, ampun nyambutdamel
kalih Landi. Nanging ramane mboten nggega. Kula
pun kuwatos mawon kalih ramane niku...

Terjemahan:
‘Saya sudah bicara pada bapak, jangan bekerja
dengan Belanda. Tapi bapak tidak percaya. Saya
khawatir saja kalau bapak itu...’

LLKR/H32

3. Mesthi kemawon, Pak. Margi ingkang badhe
nemtokaken zaman menika rak lare-lare enem.
Dados pantes yen para nem-neman nemtokaken
tetedhan ingkang bakal kaulu bangsanipun. Tiyang
enem-enem kuwatos kemawon margi tetedhan roti
ingkang eca menika bakal ngracuni gagasan bab
kamardikaning negara....

Terjemahan:
‘Pasti saja, Pak. Karena yang akan menentukan
zaman ini kan anak-anak muda. Jadi pantas kalau
para muda-muda menentukan makanan yang akan
dimakan bangsanya. Orang muda-muda khawatir
saja karena makanan roti enak itu akan meracuni
pikiran bab kemerdekaan negara....’

LLKR/H44

4. Pak tiyang Jawi, tiyang Indonesia ingkang nedha
roti punika namung mata-mata mungsuh!” Wiradi
setengah njerit muni mengkono mau.

Terjemahan:
‘Pak orang Jawa, orang Indonesia yang makan roti
itu hanya mata-mata musuh!’ Wiradi setengah
teriak berkata seperti itu tadi.

LLKR/H45

5. Pak. Panjenengan rak sanes mata-mata Welandi,
ta, Pak  pitakone karo tumungkul kami sesegen.

Terjemahan:
‘Pak. Anda bukan mata-mata Belanda, kan, Pak?’
tanyanya dengan menunduk sesenggukan.

LLKR/H45

6. Yen aku mata-mata, aku ora kandha yen bengi iki
ana jaga-jaga ing tlatahe kutha. Kowe tak togake
wae lunga lan dibedhil mungsuh ana kalen

LLKR/H45
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Terjemahan:
‘Kalau saya mata-mata, saya tidak cerita kalau
malam ini ada jaga-jaga di sekitar kota. Kamu
saya biarkan saja pergi dan ditembak musuh di
kali.’

7. Pak Naya greneng-ngreneng Serdhadhu-serdhadhu
Baret Merat ki luwih kejem tinimbang sing totok.
Ah, hm, wong nyang bangsane dhewe kok ya
mentala nglakoni kaya ngana...

Terjemahan:
Pak naya bisik-bisik ‘Serdadu-serdadu Baret Merah
ini lebih kejam daripada yang asli. Ah, hm, orang
buat bangsanya sendiri kok ya berani berbuat
seperti itu...’

LLKR/H49

8. Kala wingi sedalu kula mboten ngaken, sebab Den
Wiradi mesthi dereng oncat. Enjing wau kula
ngaken sebab kula kinten Den Wi empun kesah teng
dhusun  Suwarane Pak Lodhang pego, ora cetha.

Terjemahan:
‘Pada kemarin malam saya tidak mengaku, sebab
Den Wiradi pasti belum pergi. Pagi tadi saya
mengaku sebab saya kira Den Wi sudah pergi ke
desa.’ Suaranya Pak Lodhang tidak seperti biasanya,
tidak jelas.

LLKR/H81

9. Yen ngreti perkarane bisa uga dudu Pak Lodhang
sing arep kokbedhil, nanging aku mbakyumu. Marga
kacilakan iki kabeh asal-usule saka aku

Terjemahan:
‘Kalau tahu masalahnya bisa saja bukan Pak
Lodhang yang akan kamu tembak, tapi aku
kakakmu. Karena kecelakaan ini semua asal-
usulnya karena aku!’

LLKR/H82

5. Hangayomi

No Tuturan Sumber
1. Pakewuh, Kangmas. Marga kahanane kutha saiki,

panjenengan midhanget piyambak, saben dina
Landa nganakake pembersihan. Wong lanang sing
katon sajak sentosa, ora kakehan rembug, terus
digawa menyang beteng, ditawan,  wangsulane
Wiranta.

LLKR/H1
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Terjemahan:
‘Jangan, Mas. Karena keadaan kota saat ini,
kamu mendengar sendiri, tiap hari Belanda
mengadakan pembersihan. Laki-laki yang kelihatan
sehat, tidak banyak bicara, langsung dibawa ke
benteng, ditahan,’ jawab Wiranta.

2. “Ora, Kangmas. Aku sing netepake kita ora marak
sibu wektu iki Bapak mesthi bisa ngarih-arih sibu
yen jaman durung marengake putra-putrane muncul
ing ngarsane sibu bapak. Bapak mesthi pirsa
kahanan kang kaya mangkene iki.”

Terjemahan:
‘Tidak, Mas. Saya yang menetapkan kita tidak
menengok ibu waktu ini Bapak pasti bisa
menenangkan ibu kalau zaman belum
memperboleh- kan putra-putranya muncul di-
hadapan ibu bapak. Bapak pasti tahu keadaan
yang seperti ini.’

LLKR/H2

3. Sedhela wae Mas, limalas menit utawa setengah
jam suwe-suwene, aja luwih. Aku nunggu kene. Yen
ana bebaya aku ngunekake karabenku ping telu
urut-urutan

Terjemahan:
‘Sebentar saja Mas, lima belas menit atau setengah
jam lama-lamanya, jangan lebih. Saya tunggu di
sini. Kalau ada bahaya saya membunyikan
karaben saya tiga kali berturut-turut.’

LLKR/H16

4. Ayo, lungguh njaba. Ibumu ora kepengin apa-apa
maneh kajaba mung ketemu karo adhimu Wiras

Terjemahan:
‘Ayo, duduk di luar. Ibumu tidak ingin apa-apa
lagi selain hanya bertemu dengan adikmu Wiras.’

LLKR/H22

5. Mang umpetan teng kamar! Bisike Pak Naya ngemu
rasa mrentah.

Terjemahan:
‘Cepat bersembunyi di kamar! Bisik Pak Naya
mengandung rasa menyuruh

LLKR/H24

6. Prayoginipun Anak sampun dangu-dangu wonten
mriki. Sawekdal-wekdal ngriki dipungledhan Landi,
Nak, dados mboten aman tumrap Anak  clathune
Pak Naya miwiti gunem.

LLKR/H32
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Terjemahan:
‘Sebaiknya Anak jangan lama-lama di sini.
Sewaktu-waktu sini digeledah Belanda, Nak, jadi
tidak aman untuk Anak,’ ucap Pak Naya memulai
obrolan.

7. Kurban menungsa samenika mboten kathah, sebab
kita sampun sami ngertos menawi wonten
montormabur kleyang-kleyang wonten nginggil
dhusun, sekedhap malih mesthi udan mortir. Mila
saget sami sumingkir. Kurban ingkang kathah
inggih namung kerisakan-kerisakan dhusun
kemawon. Menawi bab mortir kemawon kita saget
nyingkiri. Sareng sesakit.

Terjemahan:
‘Korban manusia waktu itu tidak banyak, sebab
kita sudah tahu kalau ada pesawat mondar-mandir
di atas desa, sebentar lagi pasti hujan mortir. Jadi
bisa untuk manyingkir. Korban yang banyak
hanya kerusakan-kerusakan desa saja. Kalau bab
mortir saja kita dapat menghindar. Tetapi
penyakit.’

LLKR/H36

8. Kalih-kalihipun. Samenika angel nitik pundi kanca,
pundi mengsah. Mila Hebat kula ajani criyos bapak
wonten griya sakit, margi ketingal netral. Tiyang
sakit rak angel kawastanan mihak pundi-pundi.

Terjemahan:
‘Dua-duanya. Sekarang sulit membedakan mana
yang teman, mana musuh. Jadi Hebat saya suruh
cerita bapak di rumah sakit, karena terlihat netral.
Orang sakit kan susah ditebak mihak yang mana.’

LLKR/H41

9. Nang, engko bengi aja metu dhisik. Aku mau
krungu kabar yen bengi iki mengko Landa arep
ngukuhi kutha. Jam malam diajokake wiwit jam
lima. Barisan-barisan tank arep dipamerake

Terjemahan:
‘Nak, nanti malam jangan keluar dulu. Saya tadi
mendengar kabar kalau malam ini nanti Belanda
akan menguasai kota. Jam malam di ajukan dari
jam lima. Barisan-barisan tank akan dipamerkan.’

LLKR/H42

10. Pak Naya sing uga terus melu ngumpuli wong omong-
omong kuwi melu urun rembug. Lan, nguwatosaken
jiwanipun anak menika menawi tetep wonten
ngriki

LLKR/H43
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Terjemahan:
Pak Naya yang ikut berkumpul dengan orang yang
sedang mengobrol itu memberikan saran. ‘Dan,
mengkhawatirkan jiwa anak ini kalau tetap di
sini.’

11. Nanging kekesahan mangke dalu prasasat pados
pejah. Welandi badhe tata baris nganglangi kitha
kanthi senjata pepak  wangsulane Pak Wiradad
ngotot.

Terjemahan:
‘Tetapi kepergian nanti malam ibarat menjemput
kematian. Belanda akan tata baris mengelilingi
kota dengan senjata lengkap,’ jawab Pak Wiradad
ngotot.

LLKR/H43

12. La yen dipunpikir kepregok Welandi wonten ngriki,
inggih nyawa tohipun. Kula kinten arak langkung
prayoga nyobi ikhtiyar nylundhup-nylundhup
watawisipun penjagen Welandi  ujare Pak Naya.

Terjemahan:
‘La kalau dipikir ketahuan Belanda di sini, iya
nyawa taruhannya. Saya kira akan lebih baik
mencoba ikhtiar menyelundup di antara penjaga
Belanda,’ ujar Pak Naya.

LLKR/H43

13. Kula langkung pitados yen anak kula aman wonten
ngriki dipunkeloni ibunipun tinimbang wonten
paran mboten kantenan  wangsulane Pak Wiradad.

Terjemahan:
‘Saya lebih tahu kalau anak saya aman di sini tidur
bersama ibunya daripada dalam perjalanan yang
tidak jelas,’ jawab Pak Wiradad.

LLKR/H43

14. Yen aku mata-mata, aku ora kandha yen bengi iki
ana jaga-jaga ing tlatahe kutha. Kowe tak togake
wae lunga lan dibedhil mungsuh ana kalen

Terjemahan:
‘Kalau saya mata-mata, saya tidak cerita kalau
malam ini ada jaga-jaga di sekitar kota. Kamu
saya biarkan saja pergi dan ditembak musuh di
kali.’

LLKR/H45

15. ....kula aturi ngrantos ngantos benjing enjing. Yen
surya sampun serap enggal jengkar. Lan wangsul
dhateng njawi, nilar griya saha isinipun ingkang
saweg nyolok manah menika. Kadosa pundi

LLKR/H46
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kemawon pangandikanipun keng rama mesthi
wonten leresipun. Wulangreh sampun cariyos,
‘najan bener wong enom dadi luput’, ngaten menika
mesthi wonten nyatanipun

Terjemahan:
‘....saya harap menunggu sampai besok pagi.
Kalau matahari sudah surup cepat pergi. Dan
pulang ke luar, meninggalkan rumah dan isinya
yang sedang menyakiti hati ini. Walau
bagaimanapun perkataan bapak pasti ada
benarnya. Wulangreh sudah cerita, ‘walau benar
anak muda jadi salah’, begitu pasti ada nyatanya.’

16. Tentara Baret Merah ana ing langgar suwung.
Cedhak omeh kene! Nak Wi kudu diumpetake

Terjemahan:
‘Tentara Baret Merah ada di mushola kosong.
Dekat rumah ini! Nak Wi harus disembunyikan!’

LLKR/H48

17. Tamu, Bu?  wangsulane Wiradi menyat njrantal
arep nginguk ngarepan.

Nanging Elok luwih trengginas ngadhang-adhangi
lakune Wiradi.

Mas! Mata-mata  aloke Elok elik-elik.

Terjemahan:
‘Tamu, Bu?’ jawab Wiradi bangun akan menengok
depan rumah.

Tetapi Elok lebih cepat menghalangi jalannya Wiradi.

‘Mas! Mata-mata!’ kata Elok mengingatkan.

LLKR/H55

18. Sstt, Mas Wi! Wonten mriki mawon! Tiyangipun
kajengipun mlebet. Nanging saestu, Mas Wi, tiyang
menika kenging dipunpitados?

Terjemahan:
‘Sstt, Mas Wi! Di sini saja! Orangnya biar masuk.
Tetapi benar, Mas Wi, orang ini dapat dipercaya?’

LLKR/H57

19. Sing ngati-ati ana ndalan, Nang. Kandha Wiranta
yen bisa dikon tilik mrene, sibu kangen banget
ngono

LLKR/H69
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Terjemahan:
‘Yang hati-hati di jalan, Nak. Bilang Wiranta
kalau bisa disuruh jenguk ke sini, ibu kangen
banget gitu.’

6. Hangurubi

No Tuturan Sumber
1. “Semangate bocah-bocah mlebu kutha ki disumet

sangka kegembiran utawa gregeten nedya males
ukum merga mentas nandhang kurban akeh

Terjemahan:
‘Semangat anak-anak masuk kota ini tumbuh
karena marah atau kesal untuk balas dendam
karena baru saja kehilangan banyak korban.’

LLKR/H7

2. Ayo, lungguh njaba. Ibumu ora kepengin apa-apa
maneh kajaba mung ketemu karo adhimu Wiras

Terjemahan:
‘Ayo, duduk di luar. Ibumu tidak ingin apa-apa
lagi selain hanya bertemu dengan adikmu Wiras.’

LLKR/H22

7. Hamemayu

No Tuturan Sumber
1. Mas, jare saiki Landa ya ngingu mata-mata sing

wani gelut sesidheman, sumebar ana kampung-
kampung. Mas Narna kuwi mengko gek wis
dirunduk mata-mata Landa...?  celathune Marija.

Terjemahan:
‘Mas, katanya sekarang Belanda juga menyuruh
mata-mata yang berani berkelahi secara sembunyi-
sembunyi, tersebar di kampung-kampung. Mas
Narna itu jangan-jangan sudah dibunuh mata-mata
Belanda...?’ kata Marija.

LLKR/H11

2. Ah, aja mikir neka-neka  Mangsuli ngono mau
Wiranta gremet-gremet maju, ngudhuni plengsengan.

Terjemahan:
‘Ah, jangan berpikir yang tidak-tidak!’ Menjawab
seperti itu tadi Wiranta pelan-pelan maju, menuruni
tepi sungai.

LLKR/H11
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3. Oh! Gawe dheg-dhegane atine wong sak kanca wae.
Priye kahanane?

Anu. Aman, kok. Aku wis nyabrang kok mau.
Aman

Terjemahan:
‘Oh! Membuat hati teman-teman berdebar saja.
Bagaimana keadaannya?’

‘Anu. Aman, kok. Saya sudah menyeberangi kok
tadi. Aman.’

LLKR/H13

4. Ngonoa kae mbok ya mangsuli singsotku, dadi ora
gawe tratabing ati.

Terjemahan:
‘Kalau begitu harusnya ya menjawab siulku, jadi
tidak membuat hati berdebar-debar.’

LLKR/H13

5. Menenga, Ja. Iki mengko ora wurung kowe gawe
cilakane wong samene  Suwarane Sukardiman
songol, nanging ora sora.

Terjemahan:
‘Diam, Ja. Ini nanti kamu bisa saja membuat
celaka orang segini.’ Suaranya Sukardiman
membentak, tetapi tidak keras.’

LLKR/H14

6. Sstt, Mas Wi! Wonten mriki mawon! Tiyangipun
kajengipun mlebet. Nanging saestu, Mas Wi, tiyang
menika kenging dipunpitados?

Terjemahan:
‘Sstt, Mas Wi! Di sini saja! Orangnya biar masuk.
Tetapi benar, Mas Wi, orang ini dapat dipercaya?’

LLKR/H57

7. Kula mesthi wangsul, Pak. Kalih dalu niki pancen
saweg gebetheng. Dados dereng saget mrika

Terjemahan:
‘Saya pasti pulang, Pak. Dua malam ini memang
sedang di kepung. Jadi belum bisa ke sana.’

LLKR/H58
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Tabel 2. Relevansi Nilai Kepemimpinan cerita “Lara Lapané Kaum

Republik” dalam Cerita Romane Kèlangan Satang (Seri Wiradi) Karya

Suparto Brata dengan Kehidupan Sekarang

No. Nilai Kepemimpinan Tuturan Sumber
1. Hanguripi Ora susah ditanggulangi,

Kanca, gaman kita muspra

Terjemahan:
‘Tidak usah dihadapi, Teman,
senjata kita tidak ada
gunanya!’

LLKR/H14

2. Hanguripi
Hamemayu

Menenga, Ja. Iki mengko ora
wurung kowe gawe cilakane
wong samene  Suwarane
Sukardiman songol, nanging ora
sora.

Terjemahan:
‘Diam, Ja. Ini nanti bisa saja
kamu membuat celaka orang
segini.’ Suaranya Sukardiman
membentak, tetapi tidak keras.’

LLKR/H14

3. Hangayomi
Hangurubi

Ayo, lungguh njaba. Ibumu
ora kepengin apa-apa maneh
kajaba mung ketemu karo
adhimu Wiras

Terjemahan:
‘Ayo, duduk di luar. Ibumu
tidak ingin apa-apa lagi selain
hanya bertemu dengan
adikmu Wiras.’

LLKR/H22

4. Hangayomi Kalih-kalihipun. Samenika
angel nitik pundi kanca, pundi
mengsah. Mila Hebat kula
ajani criyos bapak wonten griya
sakit, margi ketingal netral.
Tiyang sakit rak angel
kawastanan mihak pundi-
pundi.

Terjemahan:
‘Dua-duanya. Sekarang sulit

LLKR/H41
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membedakan mana yang
teman, mana musuh. Jadi
Hebat saya suruh cerita bapak
di rumah sakit, karena terlihat
netral. Orang sakit kan susah
ditebak mihak yang mana.’

5. Hangayomi Tentara Baret Merah ana ing
langgar suwung. Cedhak omeh
kene! Nak Wi kudu
diumpetake

Terjemahan:
‘Tentara Baret Merah ada di
mushola kosong. Dekat rumah
ini! Nak Wi harus
disembunyikan!’

LLKR/H48

6. Hanata Pak Naya greneng-ngreneng
Serdhadhu-serdhadhu Baret

Merat ki luwih kejem
tinimbang sing totok. Ah, hm,
wong nyang bangsane dhewe
kok ya mentala nglakoni kaya
ngana...

Terjemahan:
Pak naya bisik-bisik ‘Serdadu-
serdadu Baret Merah ini lebih
kejam daripada yang asli. Ah,
hm, orang buat bangsanya
sendiri kok ya berani berbuat
seperti itu...’

LLKR/H49
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B. Pembahasan Data

1. Nilai Kepemimpinan cerita “Lara Lapané Kaum Republik” dalam

Cerita Romane Kèlangan Satang (Seri Wiradi) Karya Suparto Brata

Di dalam cerita Lara Lapané Kaum Republik dalam cerita

Romané Kélangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata banyak

mengandung nilai kepemimpinan. Dalam cerita tersebut banyak

ditemukan percakapan tokoh yang mengandung nilai kepemimpinan.

Nilai-nilai kepemimpinan tersebut dijelaskan di bawah ini:

a) Hanguripi

Hanguripi, seorang pemimpin harus melindungi rakyat,

menghormati dan menjaga perdamaian, sesuai dengan undang-

undang, sehingga timbul rasa percaya diri, untuk mencapai kehidupan

yang layak. Terdapat 24 data, adapun pemaparannya adalah sebagai

berikut:

Pakewuh, Kangmas. Marga kahanane kutha saiki,
panjenengan midhanget piyambak, saben dina Landa
nganakake pembersihan. Wong lanang sing katon sajak
sentosa, ora kakehan rembug, terus digawa menyang beteng,
ditawan,  wangsulane Wiranta. (LLKR/H1)

Terjemahan:
‘Jangan, Mas. Karena keadaan kota saat ini, kamu
mendengar sendiri, tiap hari Belanda mengadakan
pembersihan. Laki-laki yang kelihatan sehat, tidak banyak
bicara, langsung dibawa ke benteng, ditahan,’ jawab Wiranta.
(LLKR/H1)

Tuturan di atas menjelaskan tentang keinginan Wiradi untuk

menengok kedua orang tuanya di kota karena sang ibu sedang sakit.

Wiradi bertanya kepada adiknya Wiranta bagaimana jika mereka pergi
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ke kota menengok ibu. Akan tetapi, Wiranta tidak menyetujui

keinginan kakaknya karena situasi kota yang tidak aman.

Berdasarkan konteks tuturan di atas tercermin dari nilai

kepemimpinan yaitu hanguripi, bahwa seorang pemimpin harus

melindungi rakyatnya. Hal ini tercermin pada tokoh Wiranta yang

melarang kakaknya untuk menengok ibunya di kota, karena keadaan

di kota sedang tidak aman.

Ha, witekna, yen awake dhewe mlebu kutha, prasasat ula
marani gepuk ngono  wangsulane Wiranta. Ora wurung
Landa numpes kita sakeloron. (LLKR/H2)

Terjemahan:
‘Ha, buktikan, kalau kita masuk kota, ibarat ula marani
gepuk begitu,’ jawab Wiranta. ‘Pasti Belanda membunuh
kita semua.’ (LLKR/H2)

Tuturan di atas menceritakan Wiradi yang bersikukuh

membujuk adiknya Wiranta untuk tetap pergi ke kota. Tetapi Wiranta

tetap tidak mau dengan alasan apabila mereka pergi ke kota sama saja

mereka menyerahkan nyawa kepada musuh. Dari konteks Tuturan

tersebut, mencerminkan nilai kepemimpinan hanguripi, bahwa

seorang pemimpin harus melindungi rakyatnya. Salah satunya dengan

cara melarang rakyatnya. Seperti dalam tuturan di atas tercermin nilai

kepemimpinan hanguripi pada tokoh Wiranta yang melarang agar

tidak masuk ke kota karena keadaan yang tidak memungkinkan.

“Ora, Kangmas. Aku sing netepake kita ora marak sibu
wektu iki Bapak mesthi bisa ngarih-arih sibu yen jaman
durung marengake putra-putrane muncul ing ngarsane
sibu bapak. Bapak mesthi pirsa kahanan kang kaya
mangkene iki.” (LLKR/H2)

56



73

Terjemahan:
‘Tidak, Mas. Saya yang menetapkan kita tidak menengok
ibu waktu ini Bapak pasti bisa menenangkan ibu kalau
zaman belum memperbolehkan putra-putranya muncul
dihadapan ibu bapak. Bapak pasti tahu keadaan yang
seperti ini.’ (LLKR/H2)

Tuturan di atas menjelaskan tentang Wiranta yang tetap

bersikukuh melarang keinginan kakaknya untuk menengok ibunya.

Dari konteks tuturan tersebut, tercermin nilai kepemimpinan

hanguripi, bahwa seorang pemimpin harus memiliki melindungi

rakyatnya. Salah satunya dengan cara melarang rakyatnya. Seperti

dalam kutipan di atas tercermin nilai kepemimpinan hanguripi pada

tokoh Wiranta yang melarang kakaknya agar tidak pergi ke kota

menengok ibu karena keadaan kota yang tidak aman.

Aja, Kangmas! Kuwi mbebayani. Yen ngantia Pak
Lodhang digledhah ketemon layange, mesakake dheweke
(LLKR/H2)

Terjemahan:
‘Jangan, Mas! Itu berbahaya. Kalau sampai Pak
Lodhang digeledah katemu suratnya, kasihan dia.’
(LLKR/H2)

Tuturan di atas menjelaskan tentang Wiranta yang melarang

kakanya menitipkan surat kepada Pak Lodhang untuk keluarganya di

kota. Berdasarkan konteks tuturan tersebut, tercermin nilai

kepemimpinan hanguripi, bahwa seorang pemimpin harus memiliki

jati diri untuk melindungi rakyatnya. Salah satunya dengan cara

melarang rakyatnya untuk melakukan sesuatu. Seperti pada kutipan di

atas tercermin pada tokoh Wiranta yang melarang kakak menitipkan
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surat, karena kalau sampai digeledah dan ketahuan oleh Belanda

kasihan Pak Lodhang disiksa.

Ah, Kangmas ki kok neka-neka. Takaturi menggalih
kahanane ta, Kangmas. La wong Landa olehe ngincim-
incim nyang pemudha-pemudha kepati-pati kok kita
kluyur-kluyur mlebu kutha. Iki mengko rak ora sida
ngleremake penggalihe sibu, nanging ngulungake pati-uripe
dhewe menyang mungsuh, (LLKR/H3)

Terjemahan:
‘Ah, Mas ini kok ada-ada saja. Tak kasih tahu mengingat
keadaan, Mas. Belanda saja kalau mengincar pemuda-
pemuda seperti itu kok kita pergi-pergi masuk kota. Ini
nanti kan tidak jadi menenangkan hati ibu, tapi menyerahkan
mati-hidup kita kepada musuh,’ (LLKR/H3)

Tuturan di atas menjelaskan tentang Wiradi yang tidak

percaya bahwa kedua orang tuanya mau menerima kabar angin tanpa

adanya surat. Tetapi Wiranta membantahnya, dia beranggapan kedua

orang tuanya mengerti dengan keadaan yang tidak aman apabila anak-

anaknya pergi ke kota. Berdasarkan konteksnya, tuturan di atas

mencerminan dari nilai kepemimpinan hanguripi, bahwa seorang

pemimpin harus melindungi rakyatnya. Hal ini tercermin pada tokoh

Wiranta si adik yang melarang kakaknya karena si adik takut kalau

sampai mereka bertemu dengan tentara Belanda mereka akan disiksa,

bahkan sampai mati.

Yen bengi, Mas, Landa-landa pancen ora wani metu saka
beteng yen mung nganggo power wagen wae. Nanging
tank-tank mesthi nganglang mawa lampu sorot lan dhua-
belas-koma-tujuh (arane bedhil sing ukuran dawane
mimise 12,7 cm) iku sing diwedeni kanca-kanca
(LLKR/H5)
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Terjemahan:
‘Kalau malam, Mas, Belanda-belanda memang tidak
berani keluar dari benteng kalau hanya menggunakan
power wagen. Tapi tank-tank pasti tersebar luas dengan
lampu sorot dan dua belas koma tujuh (nama senjata
yang ukuran panjangnya mencapai 12,7 cm) itu yang
ditakuti teman-teman.’ (LLKR/H5)

Tuturan di atas menjelaskan tentang Wiradi yang bertanya

kepada Kusnarna tentang keadaan kota, apabila ia pergi menlusup ke

kota bisa ataukah tidak. Dan Kusnarna pun memberi tahu waktu yang

sedikit aman untuk bisa menelusup pergi ke kota. Berdasarkan

konteks tuturan tersebut, tercermin nilai kepemimpinan hanguripi,

bahwa seorang pemimpin harus melindungi rakyatnya. Seperti pada

tokoh Kusnarna yang mencerminkan nilai kepemimpinan hanguripi

dengan memberi tahu kepada Wiradi waktu yang tepat untuk

berpergian agar selamat yaitu pada malam hari, karena pada malam

hari tentara Belanda tidak berani keluar dari Benteng.

Nanging yen kita niyat marak sibu dheweke gelem
ngeterake, kok, mau.
Wiranta njenggirat atine, mandeng kangmase.

Kok nekat wae, ta, Mas  (LLKR/H6)

Terjemahan:
‘Tapi kalau kita niat menengok ibu dia mau mengantar, kok,
tadi .’
Wiranta kaget hatinya, melihat kakaknya.

‘Kok nekad saja, Mas?’ (LLKR/H6)

Tuturan di atas menjelaskan tentang Wiradi yang tetap

memaksa adiknya untuk pergi ke kota menengok ibunya yang sakit

dengan alasan Kusnarna mau mengantarnya. Dari konteks tuturan
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tersebut tercermin nilai kepemimpinan hanguripi, bahwa seorang

pemimpin harus melindungi rakyatnya, dengan cara melarangnya

untuk melakukan sesuatu karena melihat keadaan yang tidak

memungkinkan. Hal ini tercermin pada tokoh Wiranta yang melarang

Wiradi kakaknya supaya tidak pergi.

Jarene Dhik Narna yen bengi rada aman kanggo kita
mlebu mrana (LLKR/H6)

Terjemahan:
‘Katanya Dhik Narna kalau malam sedikit aman untuk
kita masuk kesana.’ (LLKR/H6)

Tuturan di atas menceritakan tentang Wiradi yang tetap

memaksa adiknya pergi ke kota dengan alasan bahwa pada malam hari

aman untuk mereka masuk ke kota. Dari konteks tuturan tersebut

tercermin nilai kepemimpinan hanguripi, bahwa seorang pemimpin

harus melindungi rakyatnya. Hal ini tercermin pada tokoh Kusnarna

yang memberi saran waktu yang baik untuk masuk ke kota.

“Lakune ora liwat dalan, nanging nratas liwat galengan,
marga yen liwat dalan isih padha kuwatir yen
kepranggulan patroli-patroli Landa sing nekat metu saka
pos-pos penjagan, saora-orane ya nyingkiri pangulate
mata-mata mungsuh (LLKR/H8)

Terjemahan:
‘Perjalanan tidak melewati jalan raya, tetapi menerobos
melewati tanggul persawahan, karena kalau melewati
jalan raya masih khawatir jika ketahuan patroli-patroli
Belanda yang nekad keluar dari pos-pos penjagaan,
setidak-tidaknya menghindari pengawasan mata-mata
musuh.’ (LLKR/H8)

Kutipan di atas menceritakan tentang perjalanan para pemuda

untuk pergi ke kota harus melalui berbagai rintangan. Selain harus
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melewati tanggul sawah, juga khawatir ketahuan patroli tentara

Belanda, serta bahaya gigitan ular sawah bagi yang memakai sepatu.

Berdasarkan konteks tersebut, tercermin nilai kepemimpinan

hanguripi,  bahwa seorang pemimpin harus melindungi rakyatnya.

Salah satunya dengan cara menunjukkan jalan yang aman untuk

dilewati agar terhindar dari pengawasan mata-mata musuh.

Mas. Sanadyan slamet ora ana kadadean apa-apa mengko
aja suwe-suwe anggone rangkul-rangkulan karo ibu, lo
celathune Narna saka mburi. Yen bisa jam-jam siji ngono
awake dhewe wis padha bali (LLKR/H9)

Terjemahan:
‘Mas. Meskipun selamat tidak ada kejadian apa-apa
nanti jangan lama-lama berpeluk-pelukan dengan ibu,
lo,’ kata Narna dari belakang. ‘Kalau bisa sekitar jam satu
kita sudah pulang.’ (LLKR/H9)

Tuturan di atas menceritakan tentang perjalanan pemuda

gerilya pergi ke kota untuk mengantar Wiradi menengok ibunya yang

sedang sakit dimana Kusnarna memberikan peringatan kepada Wiradi

apabila selamat sampai rumah agar jangan lama-lama berada di

rumah, agar sekitar jam satu sudah bisa pulang ke desa. Konteks

tuturan tersebut mencerminkan nilai kepemimpinan hanguripi, bahwa

seorang pemimpin memiliki sifat melindungi rakyatnya. Hal ini

tercermin pada tokoh Narna yang melarang Wiradi berlama-lama

bertemu ibu karena takut ketahuan musuh. Selain melarang tokoh

Narna juga memberi saran agar sekitar pukul satu sudah pulang karena

kalau sampai pagi belum pulang takut musuh keluar dari bentengnya.
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Marija mau sida nganggo sepatu ora, mau Ca? Awas, lo,
kyaine lagi wae ndlosor mlayu ngidul iki mau, mentas wae
daklangkahi  clathune Sukardiman clemang-clemong.
(LLKR/H9)

Terjemahan:
‘Marija tadi jadi memakai sepati tidak, tadi Ca? Awas, lo,
kyainya baru saja berjalan ke selatan itu tadi, baru saja
saya langkahi, kata Sukardiman ceplas-ceplos. (LLKR/H9)

Tuturan di atas menceritakan tentang saat perjalanan pemuda

gerilya menuju kota, di tengah perjalanan Sukardiman mengingatkan

dengan rasa menakuti Marija yang tidak memakai sepatu dengan

memberitahu bahwa ia baru saja melihat ular yang sedang berjalan ke

arah selatan. Berdasarkan konteks tuturan tersebut tercermin nilai

kepemimpinan hanguripi, bahwa seorang pemimpin memiliki sifat

melindungi rakyatnya. Hal ini tercermin pada tokoh Sukardiman yang

memberi tahu bahaya yang baru saja dilewatinya agar temannya tidak

celaka.

“Nyabrang Bengawan iku kudu ngati-ati, marga pemudha-
pemudha iku kudu liwat panggonan kang sela, dene kahanan
sabrange Bengawan ora ana sing weruh apa ana tank-é
mungsuh sing nunggoni karo lampu sorot lan dhua-belas-
koma-tujuh apa ora. Yen lagi ana tengah Bengawan terus
disoroti lampu mesthi wae ora bisa obah apa-apa maneh.
(LLKR/H10)

Terjemahan:
‘Menyeberangi Bengawan itu harus hati-hati, karena
pemuda-pemuda itu harus melewati tempat yang sepi, karena
keadaan menyeberangi Bengawan tidak ada yang melihat apa
ada tank musuh yang menunggu lampu sorot dan dua beas
koma tujuh atau tidak. Kalau sedang berada di tengah
Bengawan lalu disoroti lampu pasti saja tidak bisa berbuat
apa-apa lagi.’ (LLKR/H10)
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Kutipan di atas menceritakan perjalanan pemuda gerilya

menuju ke kota yang semakin lama waktu semakin sore dan hari

sudah mulai gelap, dimana mereka harus berhati-hati untuk

menyeberangi bengawan. Berdasarkam konteks tersebut tercermin

nilai kepemimpinan hanguripi, bahwa seorang pemimpin harus

melindungi rakyatnya, yaitu dengan cara memberikan peringatan

apabila menyeberangi Bengawan harus berhati-hati agar rakyatnya

tidak celaka.

E, wis ana sing ndhisiki bakdan mreconan!  celathune
salah siji kanca isih tatag wae.

Ssstt! Aja grusa-grusu maneh, Cah!  bisike pemudha
liyane. (LLKR/H10)

Terjemahan:
‘E, sudah ada yang mendahului lebaran bermain petasan!’
kata salah satu teman yang masih berani saja.

‘Sstt! Jangan tergesa-gesa lagi, Cah!’ bisik pemuda lainnya.
(LLKR/H10)

Tuturan di atas menceritakan tentang perjalanan pemuda

gerilya ke kota, di tengah perjalanan terdengar suara tembakan. Salah

satu pemuda gerilya mengingatkan kepada temannya untuk tidak

tergesa-gesa. Konteks tuturan di atas mencerminkan nilai

kepemimpinan hangripi, bahwa seorang pemimpin harus melindungi

rakyatnya. Hal ini terlihat pada kutipan di atas yang mencerminkan

sosok seorang pemimpin yaitu memberi tahu temannya agar dalam

bertindak tidak tergesa-gesa agar tidak ketahuan oleh musuh.
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Aja padha melu dhisik yen durung krungu swarane
manuk tuhu (LLKR/H11)

Terjemahan:
‘Jangan ikut dulu kalau belum mendengar suara burung
tuhu.’ (LLKR/H11)

Tuturan di atas menceritakan saat pemuda gerilya akan

menyeberangi bengawan yang tidak bisa dilakukan bersama-sama,

harus satu per satu agar tidak ketahuan tentara Belanda. Wiranta yang

akan menyeberang memberi pesan kepada teman-temannya agar tidak

menyeberang sebelum ia memberi kode dengan suara burung tuhu.

Berdasarkan konteks tuturan tersebut,  tercermin nilai kepemimpinan

hanguipi, bahwa seorang pemimpin harus melindungi rakyatnya,

dengan cara memberikan peringatan supaya jangan ikut menyeberang

dulu sebelum ada kode. Hal ini tercermin pada tokoh Wiranta yang

memberikan peringatan kepada teman-teman agar tidak ikut

menyeberang dulu sebelum Wiranta memberikan kode dengan suara

bunyi burung Tuhu.

Sing prayitna, lo, Dhi. Yen ana bebaya ndang sentilen wae
karabenmu, ben kene padha ngreti (LLKR/H11)

Terjemahan:
‘Yang waspada, lo, Dhik. Kalau ana bahaya langsung
tembak saja sesukamu, biar di sini semua tahu.’
(LLKR/H11)

Tuturan di atas menceritakan perjalanan pemuda gerilya

menyeberangi bengawan dimana Wiradi berpesan kepada Wiranta,

adiknya, yang akan menyeberang terlebih dahulu agar waspada jangan

sampai ketahuan tentara Belanda. Berdasarkan konteksnya tuturan
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tersebut mencerminkan nilai kepemimpinan hanguripi, bahwa seorang

pemimpin memiliki sifat melindungi rakyatnya, dengan cara

memberikan pesan supaya tetap waspada kalau ada bahaya untuk

membunyikan tembaknya agar teman-teman mengetahui kalau ada

bahaya. Hal ini tercermin pada tokoh Wiradi yang berpesan kepada

Wiranta adiknya supaya tetap waspada kalau ada bahaya untuk

membunyikan tembaknya agar teman-teman mengetahui kalau ada

bahaya.

Ora susah ditanggulangi, Kanca, gaman kita muspra
(LLKR/H14)

Terjemahan:
‘Tidak usah dihadapi, Teman, senjata kita tidak ada
gunanya!’ (LLKR/H14)

Tuturan di atas menceritakan setelah pemuda gerilya selamat

tidak ada halangan pada saat menyeberangi bengawan, sehingga

sampai di Warungpelem. Tetapi ketika akan menyeberangi jalan

Mesen (sekarang Urip Sumoharjo) mendadak terdengar suara tank

tentara Belanda. Wiranta segera menyuruh teman-temannya untuk

bersembunyi dan berwaspada. Berdasarkan konteks tuturan tersebut

tercermin nilai kepemimpinan hanguripi, bahwa seorang pemimpin

harus melindungi rakyatnya. Salah satunya dengan cara memberikan

peringatan. Hal ini tercermin pada tokoh Wiranta yang memberikan

peringatan kepada teman-temannya, agar tidak menghadapi musuh

karena senjata yang dimiliki tidak lengkap.
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Menenga, Ja. Iki mengko ora wurung kowe gawe cilakane
wong samene  Suwarane Sukardiman songol, nanging ora
sora. (LLKR/H14)

Terjemahan:
‘Diam, Ja. Ini nanti bisa saja kamu membuat celaka
orang segini.’ Suaranya Sukardiman membentak, tetapi tidak
keras.’ (LLKR/H14)

Tuturan di atas menceritakan pada saat bersembunyi Wiradi

mendengar ada orang yang menangis, ternyata Marija yang menangis.

Sukardiman membentak Marija agar diam karena jika ia terus

menangis akan membahayakan mereka karena tentara Belandaakan

mengetahui bahwa mereka bersembunyi. Berdasarkan konteks tuturan

tersebut, mencerminkan nilai kepemimpinan hanguripi,  bahwa

seorang pemimpin harus melindungi rakyatnya. Hal ini tercermin pada

tokoh Sukardiman yang berpesan kepada Marija dengan suara sedikit

membentak supaya diam, karena kalau Marija tidak diam akan

membahayakan teman-teman yang lain.

Sedhela wae Mas, limalas menit utawa setengah jam
suwe-suwene, aja luwih. Aku nunggu kene. Yen ana bebaya
aku ngunekake karabenku ping telu urut-urutan
(LLKR/H16)

Terjemahan:
‘Sebentar saja Mas, lima belas menit atau setengah jam
lama-lamanya, jangan lebih. Saya tunggu di sini. Kalau
ada bahaya saya membunyikan karaben saya tiga kali
berturut-turut.’ (LLKR/H16)

Tuturan di atas menceritakan setelah Kusnarna, Wiradi, dan

Sukardiman sampai di pekarangan rumah Pak Wiradad, Kusnarna

berpesan kepada Wiradi agar jangan berlama-lama di rumah jangan
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lebih dari setengah jam, sedangkan Kusnarna menunggu di luar dan

apabila ada bahaya ia akan memberi kode dengan membunyikan

senjatanya sebanyak tiga kali berturut-turut. Dari konteks tuturan

tersebut tercermin nilai kepemimpinan hanguripi, bahwa seorang

pemimpin harus melindungi rakyatnya. Hal ini tercermin pada tokoh

Kusnarna yang berpesan kepada Wiradi agar tidak berlama-lama

menemui ibu dan bapak, sedangkan Kusnarna menunggu di luar, serta

berpesan apabila ada bahaya Kusnarna akan membunyikan pistolnya

tiga kali agar Wiradi mengetahui kalau ada bahaya.

Pak Naya ana ngarep kamar, celathu, Amrih slamete, Nak,
empun dangu-dangu enten ngriki. (LLKR/H24)

Terjemahan:
Pak Naya ada di depan kamar, berkata, ‘Lebih baik, Nak,
jangan lama-lama di sini.’ (LLKR/H24)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi mengetuk pintu

kamar ibunya, tiba-tiba terdengar suara tembakan sebanyak tiga kali

berturut-turut, pertanda ada bahaya dari Kusnarna. Dari kejauhan

terdengan suara tank tentara Belanda. Pak Naya yang berada di depan

kamar berkata agar Wiradi tidak berlama-lama di rumah. Berdasarkan

konteks tuturan tersebut, tercermin nilai kepemimpinan hanguripi,

bahwa seorang pemimpin harus melindungi rakyatnya. Hal ini

tercermin pada tokoh Pak Naya yang memberikan pendapat agar

Wiradi tidak berlama-lama di rumah Pak Wiradad karena akan

membahayakan bagi dirinya sendiri.
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Prayoginipun Anak sampun dangu-dangu wonten mriki.
Sawekdal-wekdal ngriki dipungledhan Landi, Nak, dados
mboten aman tumrap Anak  clathune Pak Naya miwiti
gunem. (LLKR/H32)

Terjemahan:
‘Sebaiknya Anak jangan lama-lama di sini. Sewaktu-
waktu sini digeledah Belanda, Nak, jadi tidak aman
untuk Anak,’ ucap Pak Naya memulai obrolan. (LLKR/H33)

Tuturan di atas menceritakan pada saat Wiradi berada di

rumah, Pak Naya berpesan kepada Wiradi agar jangan lama-lama

berada di rumah karena sewaktu-waktu rumah digeledah. Konteks

tuturan tersebut mencerminkan nilai kepemimpinan hanguripi, bahwa

seorang pemimpin harus melindungi rakyatnya. Sebagaimana

tercermin pada tokoh Pak Naya yang memberikan pendapat kepada

Wiradi agar dirinya jangan berlama-lama di rumah, karena tidak aman

bagi dirinya. Rumah itu sewaktu-waktu digeledah oleh Belanda.

Menawi mortir saweg titir ngaten menika, kita sami
ngungsi nebih saking dhusun menika. Menawi sampun
mendha, kita wangsul kaliyan madosi kurban
(LLKR/H36)

Terjemahan:
‘Kalau mortir sedang bunyi seperti itu, kita mengungsi
menjauh dari desa itu. Kalau sudah sepi, kita kembali
dan mencari korban.’ (LLKR/H36)

Kutipan di atas menceritakan saat Wiradi bercerita tentang

keadaan dan kehidupan pemuda gerilya di desa kepada Elok. Bahwa

apabila sedang hujan mortir, mereka menjauh dari desa setelah hujan

mortir reda mereka kembali dan mencari korban. Dari konteks

tersebut, tercermin nilai kepemimpinan hanguripi, bahwa seorang
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pemimpin harus melindungi rakyatnya. Hal ini tercermin pada kutipan

di atas, apabila terjadi bahaya seorang pemimpin hendaknya

menyuruh rakyatnya untuk pergi ke tempat yang lebih aman.

Kurban menungsa samenika mboten kathah, sebab kita
sampun sami ngertos menawi wonten montormabur
kleyang-kleyang wonten nginggil dhusun, sekedhap malih
mesthi udan mortir. Mila saget sami sumingkir. Kurban
ingkang kathah inggih namung kerisakan-kerisakan
dhusun kemawon. Menawi bab mortir kemawon kita saget
nyingkiri. Sareng sesakit. (LLKR/H36)

Terjemahan:
‘Korban manusia waktu itu tidak banyak, sebab kita
sudah tahu kalau ada pesawat mondar-mandir di atas
desa, sebentar lagi pasti hujan mortir. Jadi bisa untuk
manyingkir. Korban yang banyak hanya kerusakan-
kerusakan desa saja. Kalau bab mortir saja kita dapat
menghindar. Tetapi penyakit.’ (LLKR/H36)

Kutipan di atas menceritakan setelah terjadi hujan mortir

banyak terjadi kerusakan-kerusakan tetapi korban manusia tidak

banyak, karena penduduk mengetahui apabila ada pesawat berputar-

putar di atas desa pasti akan terjadi hujan mortir, sehingga penduduk

dapat manyingkir menjauh dari desa. Konteks tuturan tersebut

mencerminkan nilai kepemimpinan hanguripi, bahwa seorang

pemimpin harus melindungi rakyatnya. Hal ini tercermin pada kutipan

di atas, apabila terjadi bahaya seorang pemimpin harus melindungi

rakyatnya dengan menyingkir ke tempat yang lebih aman. Apabila

keadaan sudah aman baru memperbolehkan untuk kembali.

Sing ngati-ati ana ndalan, Nang. Kandha Wiranta yen
bisa dikon tilik mrene, sibu kangen banget ngono
(LLKR/H69)
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Terjemahan:
‘Yang hati-hati di jalan, Nak. Bilang Wiranta kalau bisa
disuruh jenguk ke sini, ibu kangen banget gitu.’
(LLKR/H69)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi akan pergi untuk

kembali ke desa, bu Wiradad berpesan kepadanya agar berhati-hati di

jalan. Berdasarkan konteks tuturan tersebut, tercermin nilai

kepemimpinan hanguripi, bahwa seorang pemimpin harus melindungi

rakyatnya.hal ini tercermin pada tokoh Bu Wiradad yang berpesan

kepada Wiradi anaknya agar berhati-hati di jalan.

b) Hangrungkebi

Hangrungkebi, bahwa seorang pemimpin harus berani

berkorban jiwa, raga dan harta demi kesejahteraan bangsa. Mukti

wibawa sebagai abdi masyarakat menjadi tanggung jawab yang harus

diemban. Menghimpun kekuatan untuk membela rakyat dengan

sesanti bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Terdapat 16 data,

adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

Ah, ya mlebune dhedhemitan, aja nganti konangan mata-
mata mungsuh (LLKR/H2)

Terjemahan:
‘Ah, ya masuknya sembunyi-sembunyi, jangan sampai
ketahuan mata-mata musuh.’ (LLKR/H2)

Tuturan di atas menceritakan Wiradi yang tetap memaksa

Wiranta agar ia bisa pergi ke kota menengok ibunya, padahal Wiranta

sudah melarangnya. Wiradi tetap bersikukuh untuk bisa pergi ke kota

meskipun dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan tentara
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Belanda. Berdasarkan konteks tuturan tersebut, tercermin nilai

kepemimpinan hangrungkebi, bahwa seorang pemimpin harus berani

berkorban jiwa dan raga. Hal ini tercermin pada tokoh Wiradi yang

memaksa adiknya Wiranta agar tetap pergi ke kota untuk menemui ibu

yang sedang sakit meskipun harus dengan sembunyi-sembunyi agar

tidak ketahuan mata-mata musuh.

Wong loro mau saikine isih padha cekel bedhil mbelani
negara ana ing desa bawah Bekonang, wetan Sala.
(LLKR/H3)

Terjemahan:
‘Dua orang tadi sekarang masih memegang senjata
membela negara di desa Bekonang, timur Solo.’ (LLKR/H3)

Kutipan di atas menceritakan pada saat Wiradi dan Wiranta

bergerilya membela negara di desa Bekonang, timur kota Solo.

Berdasarkan konteks tersebut, tercermin nilai kepemimpinan

hangrungkebi, bahwa seorang pemimpin harus berani berkorban jiwa

dan raga. Hal ini tercermin pada tokoh Wiradi dan Wiranta yang

sedang berperang untuk membela negara.

Yen pancen niyat ngendhangi ngomah, Mas, sedhela wae
ing wayah bengi. Diterake kanca-kanca. Nanging
pamrayogaku aja grusa-grusu, marga kajaba kita mengko
bisa kepregok patroli Landa, Bu Wiradad ki lagi gerah
maras, yen bengi-bengi dikageti aku kuwatir yen malah dadi
bendrong. (LLKR/H6)

Terjemahan:
‘Kalau memang niat mengunjungi rumah, Mas, sebentar
saja pada malam hari. Diantar teman-teman. Tapi
menurut saya jangan terburu-buru, karena selain kita
nanti bisa kepergok patroli Belanda, Bu Wiradad itu
sedang sakit parah, kalau malam-malam dikageti saya
khawatir kalau jadi celaka.’ (LLKR/H6)
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Tuturan di atas menceritakan saat Kusnarna yang heran

dengan keinginan Wiradi untuk pergi ke kota, namun ia menuruti

keinginan Wiradi dan memutuskan waktu yang tepat untuk pergi ke

kota yaitu pada malam hari dengan diantar oleh teman-teman.

Berdasarkan konteks tersebut, tercermin nilai kepemimpinan

hangrungkebi, bahwa seorang pemimpin harus berani berkorban jiwa

dan raga. Hal ini tercermin pada tokoh Wiradi yang memaksa teman-

teman untuk menemaminya pergi ke kota untuk menemui ibu yang

sedang sakit, walaupun keadaan sangat membahayakan bagi dirinya

dan teman-temannya.

“Semangate bocah-bocah mlebu kutha ki disumet sangka
kegembiran utawa gregeten nedya males ukum merga
mentas nandhang kurban akeh (LLKR/H7)

Terjemahan:
‘Semangat anak-anak masuk kota ini tumbuh karena
marah atau kesal untuk balas dendam hukum karena
baru saja kehilangan korban banyak.’ (LLKR/H7)

Kutipan di atas mencerminkan nilai kepmimpinan

hangrungkebi, bahwa seorang pemimpin harus berani berkorban jiwa

dan raga. Hal ini tercermin pada kutipan di atas yaitu anak-anak

bersemangat untuk masuk ke kota untuk balas dendam karena baru

saja kehilangan banyak korban.

..., sanajan gegamane ora pati jangkep, ora kabeh
nduweni karaben utawa bedhil adoh liyane, nanging kabeh
nduweni cekelan, ora ketang pistul utawa granat
(LLKR/H7)
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Terjemahan:
‘..., meskipun senjatanya tidak begitu lengkap, tidak
semua mempunyai karaben atau senjata lainnya, tetapi
semua mempunyai pegangan, meskipun pistol atau
granat.’ (LLKR/H7)

Pada kutipan di atas tercermin nilai kepemimpinan

hangrungkebi, bahwa seorang pemimpin harus berani berkorban jiwa

dan raga. Hal ini tercermin pada kutipan di atas, meskipun senjata

yang dimiliki tidak begitu lengkap, yang penting semua mempunyai

pegangan, meskipun hanya pistol dan granat, anak-anak tetap pergi ke

kota.

“Dene bebayane liwat galengan kuwi kajaba rada repot
lakune merga ciyut ora rata, kanggone sing padha ora
sepaton ya wedi Kyai Oyot, yaiku ula sing uga tlusuran
liwat galengan (LLKR/H8)

Terjemahan:
‘Sedangkan bahayanya melewati tanggul persawahan itu
selain sedikit susah jalannya karena sempit tidak rata,
bagi yang tidak menggunakan sepatu ya takut dengan
Kyai Oyot, yaitu ular yang berjalan melewati tanggul.’
(LLKR/H8)

Kutipan di atas menceritakan bahayanya perjalanan melewati

tanggul persawaham, selain jalannya yang sempit dan tidak rata, bagi

yang tidak memakai sepatu takut dengan gigitan ular.  Konteks

tersebut mencerminkan nilai kepemimpinan hangrungkebi, bahwa

seorang pemimpin harus berani berkorban jiwa dan raga. Hal ini

tercermin pada kutipan di atas, meskipun harus melewati tanggul

persawahan dengan bahaya susah jalannya karena sempit dan tidak
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rata, dan bahaya ular bagi yang tidak memakai sepatu, namun anak-

anak tetap pergi ke kota.

Tinggalen aku, tinggalen kene wae. Karo Marija. Kanca-
kanca liyane mengko rak ya mrene tulung aku. Ning
Kangmas Wiradi kudu ketemu sibu, wong wis diniyati saka
ngomah. (LLKR/H16)

Terjemahan:
‘Tinggalkan saja saya, tinggal di sini saja. Dengan
Marija. Teman-teman yang lain nanti kan juga ke sini
menolong saya. Tapi Kangmas Wiradi harus bertemu ibu,
kan sudah di niati dari rumah.’ (LLKR/H16)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiranta tertembak, salah

seorang pemuda bernama Kusnarna meminta agar tidak melanjutkan

perjalanannya, namun, Wiranta membantah. Ia meminta agar

kakaknya tetap di antar menengok ibu, sedangkan ia di tinggal dengan

Marija untuk menunggu pertolongan dari teman-teman yang lain. Dari

konteks tuturan tersebut, tercermin nilai kepemimpinan hangrungkebi,

bahwa seorang pemimpin harus berani berkorban jiwa dan raga. Hal

ini tercermin pada tokoh Wiranta yang meminta Wiradi kakaknya

untuk meninggalkan dirinya yang sedang terluka karena tertembak,

agar kakaknya tetap bertemu ibunya yang sedang sakit.

Sedhela wae Mas, limalas menit utawa setengah jam
suwe-suwene, aja luwih. Aku nunggu kene. Yen ana bebaya
aku ngunekake karabenku ping telu urut-urutan
(LLKR/H16)

Terjemahan:
‘Sebentar saja Mas, lima belas menit atau setengah jam
lama-lamanya, jangan lebih. Saya tunggu di sini. Kalau
ada bahaya saya membunyikan karaben saya tiga kali
berturut-turut.’ (LLKR/H16)
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Tuturan di atas menceritakan setelah Kusnarna, Wiradi, dan

Sukardiman sampai di pekarangan rumah Pak Wiradad, Kusnarna

berpesan kepada Wiradi agar jangan berlama-lama di rumah jangan

lebih dari setengah jam, sedangkan Kusnarna menunggu di luar dan

apabila ada bahaya ia akan memberi kode dengan membunyikan

senjatanya sebanyak tiga kali berturut-turut. Dari konteks tuturan

tersebut, tercermin nilai kepemimpinan hangrungkebi, bahwa seorang

pemimpin harus berani berkorban jiwa dan raga. Hal ini tercermin

pada tokoh Kusnarna yang berani menunggu di luar rumah, menunggu

Wiradi yang sedang bertemu dengan bapak ibunya, dan ia berpesan

kepada Wiradi apabila ada bahaya ia akan membunyikan karabennya

sebanyak tiga kali berturut-turut.

Lo, kowe Nang?  ucapane Pak Wiradad ngandhut suka lan
giris. Suka dene anake teka, giris marga tekane nggawa
bebaya, yaiku bebayane pemudha gerilya mlebu tlatah kang
dijeki mungsuh. (LLKR/H20)

Terjemahan:
‘Lo, kamu Nak?’ ucap Pak Wiradad mengandung suka dan
takut. Suka karena anaknya datang, takut karena datangnya
membawa bahaya, yaitu bahayanya pemuda gerilya
masuk kota tempat yang dikuasai musuh. (LLKR/H20)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi telah berada di

rumah, ia mengetuk pintu kamar orang tuanya, lalu Pak Wiradad

keluar dengan rasa suka dan takut. Suka karena anaknya datang, tetapi

kedatangannya sangat membahayakan dirinya. Karena kota adalah

tempat yang dikuasai musuh. Konteks tuturan tersebut mencerminkan

nilai kepemimpinan hangrungkebi, bahwa seorang pemimpin harus
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berani berkorban jiwa dan raga. Hal ini tercermin pada tokoh Wiradi

yang berani masuk ke kota untuk menemui kedua orang tuanya,

meskipun sangat berbahaya apabila pemuda gerilya masuk ke kota,

karena kota adalah tempat yang dikuasai oleh musuh.

Kene wis ping pindho digledhah. Aku pinuju ora ana
ngomah. Tujune Nak Elok ana, dadi ibumu ana rewange.
Ing kampung kene wis ora ana pemudha, kabel dicekel
Landa utawa mlayu nyang njaba kutha (LLKR/H30)

Terjemahan:
‘Sini sudah dua kali digeledah. Saya kebetulan tidak ada
di rumah. Untungnya Nak Elok ada, jadi ibumu ana yang
membantu. Di kampung sini sudah tidak ada pemuda,
semua ditangkap Belanda atau pergi ke luar kota.’
(LLKR/H30)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi yang khawatir

apabila tentara Belanda menggeledah rumahnya, dan mengetahui ia

berada di rumah. Ia bertanya kepada Pak Wiradad apakah rumah

tersebut pernah digeledah atau tidak. Ternyata rumah itu sudah dua

kali digeledah saat Pak Wiradad tidak berada di rumah. Tapi ia tidak

bisa pergi dari rumah saat siang hari karena tentara Belanda pasti

sedang berjaga-jaga. Konteks tuturan tersebut mencerminkan nilai

kepemimpinan hangrungkebi, bahwa seorang pemimpin harus berani

berkorban jiwa dan raga. Hal ini tercermin pada Wiradi yang

mendengar perkataan bapaknya kalau rumah yang ditempati sudah

pernah digeledah dua kali. Kini dirinya dalam bahaya tetapi harus

tetap dihadapinya.

Kula inggih lajeng kedah kesah. Menapa malih samenika
Dhik Ranta nandhang tatu... (LLKR/H30)
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Terjemahan:
‘Saya juga sekarang harus pergi. Apalagi sekarang Dhik
Ranta sedang terluka...’ (LLKR/H30)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi mengetahui bahwa

rumahnya telah dua kali digeledah, ia harus pergi secepatnya apalagi

saat ia teringat bahwa Wiranta sedang terluka. Tetapi ia tidak bisa

pergi dari rumah saat siang hari karena pasukan Belanda pasti sedang

berjaga-jaga. Berdasarkan konteks tuturan tersebut, tercermin nilai

kepemimpinan hangrungkebi, bahwa seorang pemimpin harus berani

berkorban jiwa dan raga. Hal ini tercermin pada tokoh Wiradi nekat

pergi dari rumah, meskipun sangat membahayakan bagi dirinya, tetapi

ia harus tetap pergi karena ia teringat adiknya yang sedang terluka.

Piyambakipun menika mbiyantu wonten Biro
Perjuwangan Putri ing Balapan. Kala semanten saweg
angsal giliran dhines, ndadak dalunipun Welandi ngebroki
kitha. Jeng Wiras lajeng mboten mantuk ngantos sapriki
(LLKR/H37)

Terjemahan:
‘Dirinya itu membantu di Biro Perjuangan Putri di
Balapan. Waktu dulu sedang dapat giliran dinas,
mendadak malamnya Belanda mendatangi kota. Jeng
Wiras lalu tidak ketemu sampai sekarang.’ (LLKR/H37)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi sedang bercerita

tentang adiknya Wirastuti yang hilang tidak ada kabarnya kepada

Elok. Konteks tuturan tersebut mencerminkan nilai kepemimpinan

hangrungkebi, bahwa seorang pemimpin harus berani berkorban jiwa

dan raga. Hal ini tercermin pada tokoh Wirastuti yang bekerja di Biro
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Perjuangan Putri. Pada saat ia mendapatgiliran dinas, mendadak

Belanda mendatangi kota, sehingga ia menghilang belum ditemukan.

Kala wau dalu nalika badhe mriki pupunipun kenging
bedhil, dados mboten saged nerusaken lampah
(LLKR/H38)

Terjemahan:
‘Semalam waktu akan ke sini pahanya kena tembak, jadi
tidak bisa melanjutkan perjalanan.’ (LLKR/H38)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi bercerita tentang

adiknya kepada Elok. Ia menceritakan Wiranta yang tidak bisa

melanjutkan perjalanannya untuk ikut dengannya menengok rumah

karena saat perjalan pahanya terkena tembakan tentara Belanda.

Berdasarkan konteks tuturan tersebut, tercermin nilai kepemimpinan

hangrungkebi, bahwa seorang pemimpin harus berani berkorban jiwa

dan raga. Hal ini tercermin pada tokoh Wiranta yang dalam perjalanan

ke kota terluka karena tertembak sehingga tidak bisa melanjutkan

perjalanan.

Nanging, Pak. Kula mboten saget mendel kemawon
wonten ngriki kados dinten menika wau, thenger-thenger.
Kula kados tawanan kemawon (LLKR/H43)

Terjemahan:
‘Tetapi, Pak. Saya tidak bisa diam saja di sini seperti hari
ini tadi, tidak ada kesibukan. Saya seperti tawanan saja.’
(LLKR/H43)

Tuturan di atas menceritakan saat Pak Wiradad melarang

Wiradi untuk tidak pergi dari rumah terlebih dahulu setelah Pak

Wiradad mendengar kabar tentang Belanda yang akan menguatkan

penjagaannya. Namun, Wiradi membantahnya karena ia tidak bisa
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berdiam diri di rumah tidak ada kesibukan. Konteks tuturan tersebut

mencerminkan nilai kepemimpinan hangrungkebi, bahwa seorang

pemimpin harus berani berkorban jiwa dan raga. Hal ini tercermin

pada sosok Wiradi yang tidak mau berdiam diri di rumah saja. Ia ingin

pergi dari rumah dan kembali ke desa.

Kala wingi sedalu kula mboten ngaken, sebab Den Wiradi
mesthi dereng oncat. Enjing wau kula ngaken sebab kula
kinten Den Wi empun kesah teng dhusun  Suwarane Pak
Lodhang pego, ora cetha. (LLKR/H81)

Terjemahan:
‘Pada kemarin malam saya tidak mengaku, sebab Den
Wiradi pasti belum pergi. Pagi tadi saya mengaku sebab
saya kira Den Wi sudah pergi ke desa.’ Suaranya Pak
Lodhang tidak seperti biasanya, tidak jelas. (LLKR/H81)

Tuturan di atas menceritakan saat tentara Belanda bersama

Pak Lodhang datang kerumah untuk menangkap Wiradi. Saat lewat di

depan Elok, berkata bahwa ia sejak ditangkap tidak mengaku bahwa

Wiradi berada di rumah, ia baru mengaku pagi hari karena berpikiran

Wiradi sudah pergi dari rumah. Muka Pak Lodhang memar, alisnya

pecah, dan mulutnya berdarah karena dipukuli oleh tentara Belanda.

Berdasarkan konteks tuturan tersebut, tercermin nilai kepemimpinan

hangrungkebi, bahwa seorang pemimpin harus berani berkorban jiwa

dan raga. Hal ini tercermin pada tokoh Pak Lodhang yang rela di siksa

dan di pukuli oleh tentara Belanda karena tidak mau mengaku kalau

Wiradi berada di kota. Pak Lodhang baru mengaku pada pagi hari

karena berfikiran kalau Wiradi sudah kembali ke desa.
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c) Hangruwat

Hangruwat, berarti memberantas berbagai masalah yang

mengganggu jalannya pemerintahan demi ketenteraman negara,

misalnya mengurangi kemiskinan, membantu para penyandang cacat,

memberikan pendidikan keterampilan para pemuda, meningkatkan

ketakwaan, dengan harapan mendapatkan ampunan, membersihkan

diri, agar Tuhan memberikan kemudahan dan solusi. Terdapat 1 data,

adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

“Dene bebayane liwat galengan kuwi kajaba rada repot
lakune merga ciyut ora rata, kanggone sing padha ora
sepaton ya wedi Kyai Oyot, yaiku ula sing uga tlusuran
liwat galengan (LLKR/H8)

Terjemahan:
‘Bahayanya melewati tanggul persawahan itu selain
sedikit susah jalannya karena sempit tidak rata, bagi
yang tidak menggunakan sepatu ya takut dengan Kyai
Oyot, yaitu ular yang berjalan melewati tanggul.’
(LLKR/H8)

Kutipan di atas menceritakan bahayanya perjalanan melewati

tanggul persawaham, selain jalannya yang sempit dan tidak rata, bagi

yang tidak memakai sepatu takut dengan gigitan ular.  Konteks

tersebut mencerminkan nilai kepemimpinan hangrungkebi, bahwa

seorang pemimpin harus berani berkorban jiwa dan raga.  Berdasarkan

konteks tuturan tersebut, tercermin nilai kepemimpinan hangruwat,

bahwa seorang pemimpin harus memberantas berbagai masalah yang

mengganggu jalannya pemerintahan demi ketenteraman negara. Hal

ini tercermin pada kutipan di atas, yaitu para pemuda berani melewati
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tanggul persawahan yang sangat membahayakan mereka dengan

masalah-masalah yang menghadang mereka. Di antaranya jalannya

yang tidak rata sehingga sulit untuk dilalui dan masalah yang lain adal

bahaya gigitan ular bagi yang tidak memakai sepatu, tetapi mereka

tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke kota.

d) Hanata

Hanata, berarti ‘menata’ bahwa para pemimpin harus

menghayati falsafah njunjung drajating praja, berdasarkan konsep

nata lan mbangun praja , menegakkan kedisiplinan, kejujuran, dan

setia (loyal), demi kesejahteraan rakyat, dengan sesanti ing ngarsa

sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani,

memberikan contoh, membangkitkan semangat kerja dan berwibawa

di depan rakyat, berpengaruh seperti dilansir dalam kepemimpinan

Pancasila. Rakyat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan potensi

alam milik negara, sesuai dengan amanat UUD 45. Terdapat 9 data,

adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

Kok wantun nyambutdamel sesarengan mbiyantu
Welandi? Pegawe negeri rak sampun dipunsumpah yen
mboten badhe nyambutdamel kalihan Welandi
(LLKR/H28)

Terjemahan:
‘Kok berani bekerja dengan membantu Belanda?
Pegawai negeri kan sudah di sumpah kalau tidak akan
bekerja dengan Belanda?’ (LLKR/H28)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi mengetahui bahwa

bapaknya bekerja dengan membantu Belanda dari ibunya. Ia bertanya
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kepada bapaknya mengapa bapaknya berani bekerja membantu

Belanda padahal pegawai negeri telah disumpah untuk tidak bekerja

kepada Belanda. Wiradi tidak mau kalau bapaknya bekerja kepada

Belanda. Berdasarkan konteks tuturan tersebut, tercermin nilai

kepemimpinan hanata, bahwa seorang pemimpin harus menegakkan

kedisiplinan, kejujuran, dan setia (loyal), demi kesejahteraan rakyat.

Hal ini tercermin pada tokoh Wiradi yang marah, menanyakan kepada

Pak Wiradad bapaknya mengapa Pak Wiradad berani bekerja

membantu Belanda, padahal pegawai negeri sudah di sumpah untuk

tidak akan bekerja membantu Belanda. Ini dilakukan untuk

menegakka kedisiplinan dan kesetiaan Pak Wiradad dengan

negaranya.

Kula pun matur ramane, ampun nyambutdamel kalih
Landi. Nanging ramane mboten nggega. Kula pun kuwatos
mawon kalih ramane niku... (LLKR/H32)

Terjemahan:
‘Saya sudah bicara pada bapak, jangan bekerja dengan
Belanda. Tapi bapak tidak percaya. Saya khawatir saja
kalau bapak itu...’ (LLKR/H32)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi bercerita kepada

Pak Naya bahwa ia sudah bicara kepada bapaknya agar tidak bekerja

kepada Belanda, tetapi bapaknya tidak percaya. Ia khawatir kalau

bapaknya adalah mata-mata musuh. Konteks tuturan tersebut

mencerminkan nilai kepemimpinan hanata, bahwa seorang pemimpin

harus menegakkan kedisiplinan, kejujuran, dan setia (loyal), demi

kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin pada tokoh Wiradi yang berani
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berbicara dan menasehati Pak Wiradad agar tidak bekerja dengan

Belanda. Ini dilakukan untuk menegakka kedisiplinan dan kesetiann

Pak Wiradad terhadap negaranya.

Mesthi kemawon, Pak. Margi ingkang badhe nemtokaken
zaman menika rak lare-lare enem. Dados pantes yen para
nem-neman nemtokaken tetedhan ingkang bakal kaulu
bangsanipun. Tiyang enem-enem kuwatos kemawon margi
tetedhan roti ingkang eca menika bakal ngracuni gagasan
bab kamardikaning negara.... (LLKR/H44)

Terjemahan:
‘Pasti saja, Pak. Karena yang akan menentukan zaman
ini kan anak-anak muda. Jadi pantas kalau para muda-
muda menentukan makanan yang akan dimakan
bangsanya. Orang muda-muda khawatir saja karena
makanan roti enak itu akan meracuni pikiran bab
kemerdekaan negara....’ (LLKR/H44)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi melarang bapaknya

agar tidak memakan roti karena roti adalah makanan orang Belanda.

Berdasarkan konteks tuturan di atas, tercermin nilai kepemimpinan

hanata, bahwa seorang pemimpin harus menegakkan kedisiplinan,

kejujuran, dan setia (loyal), demi kesejahteraan rakyat. Hal ini

tercermin pada tokoh Wiradi yang melarang orang tuanya memakai

roti demi kesetiaannya terhadap negara. Karena roti adalah makanan

orang Belanda. Oleh karena itu, Wiradi melarang orang tuanya

memakan roti karena Wiradi dan pemuda yang lain khawatir makanan

roti yang enak akan mempengaruhi pikiran sehingga meracuni

kemerdekaan negara.

Pak tiyang Jawi, tiyang Indonesia ingkang nedha roti
punika namung mata-mata mungsuh!” Wiradi setengah
njerit muni mengkono mau. (LLKR/H45)
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Terjemahan:
‘Pak orang Jawa, orang Indonesia yang makan roti itu
hanya mata-mata musuh!’ Wiradi setengah teriak
berkata seperti itu tadi. (LLKR/H45)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi berbicara kepada

bapaknya bahwa orang Indonesia yang makan roti hanyalah mata-

mata musuh. Konteks tuturan tersebut mencerminkan nilai

kepemimpinan hanata, bahwa seorang pemimpin harus menegakkan

kedisiplinan, kejujuran, dan setia (loyal), demi kesejahteraan rakyat.

Hal ini tercermin pada tokoh Wiradi yang menasehati bapaknya

dengan nada setengah teriak untuk melarang bapaknya makan roti,

karena roti itu hanya makanan mata-mata musuh. Sehingga Wiradi

khawatir bapaknya tidak setia dengan negaranya.

Pak. Panjenengan rak sanes mata-mata Welandi, ta,
Pak  pitakone karo tumungkul kami sesegen. (LLKR/H45)

Terjemahan:
‘Pak. Anda kan bukan mata-mata Belanda, kan, Pak?’
tanyanya dengan menunduk sesenggukan. (LLKR/H45)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi dan bapaknya

saling membantah satu sama lain yang pada akhirnya Wiradi

mengalah dan bertanya kepada bapaknya dengan menangis, apakah

bapaknya adalah mata-mata musuh atau bukan. Berdasarkan konteks

tuturan tersebut, tercermin nilai kepemimpinan hanata, bahwa seorang

pemimpin harus menegakkan kedisiplinan, kejujuran, dan setia

(loyal), demi kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin pada tokoh

Wiradi yang menanyakan kepada bapaknya kalau bapaknya bukan
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mata-mata musuh, karena Wiradi takut bapaknya tidak setia dengan

negaranya sendiri dengan menjadi mata-mata musuh.

Yen aku mata-mata, aku ora kandha yen bengi iki ana
jaga-jaga ing tlatahe kutha. Kowe tak togake wae lunga lan
dibedhil mungsuh ana kalen (LLKR/H45)

Terjemahan:
‘Kalau saya mata-mata, saya tidak cerita kalau malam ini
ada jaga-jaga di sekitar kota. Kamu saya biarkan saja
pergi dan ditembak musuh di kali.’ (LLKR/H45)

Tuturan di atas menceritakan saat Pak Wiradad membantah

pertanyaan Wiradi bahwa Pak Wiradad adalah mata-mata musuh.

Konteks tuturan tersebut mencerminkan nilai kepemimpinan hanata,

bahwa seorang pemimpin harus menegakkan kedisiplinan, kejujuran,

dan setia (loyal), demi kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin pada

tokoh Pak Wiradad yang membantah kecurigaan anaknya bahwa Pak

Wiradad bukanlah mata-mata musuh, Pak Wiradad tetap setia dengan

negaranya.

Pak Naya greneng-ngreneng Serdhadhu-serdhadhu Baret
Merat ki luwih kejem tinimbang sing totok. Ah, hm, wong
nyang bangsane dhewe kok ya mentala nglakoni kaya
ngana... (LLKR/H49)

Terjemahan:
Pak naya bisik-bisik ‘Serdadu-serdadu Baret Merah ini
lebih kejam daripada yang asli. Ah, hm, orang buat
bangsanya sendiri kok ya berani berbuat seperti itu...’
(LLKR/H49)

Tuturan di atas menceritakan saat serdadu Baret Merah

berada di mushola dekat rumah Pak Wiradad, sehingga Wiradi harus

disembunyikan. Pak Naya kecewa pada pasukan Baret Merah yang
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tidak setia dengan negaranya sendiri. Berdasarkan konteks tuturan

tersebut, tercermin nilai kepemimpinan hanata, bahwa seorang

pemimpin harus menegakkan kedisiplinan, kejujuran, dan setia

(loyal), demi kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin pada tokoh Pak

Naya yang kecewa dengan serdadu Baret Merah yang tidak setia

dengan bangsanya sendiri.

Kala wingi sedalu kula mboten ngaken, sebab Den Wiradi
mesthi dereng oncat. Enjing wau kula ngaken sebab kula
kinten Den Wi empun kesah teng dhusun  Suwarane Pak
Lodhang pego, ora cetha. (LLKR/H81)

Terjemahan:
‘Pada kemarin malam saya tidak mengaku, sebab Den
Wiradi pasti belum pergi. Pagi tadi saya mengaku sebab
saya kira Den Wi sudah pergi ke desa.’ Suaranya Pak
Lodhang tidak seperti biasanya, tidak jelas. (LLKR/H81)

Tuturan di atas menceritakan saat tentara Belanda bersama

Pak Lodhang datang kerumah untuk menangkap Wiradi. Saat lewat di

depan Elok, berkata bahwa ia sejak ditangkap tidak mengaku bahwa

Wiradi berada di rumah, ia baru mengaku pagi hari karena berpikiran

Wiradi sudah pergi dari rumah. Muka Pak Lodhang memar, alisnya

pecah, dan mulutnya berdarah karena dipukuli oleh tentara Belanda.

Konteks tuturan tersebut mencerminkan nilai kepemimpinan hanata,

bahwa seorang pemimpin harus menegakkan kedisiplinan, kejujuran,

dan setia (loyal), demi kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin pada

tokoh Pak Lodhang yang setelah disiksa selama semalam akhirnya

jujur kepada Belanda, karena berfikiran Wiradi sudah pulang ke desa.
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Yen ngreti perkarane bisa uga dudu Pak Lodhang sing
arep kokbedhil, nanging aku mbakyumu. Marga kacilakan
iki kabeh asal-usule saka aku (LLKR/H82)

Terjemahan:
‘Kalau tahu masalahnya bisa saja bukan Pak Lodhang
yang akan kamu tembak, tapi aku kakakmu. Karena
kecelakaan ini semua asal-usulnya karena aku!’
(LLKR/H82)

Tuturan di atas menceritakan saat Elok dan Suhebat melihat

Wiradi ditangkap tentara Belanda. Suhabat yang tidak mengetahui

sebab mengapa Wiradi sampai ditangkap oleh tentara Belanda,

mengira bahwa Pak Lodhang adalah mata-mata musuh. Padahal sebab

Wiradi ditangkap semua berasal dari Elok kakak Suhebat.

Berdasarkan konteks tuturan tersebut, tercermin nilai kepemimpinan

hanata, bahwa seorang pemimpin harus menegakkan kedisiplinan,

kejujuran, dan setia (loyal), demi kesejahteraan rakyat. Hal ini

tercermin pada tokoh Elok yang jujur mengakui bahwa kecelakaan itu

asal-usulnya karena kesalahan yang telah diperbuat olehnya.

e) Hangayomi

Hangayomi, ayom berarti ‘lindung’, ‘teduh’. Hangayomi

berarti memberikan perlindungan kepada rakyat, agar merasa aman,

bebas mencari nafkah di bawah naungan wahyu Ilahi. Untuk menjaga

kewibawaan bangsa pemimpin berkewajiban melindungi rakyat.

Terdapat 19 data, adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

Pakewuh, Kangmas. Marga kahanane kutha saiki,
panjenengan midhanget piyanbak, saben dina Landa
nganakake pembersihan. Wong lanang sing katon sajak
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sentosa, ora kakehan rembug, terus digawa menyang beteng,
ditawan,  wangsulane Wiranta. (LLKR/H1)

Terjemahan:
‘Jangan, Mas. Karena keadaan kota saat ini, kamu
mendengar sendiri, tiap hari Belanda mengadakan
pembersihan. Laki-laki yang kelihatan sehat, tidak banyak
bicara, langsung dibawa ke benteng, ditahan,’ jawab Wiranta.
(LLKR/H1)

Tuturan di atas menjelaskan tentang keinginan Wiradi untuk

menengok kedua orang tuanya di kota karena sang ibu sedang sakit.

Wiradi bertanya kepada adiknya Wiranta bagaimana jika mereka pergi

ke kota menengok ibu. Akan tetapi, Wiranta tidak menyetujui

keinginan kakaknya karena situasi kota yang tidak aman. Berdasarkan

konteks tuturan di atas, tercermin nilai kepemimpinan hangayomi,

bahwa seorang pemimpin harus memberikan perlindungan kepada

rakyat, agar merasa aman, bebas. Hal ini tercermin pada tokoh Wiranti

yang melarang kakaknya pergi ke kota, karena di kota sedang tidak

aman.

“Ora, Kangmas. Aku sing netepake kita ora marak sibu
wektu iki Bapak mesthi bisa ngarih-arih sibu yen jaman
durung marengake putra-putrane muncul ing ngarsane
sibu bapak. Bapak mesthi pirsa kahanan kang kaya
mangkene iki.” (LLKR/H2)

Terjemahan:
‘Tidak, Mas. Saya yang menetapkan kita tidak menengok
ibu waktu ini Bapak pasti bisa menenangkan ibu kalau
zaman belum memperbolehkan putra-putranya muncul
dihadapan ibu bapak. Bapak pasti tahu keadaan yang
seperti ini.’ (LLKR/H2)

Tuturan di atas menjelaskan tentang Wiranta yang tetap

bersikukuh melarang keinginan kakaknya untuk menengok ibunya.
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Berdasarkan konteks tuturan tersebut, tercermin nilai kepemimpinan

hangayomi, bahwa seorang pemimpin harus memberikan

perlindungan kepada rakyat, agar merasa aman, bebas. Hal ini

tercermin pada tokoh Wiranta yang melarang kakaknya Wiradi pergi

ke kota untuk menengok ibu karena keadaan kota yang tidak

memungkinkan.

Sedhela wae Mas, limalas menit utawa setengah jam
suwe-suwene, aja luwih. Aku nunggu kene. Yen ana bebaya
aku ngunekake karabenku ping telu urut-urutan
(LLKR/H16)

Terjemahan:
‘Sebentar saja Mas, lima belas menit atau setengah jam
lama-lamanya, jangan lebih. Saya tunggu di sini. Kalau
ada bahaya saya membunyikan karaben saya tiga kali
berturut-turut.’ (LLKR/H16)

Tuturan di atas menceritakan setelah Kusnarna, Wiradi, dan

Sukardiman sampai di pekarangan rumah Pak Wiradad, Kusnarna

berpesan kepada Wiradi agar jangan berlama-lama di rumah jangan

lebih dari setengah jam, sedangkan Kusnarna menunggu di luar dan

apabila ada bahaya ia akan memberi kode dengan membunyikan

senjatanya sebanyak tiga kali berturut-turut. Berdasarkan konteks

tututan tersebut, tercermin nilai kepemimpinan hangayomi, bahwa

seorang pemimpin harus memberikan perlindungan kepada rakyat,

agar merasa aman, bebas. Hal ini tercermin pada tokoh Kusnarna yang

menunggu Wiradi di luar rumah saat Wiradi bertemu dengan kedua

orang tuanya, selain itu Kusnarna juga berpesan jika ada bahaya ia
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akan membunyikan karabennya sebanyak tiga kali agar Wiradi

mengetahui apabila ada bahaya.

Ayo, lungguh njaba. Ibumu ora kepengin apa-apa maneh
kajaba mung ketemu karo adhimu Wiras (LLKR/H22)

Terjemahan:
‘Ayo, duduk di luar. Ibumu tidak ingin apa-apa lagi
selain hanya bertemu dengan adikmu Wiras.’
(LLKR/H22)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi bertemu ibunya,

namun kedatangannya tidak diharapkan oleh ibunya. Padahal

perjalanannya untuk bisa bertemu dengan sang ibu harus melewati

berbagai rintangan. Bapaknya mencoba menenangkan hati Wiradi

yang sedang kecewa. Konteks tuturan tersebut mencerminkan nilai

kepemimpinan hangayomi, bahwa seorang pemimpin harus

memberikan perlindungan kepada rakyat, agar merasa aman, bebas.

Hal ini tercermin pada tokoh Pak Wiradad yang mengajak Wiradi

anaknya untuk duduk di luar, karena bukan Wiradi yang diinginkan

oleh ibunya tetapi Wirastuti.

Mang umpetan teng kamar! Bisike Pak Naya ngemu rasa
mrentah. (LLKR/H24)

Terjemahan:
‘Cepat mengumpat di kamar! Bisik Pak Naya mengandung
rasa menyuruh. (LLKR/H24)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi telah sampai di

rumah dan bertemu orang tuanya, tiba-tiba terdengan suara tembakan

dan bunyi sepatu tentara Belanda yang semakin lama semakin dekat.

Pak Naya berkata kepada Wiradi agar segera bersembunyi.
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Berdasarkan konteks tuturan di atas, tercermin nilai kepemimpinan

hangayomi, bahwa seorang pemimpin harus memberikan

perlindungan kepada rakyat, agar merasa aman, bebas. Hal ini

tercermin pada tokoh Pak Naya yang menyuruh Wiradi untuk

bersembunyi di kamar karena terdengan suara sepatu tentara Belanda

di luar rumah.

Prayoginipun Anak sampun dangu-dangu wonten mriki.
Sawekdal-wekdal ngriki dipungledhan Landi, Nak, dados
mboten aman tumrap Anak  clathune Pak Naya miwiti
gunem. (LLKR/H32)

Terjemahan:
‘Sebaiknya Anak jangan lama-lama di sini. Sewaktu-
waktu sini digeledah Belanda, Nak, jadi tidak aman
untuk Anak,’ ucap Pak Naya memulai obrolan. (LLKR/H32)

Tuturan di atas menceritakan pada saat Wiradi berada di

rumah, Pak Naya berpesan kepada Wiradi agar jangan lama-lama

berada di rumah karena sewaktu-waktu rumah digeledah.  Konteks

tuturan di atas mencerminkan nilai kepemimpinan hangayomi, bahwa

seorang pemimpin harus memberikan perlindungan kepada rakyat,

agar merasa aman, bebas. Hal ini tercermin pada tokoh Pak Naya yang

memberikan saran agar Wiradi cepat pulang ke desa, karena di kota

tidak aman, sangat berbahaa bagi dirinya.

Kurban menungsa samenika mboten kathah, sebab kita
sampun sami ngertos menawi wonten montormabur
kleyang-kleyang wonten nginggil dhusun, sekedhap malih
mesthi udan mortir. Mila saget sami sumingkir. Kurban
ingkang kathah inggih namung kerisakan-kerisakan
dhusun kemawon. Menawi bab mortir kemawon kita saget
nyingkiri. Sareng sesakit. (LLKR/H36)
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Terjemahan:
‘Korban manusia waktu itu tidak banyak, sebab kita
sudah tahu kalau ada pesawat mondar-mandir di atas
desa, sebentar lagi pasti hujan mortir. Jadi bisa untuk
manyingkir. Korban yang banyak hanya kerusakan-
kerusakan desa saja. Kalau bab mortir saja kita dapat
menghindar. Tetapi penyakit.’ (LLKR/H36)

Kutipan di atas menceritakan setelah terjadi hujan mortir

banyak terjadi kerusakan-kerusakan tetapi korban manusia tidak

banyak, karena penduduk mengetahui apabila ada pesawat berputar-

putar di atas desa pasti akan terjadi hujan mortir, sehingga penduduk

dapat manyingkir menjauh dari desa. Berdasarkan konteks tuturan

tersebut, tercermin nilai kepemimpinan hangayomi, bahwa seorang

pemimpin harus memberikan perlindungan kepada rakyat, agar

merasa aman, bebas. Hal ini tercermin pada kutipan di atas, apabila

terjadi bahaya seorang pemimpin harus melindungi rakyatnya untuk

menyingkir ke tempat yang lebih aman.

Kalih-kalihipun. Samenika angel nitik pundi kanca, pundi
mengsah. Mila Hebat kula ajani criyos bapak wonten griya
sakit, margi ketingal netral. Tiyang sakit rak angel
kawastanan mihak pundi-pundi. (LLKR/H41)

Terjemahan:
‘Dua-duanya. Sekarang sulit membedakan mana yang
teman, mana musuh. Jadi Hebat saya suruh cerita bapak
di rumah sakit, karena terlihat netral. Orang sakit kan
susah ditebak mihak yang mana.’ (LLKR/H41)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi dan Elok sedang

bercerita di dapur. Tiba-tiba Suhebat lari pulang ke rumah dan

bercerita bahwa ia ditanya oleh seorang laki-laki tentang pekerjaan

bapaknya. Lalu ia menjawab bapaknya sakit di rumah sakit, karena
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bisa saja yang tanya adalah mata-mata musuh, karena sulit untuk

membedakan mana yang teman dan mana yang musuh. Konteks

tuturan tersebut mencerminkan nilai kepemimpinan hangayomi,

bahwa seorang pemimpin harus memberikan perlindungan kepada

rakyat, agar merasa aman, bebas. Hal ini tercermin pada tokoh Elok

yang mengajari adiknya Suhebat bercerita bapaknya sakit di rumah

sakit apabila ada orang yang menanyakan bapaknya. Karena bisa saja

yang bertanya adalah mata-mata musuh, sehingga dapat

membahayakan bagi bapaknya.

Nang, engko bengi aja metu dhisik. Aku mau krungu
kabar yen bengi iki mengko Landa arep ngukuhi kutha.
Jam malam diajokake wiwit jam lima. Barisan-barisan tank
arep dipamerake (LLKR/H42)

Terjemahan:
‘Nak, nanti malam jangan keluar dulu. Saya tadi
mendengar kabar kalau malam ini nanti Belanda akan
menguasai kota. Jam malam di ajukan dari jam lima.
Barisan-barisan tank akan dipamerkan.’ (LLKR/H42)

Tuturan tersebut menceritakan saat Pak Wiradad baru pulang

bekerja, Pak Wiradad berkata kepada Wiradi agar jangan pergi dulu

karena Belanda akan menguasai kota dengan menguatkan penjagaan.

Berdasarkan konteks tuturan tersebut, tercermin nilai kepemimpinan

hangayomi, bahwa seorang pemimpin harus memberikan

perlindungan kepada rakyat, agar merasa aman, bebas. Hal ini

tercermin pada tokoh Pak Wiradad yang melarang anaknya keluar

rumah pulang ke desa, karena tentara Belanda akan mengajukan jam

malam yang dimulai dari jam lima sore.
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Pak Naya sing uga terus melu ngumpuli wong omong-omong
kuwi melu urun rembug Lan, nguwatosaken jiwanipun
anak menika menawi tetep wonten ngriki (LLKR/H43)

Terjemahan:
Pak Naya yang ikut berkumpul dengan orang yang sedang
mengobrol itu memberikan saran ‘Dan, mengkhawatirkan
jiwa anak ini kalau tetap di sini.’ (LLKR/H43)

Tuturan di atas menceritakan saat Pak Wiradad dan Wiradi

sedang berbicara tentang penguatan penjagaan tentara Belanda. Tiba-

tiba Pak Naya ikut berkumpul dan memberi saran agar Wiradi pergi

dari rumah karena dapat membahayakan bagi dirinya jika ketahuan

oleh tentara Belanda. Konteks tuturan tersebut mencerminkan nilai

kepemimpinan hangayomi, bahwa seorang pemimpin harus

memberikan perlindungan kepada rakyat, agar merasa aman, bebas.

Hal ini tercermin pada tokoh Pak Naya yang memberikan saran agar

Wiradi segera pulang ke desa, karena apabila ia di kota akan

membahayakan dirinya sendiri apabila tentara Belanda menggeledah

rumahnya.

Nanging kekesahan mangke dalu prasasat pados pejah.
Welandi badhe tata baris nganglangi kitha kanthi senjata
pepak  wangsulane Pak Wiradad ngotot. (LLKR/H43)

Terjemahan:
‘Tetapi kepergian nanti malam ibarat menjemput
kematian. Belanda akan tata baris mengelilingi kota
dengan senjata lengkap,’ jawab Pak Wiradad ngotot.
(LLKR/H43)

Tuturan di atas menceritakan saat Pak Wiradad membantah

saran dari Pak Naya yang menyuruh wiradi pergi dari rumah karena

apabila Wiradi keluar rumah lebih membahayakan bagi dirinya,
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karena Belanda mengadakan penguatan penjagaan. Berdasarkan

konteks tuturan tersebut, tercermin nilai kepemimpinan hangayomi,

bahwa seorang pemimpin harus memberikan perlindungan kepada

rakyat, agar merasa aman, bebas. Hal ini tercermin pada tokoh Pak

Wiradad yang melarang kepergian anaknya ke desa, karena

kepergiannya ibarat ia menjemput kematiannya. Karena tentara

Belanda sedang mengelilingi kota dengan senjata lengkap.

La yen dipunpikir kepregok Welandi wonten ngriki,
inggih nyawa tohipun. Kula kinten arak langkung prayoga
nyobi ikhtiyar nylundhup-nylundhup watawisipun penjagen
Welandi  ujare Pak Naya. (LLKR/H43)

Terjemahan:
‘La kalau dipikir ketahuan Belanda di sini, iya nyawa
taruhannya. Saya kira akan lebih baik mencoba ikhtiar
menyelundup di antara penjaga Belanda,’ ujar Pak Naya.
(LLKR/H43)

Tuturan di atas menceritakan saat Pak Naya yang juga

membantah Pak Wiradad agar Wiradi tetap berada di rumah. Ia

berpikir Wiradi bisa mencoba keluar dengan menelusup penjagaan

tentara Belanda. Konteks tuturan tersebut mencerminkan nilai

kepemimpinan hangayomi, bahwa seorang pemimpin harus

memberikan perlindungan kepada rakyat, agar merasa aman, bebas.

Hal ini tercermin pada tokoh Pak Naya yang menginginkan Wiradi

mencoba pulang ke desa dengan menyelundup penjagaan Belanda

karena akan lebih membahayakan dirinya apabila ketahuan oleh

tentara Belanda kalau Wiradi berada di rumah.
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Kula langkung pitados yen anak kula aman wonten ngriki
dipunkeloni ibunipun tinimbang wonten paran mboten
kantenan  wangsulane Pak Wiradad. (LLKR/H43)

Terjemahan:
‘Saya lebih tahu kalau anak saya aman di sini tidur
bersama ibunya daripada dalam perjalanan tidak jelas,’
jawab Pak Wiradad. (LLKR/H43)

Tuturan di atasa menceritakan Pak Wiradad yang masih

bersikukuh agar anaknya tetap tinggal di rumah, karena itu lebih aman

bagi Wiradi. Konteks tuturan tersebut mencerminkan nilai

kepemimpinan hangayomi, bahwa seorang pemimpin harus

memberikan perlindungan kepada rakyat, agar merasa aman, bebas.

Hal ini tercermin pada tokoh Wiradad yang melarang anaknya pulang

ke desa, karena Pak Wiradad merasa lebih aman anaknya berada di

rumah bersama orang tuanya daripada Wiradi pulang ke desa pada

saat kondisi perjalanannya sedang tidak aman.

Yen aku mata-mata, aku ora kandha yen bengi iki ana
jaga-jaga ing tlatahe kutha. Kowe tak togake wae lunga lan
dibedhil mungsuh ana kalen (LLKR/H45)

Terjemahan:
‘Kalau saya mata-mata, saya tidak cerita kalau malam ini
ada jaga-jaga di sekitar kota. Kamu saya biarkan saja
pergi dan ditembak musuh di kali.’ (LLKR/H45)

Tuturan di atas menceritakan saat Pak Wiradad membantah

tuduhan Wiradi yang menganggap bahwa Pak Wiradad adalah mata-

mata musuh. Konteks tuturan tersebut mencerminkan nilai

kepemimpinan hangayomi, bahwa seorang pemimpin harus

memberikan perlindungan kepada rakyat, agar merasa aman, bebas.
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Hal ini tercermin pada tokoh Pak Wiradad yang mengelak tuduhan

anaknya bahwa dirinya adalah mata-mata musuh. Pak Wiradad

bukanlah mata-mata musuh, kalau Pak Wiradad mata-mata musuh

akan membiarkan anaknya pergi dari rumah ditembak oleh musuh.

....kula aturi ngrantos ngantos benjing enjing. Yen surya
sampun serap enggal jengkar. Lan wangsul dhateng njawi,
nilar griya saha isinipun ingkang saweg nyolok manah
menika. Kadosa pundi kemawon pangandikanipun keng
rama mesthi wonten leresipun. Wulangreh sampun cariyos,
‘najan bener wong enom dadi luput’, ngaten menika mesthi
wonten nyatanipun (LLKR/H46)

Terjemahan:
‘....saya harap menunggu sampai besok pagi. Kalau
matahari sudah surup cepat pergi. Dan pulang ke luar,
meninggalkan rumah dan isinya yang sedang menyakiti
hati ini. Walau bagaimanapun perkataan bapak pasti ada
benarnya. Wulangreh sudah cerita, ‘walau benar anak
muda jadi salah’, begitu pasti ada nyatanya.’ (LLKR/H46)

Tuturan di atas menceritakan Elok yang memberi saran

kepada Wiradi agar menunggu pagi hari untuk pergi pulang ke desa

karena keadaan kota yang sedang tidak aman. Berdasarkan konteks

tuturan tersebut, tercermin nilai kepemimpinan hangayomi, bahwa

seorang pemimpin harus memberikan perlindungan kepada rakyat,

agar merasa aman, bebas. Hal ini tercermin pada tokoh Elok yang

melarang Wiradi pergi dan menunggu sampai besok pagi-pagi sekali

untuk pulang ke desa, karena keadaan kota sedang tidak aman.

Tentara Baret Merah ana ing langgar suwung. Cedhak
omeh kene! Nak Wi kudu diumpetake (LLKR/H48)

Terjemahan:
‘Tentara Baret Merah ada di mushola kosong. Dekat
rumah ini! Nak Wi harus disembunyikan!’ (LLKR/H48)
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Tuturan di atas menceritakan saat Pak Naya mendengar ada

tentara Baret Merah ada di mushola kosong dekat rumah Pak

Wiradad. Pak Naya yang akan menyembunyikan Wiradi. Konteks

tuturan tersebut mencerminkan nilai kepemimpinan hangayomi,

bahwa seorang pemimpin harus memberikan perlindungan kepada

rakyat, agar merasa aman, bebas. Hal ini tercermin pada tokoh Pak

Naya yang akan menyembunyikan Wiradi karena Tentara Baret

Merah ada di mushola dekat rumah.

Tamu, Bu?  wangsulane Wiradi menyat njrantal arep
nginguk ngarepan.

Nanging Elok luwih trengginas ngadhang-adhangi lakune
Wiradi.

Mas! Mata-mata  aloke Elok elik-elik. (LLKR/H55)

Terjemahan:
‘Tamu, Bu?’ jawab Wiradi sambil bangun akan menengok
depan rumah.

Tetapi Elok lebih cepat menghalangi jalannya Wiradi.

‘Mas! Mata-mata!’ kata Elok mengingatkan. (LLKR/H55)

Tuturan di atas menceritakan saat Bu Wiradad berkata ada

orang di depan rumah kepada Wiradi. Wiradi mencoba untuk

melihatnya, namun dihalangi oleh Elok karena ia menganggap

tamunya itu adalah mata-mata. Berdasarkan konteks tuturan tersebut,

tercermin nilai kepemimpinan hangayomi, bahwa seorang pemimpin

harus memberikan perlindungan kepada rakyat, agar merasa aman,

bebas. Hal ini tercermin pada tokoh Elok yang mengingatkan Wiradi
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kalau ada mata-mata musuh, dengan maksud agar Wiradi

bersembunyi.

Sstt, Mas Wi! Wonten mriki mawon! Tiyangipun
kajengipun mlebet. Nanging saestu, Mas Wi, tiyang menika
kenging dipunpitados? (LLKR/H57)

Terjemahan:
‘Sstt, Mas Wi! Di sini saja! Orangnya biar masuk. Tetapi
benar, Mas Wi, orang ini dapat dipercaya?’ (LLKR/H57)

Tuturan di atas menceritakan saat Elok bertanya kepada

Wiradi bahwa ada orang jualan ubi yang mencari Wiradi. Ternyata

yang datang adalah Pak Lodhang. Wiradi akan menemuinya tetapi

dilarang oleh Elok dan menyuruh Wiradi tetap di dalam dan Elok akan

menyuruh Pak Lodhang untuk masuk. Konteks tuturan tersebut

mencerminkan nilai kepemimpinan hangayomi, bahwa seorang

pemimpin harus memberikan perlindungan kepada rakyat, agar

merasa aman, bebas. Hal ini tercermin pada tokoh Elok yang melarang

Wiradi keluar menemui Pak Lodhang karena takut ketahuan mata-

mata musuh.

Sing ngati-ati ana ndalan, Nang. Kandha Wiranta yen
bisa dikon tilik mrene, sibu kangen banget ngono
(LLKR/H69)

Terjemahan:
‘Yang hati-hati di jalan, Nak. Bilang Wiranta kalau bisa
disuruh jenguk ke sini, ibu kangen banget gitu.’
(LLKR/H69)

Tuturan tersebut menceritakan saat Wiradi akan pergi untuk

pulang ke desa, Bu Wiradad berpesan kepadanya agar berhati-hati di

jalan. Berdasarkan konteks tuturan tersebut, tercermin nilai
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kepemimpinan hangayomi, bahwa seorang pemimpin harus

memberikan perlindungan kepada rakyat, agar merasa aman, bebas.

Hal ini tercermin pada tokoh Bu Wiradad yang berpesan kepada

Wiradi untuk berhati-hati di jalan.

f) Hangurubi

Hangurubi, membangkitkan semangat kerja kepada rakyat,

untuk mencapai kesejahteraan hidup. Rakyat berharap kesejahteraan

terpenuhi, berpegang pada perilaku adil, jujur dan setia membela

kebenaran. Rasa asih dan asuh menyertai dalam membina hubungan

dengan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, tetap berpegang

pada sabda pandhita ratu. Bahwa seorang pemimpin harus setia pada

ucapannya. Terdapat 2 data, adapun pemaparannya adalah sebagai

berikut:

“Semangate bocah-bocah mlebu kutha ki disumet sangka
kegembiran utawa gregeten nedya males ukum merga
mentas nandhang kurban akeh (LLKR/H7)

Terjemahan:
‘Semangat anak-anak masuk kota ini tumbuh karena
marah atau kesal untuk balas dendam hukum karena
baru saja kehilangan korban banyak.’ (LLKR/H7)

Kutipan di atas mencerminkan nilai kepemimpinan

hangurubi, bahwa seorang pemimpin harus membangkitkan semangat

kerja kepada rakyat, untuk mencapai kesejahteraan hidup. Hal ini

tercermin pada kutipan di atas yaitu semangat para pemuda yang

tumbuh untuk balas dendam karena baru saja kehilangan banyak

korban.
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Ayo, lungguh njaba. Ibumu ora kepengin apa-apa maneh
kajaba mung ketemu karo adhimu Wiras (LLKR/H22)

Terjemahan:
‘Ayo, duduk di luar. Ibumu tidak ingin apa-apa lagi
selain hanya bertemu dengan adikmu Wiras.’
(LLKR/H22)

Tuturan di atas menceritakan saat Pak Wiradad mencoba

menghibur dan menumbuhkan semangat Wiradi yang sedang kecewa

karena kedatangannya tidak diinginkan oleh ibunya. Berdasarkan

konteks tuturan tersebut, tercermin nilai kepemimpinan hangurubi,

bahwa seorang pemimpin harus membangkitkan semangat kerja

kepada rakyat, untuk mencapai kesejahteraan hidup. Hal ini tercermin

pada tokoh Pak Wiradad yang mencoba menumbuhkan semangat

kepada Wiradi yang sedang bersedih karena kedatangannya tidak

diharapkan oleh ibunya.

g) Hamemayu

Hamemayu, menjaga ketenteraman negara, dengan

keselarasan dan keharmonisan berlandaskan saling percaya

menjauhkan diri dari sifat curiga, demi memperbaiki tatanan

pemerintahan. Terdapat 6 data, adapun pemaparannya adalah sebagai

berikut:

Mas, jare saiki Landa ya ngingu mata-mata sing wani
gelut sesidheman, sumebar ana kampung-kampung. Mas
Narna kuwi mengko gek wis dirunduk mata-mata
Landa...?  celathune Marija. (LLKR/H11)

Terjemahan:
‘Mas, katanya sekarang Belanda juga menyuruh mata-
mata yang berani berkelahi seembunyi-sembunyi,
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tersebar di kampung-kampung. Mas Narna itu nanti
jangan-jangan sudah dibunuh mata-mata Belanda...?’
kata Marija. (LLKR/H11)

Tuturan di atas menceritakan saat Kusnarna telah lama

menyeberangi bengawan, namun tidak menjawab siul dari Wiranta,

sehingga teman-teman mempunyai pikiran yang buruk. Konteks

tuturan tersebut mencerminkan nilai kepemimpinan hamemayu,

bahwa seorang pemimpin harus menjaga ketenteraman negara, dengan

keselarasan dan keharmonisan berlandaskan saling percaya

menjauhkan diri dari sifat curiga, demi memperbaiki tatanan

pemerintahan. Hal ini tercermin pada tokoh Wiranta yang membantah

kecurigaan Marija kalau Kusnarna telah mati dibunuh.

Ah, aja mikir neka-neka  Mangsuli ngono mau Wiranta
gremet-gremet maju, ngudhuni plengsengan. (LLKR/H11)

Terjemahan:
‘Ah, jangan berpikir yang tidak-tidak!’ Menjawab seperti
itu tadi Wiranta pelan-pelan maju, menuruni tepi sungai.
(LLKR/H11)

Tuturan di atas menceritakan saat Witanta membantah

pikiran teman-teman tentang Kusnarna. Berdasarkan konteks tuturan

tersebut, tercermin nilai kepemimpinan hamemayu, bahwa seorang

pemimpin harus menjaga ketenteraman negara, dengan keselarasan

dan keharmonisan berlandaskan saling percaya menjauhkan diri dari

sifat curiga, demi memperbaiki tatanan pemerintahan. Hal ini

tercermin tokoh Wiranta yang membantah kecurigaan Marija sehingga
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Wiranta turun ke Bengawan untuk menyusul Kusnarna menyeberangi

Bengawan.

Oh! Gawe dheg-dhegan atine wong sak kanca wae. Priye
kahanane?

Anu. Aman, kok. Aku wis nyabrang kok mau. Aman
(LLKR/H13)

Terjemahan:
‘Oh! Membuat hati teman-teman berdebar saja. Bagaimana
keadaannya?’

‘Anu. Aman, kok. Saya sudah menyeberangi kok tadi.
Aman.’ (LLKR/H13)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiranta telah bertemu

dengan Kusnarna di bengawan. Wiranta menanyakan keadaan

seberang bengawan kepada Kusnarna. Konteks tuturan tersebut

mencerminkan nilai kepemimpinan hamemayu, bahwa seorang

pemimpin harus menjaga ketenteraman negara, dengan keselarasan

dan keharmonisan berlandaskan saling percaya menjauhkan diri dari

sifat curiga, demi memperbaiki tatanan pemerintahan. Hal ini

tercermin pada tokoh Wiranta yang percaya kepada Kusnarna bahwa

keadaan aman.

Ngonoa kae mbok ya mangsuli singsotku, dadi ora gawe
tratabing ati. (LLKR/H13)

Terjemahan:
‘Kalau begitu harusnya ya menjawab siulku, jadi tidak
membuat hati berdebar-debar.’ (LLKR/H13)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiranta telah bertemu

Kusnarna yang telah membuat hati berdebar-debar karena tidak
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menjawab siulan darinya. Berdasarkan konteks tuturan tersebut,

tercermin nilai kepemimpinan hamemayu, bahwa seorang pemimpin

harus menjaga ketenteraman negara, dengan keselarasan dan

keharmonisan berlandaskan saling percaya menjauhkan diri dari sifat

curiga, demi memperbaiki tatanan pemerintahan. Hal ini tercermin

pada tokoh Wiranta yang sedikit lega dengan kecurigaannya Kusnarna

setelah bertemu dengan Kusnarna karena tidak menjawab siulnya.

Menenga, Ja. Iki mengko ora wurung kowe gawe cilakane
wong samene  Suwarane Sukardiman songol, nanging ora
sora. (LLKR/H14)

Terjemahan:
‘Diam, Ja. Ini nanti bisa saja kamu membuat celaka
orang segini.’ Suaranya Sukardiman membentak, tetapi tidak
keras.’ (LLKR/H14)

Tuturan di atas menceritakan pada saat bersembunyi Wiradi

mendengar ada orang yang menangis, ternyata Marija yang menangis.

Sukardiman membentak Marija agar diam karena jika ia terus

menangis akan membahayakan mereka karena tentara Belandaakan

mengetahui bahwa mereka bersembunyi. Konteks tuturan tersebut

mencerminkan nilai kepemimpinan hamemayu, bahwa seorang

pemimpin harus menjaga ketenteraman negara, dengan keselarasan

dan keharmonisan berlandaskan saling percaya menjauhkan diri dari

sifat curiga, demi memperbaiki tatanan pemerintahan. Hal ini

tercermin pada tokoh Sukardiman yang menyuruh Marija untuk diam

karena itu akan membuat kecurigaan tentara Belanda. Sehingga
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membuat teman-teman tidak tentram karena takut ketahuan tentara

Belanda.

Sstt, Mas Wi! Wonten mriki mawon! Tiyangipun
kajengipun mlebet. Nanging saestu, Mas Wi, tiyang
menika kenging dipunpitados? (LLKR/H57)

Terjemahan:
‘Sstt, Mas Wi! Di sini saja! Orangnya biar masuk.
Tetapi benar, Mas Wi, orang ini dapat dipercaya?’
(LLKR/H57)

Tuturan di atas menceritakan saat Elok bertanya kepada

Wiradi bahwa ada orang jualan ubi yang mencari Wiradi. Ternyata

yang datang adalah Pak Lodhang. Wiradi akan menemuinya tetapi

dilarang oleh Elok dan menyuruh Wiradi tetap di dalam dan Elok akan

menyuruh Pak Lodhang untuk masuk. Berdasarkan konteks tuturan

tersebut, tercermin nilai kepemimpinan hamemayu, bahwa seorang

pemimpin harus menjaga ketenteraman negara, dengan keselarasan

dan keharmonisan berlandaskan saling percaya menjauhkan diri dari

sifat curiga, demi memperbaiki tatanan pemerintahan. Hal ini

tercermin pada tokoh Wiradi yang percaya bahwa yang datang ke

rumah adalah Pak Lodhang.

Kula mesthi wangsul, Pak. Kalih dalu niki pancen saweg
gebetheng. Dados dereng saget mrika (LLKR/H58)

Terjemahan:
‘Saya pasti pulang, Pak. Dua malam ini memang sedang
di kepung. Jadi belum bisa ke sana.’ (LLKR/H58)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi bertemu dengan

Pak Lodhang yang memberi kabar bahwa Wiradi disuruh pulang ke
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desa oleh adiknya. Wiradi menjawab bahwa ia pasti pulang tapi

karena keadaan yang sedang tidak aman sehingga ia belum bisa

pulang. Konteks tuturan di atas mencerminkan nilai kepemimpinan

hamemayu, bahwa seorang pemimpin harus menjaga ketenteraman

negara, dengan keselarasan dan keharmonisan berlandaskan saling

percaya menjauhkan diri dari sifat curiga, demi memperbaiki tatanan

pemerintahan. Hal ini tercermin pada kutipan di atas yaitu kedatangan

Pak Lodhang ke rumah Wiradi karena teman-teman curiga terjadi apa-

apa karena Wiradi tidak pulang-pulang ke desa.

2. Relevansi Nilai Kepemimpinan cerita “Lara Lapané Kaum Republik”

dalam Cerita Romane Kèlangan Satang (Seri Wiradi) Karya Suparto

Brata denganKehidupan Zaman Sekarang

a) Hanguripi

Hanguripi, seorang pemimpin harus melindungi rakyat,

menghormati dan menjaga perdamaian, sesuai dengan undang-

undang, sehingga timbul rasa percaya diri, untuk mencapai kehidupan

yang layak. Terdapat pada data nomor 1 dan 2. Adapun pemaparannya

adalah sebagai berikut:

Ora susah ditanggulangi, Kanca, gaman kita muspra
(LLKR/H14)

Terjemahan:
‘Tidak usah dihadapi, Teman, senjata kita tidak ada
gunanya!’ (LLKR/H14)

Tuturan di atas menceritakan setelah pemuda gerilya selamat

tidak ada halangan pada saat menyeberangi bengawan, sehingga
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sampai di Warungpelem. Tetapi ketika akan menyeberangi jalan

Mesen (sekarang Urip Sumoharjo) mendadak terdengar suara tank

tentara Belanda. Wiranta segera menyuruh teman-temannya untuk

bersembunyi dan berwaspada. Berdasarkan konteks tuturan tersebut,

tercermin nilai kepemimpinan hanguripi, bahwa seorang pemimpin

harus melindungi rakyatnya. Hal ini tercermin pada tokoh Wiranta

yang melarang teman-temannya menghadapi musuh karena senjata

mereka tidak lengkap yang masih relevan dengan kehidupan sekarang.

Menenga, Ja. Iki mengko ora wurung kowe gawe cilakane
wong samene  Suwarane Sukardiman songol, nanging ora
sora.  (LLKR/H14)

Terjemahan:
‘Diam, Ja. Ini nanti bisa saja kamu membuat celaka
orang segini.’ Suaranya Sukardiman membentak, tetapi tidak
keras.’ (LLKR/H14)

Tuturan di atas menceritakan pada saat bersembunyi Wiradi

mendengar ada orang yang menangis, ternyata Marija yang menangis.

Sukardiman membentak Marija agar diam karena jika ia terus

menangis akan membahayakan mereka karena tentara Belanda akan

mengetahui bahwa mereka bersembunyi. Konteks tuturan tersebut

mencerminkan nilai kepemimpinan hanguripi, bahwa seorang

pemimpin harus melindungi rakyatnya. Tercermin pada tokoh

Sukardiman yang membentak Marija untuk diam, karena apabila dia

tidak diam akan membahayakan bagi teman-teman yang lain. Hal ini

masih relevan dengan kehidupan sekarang.
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b) Hanata

Hanata, berarti ‘menata’ bahwa para pemimpin harus

menghayati falsafah njunjung drajating praja, berdasarkan konsep

nata lan mbangun praja , menegakkan kedisiplinan, kejujuran, dan

setia (loyal), demi kesejahteraan rakyat, dengan sesanti ing ngarsa

sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani,

memberikan contoh, membangkitkan semangat kerja dan berwibawa

di depan rakyat, berpengaruh seperti dilansir dalam kepemimpinan

Pancasila. Rakyat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan potensi

alam milik negara, sesuai dengan amanat UUD 45. Terdapat pada data

nomor 6. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

Pak Naya greneng-ngreneng Serdhadhu-serdhadhu Baret
Merat ki luwih kejem tinimbang sing totok. Ah, hm, wong
nyang bangsane dhewe kok ya mentala nglakoni kaya
ngana...  (LLKR/H49)

Terjemahan:
Pak naya bisik-bisik ‘Serdadu-serdadu Baret Merah ini
lebih kejam daripada yang asli. Ah, hm, orang buat
bangsanya sendiri kok ya berani berbuat seperti itu...’
(LLKR/H49)

Tuturan di atas menceritakan saat serdadu Baret Merah

berada di mushola dekat rumah Pak Wiradad, sehingga Wiradi harus

disembunyikan. Pak Naya kecewa pada pasukan Baret Merah yang

tidak setia dengan negaranya sendiri. Berdasarkan konteks tuturan

tersebut, tercermin nilai kepemimpinan hanata, bahwa seorang

pemimpin harus menegakkan kedisiplinan, kejujuran, dan setia

(loyal), demi kesejahteraan rakyat. Tercermin pada tokoh Pak Naya
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yang kecewa dengan serdadu Baret Merah yang tidak setia dengan

bangsanya sendiri. Hal ini masih relevan dengan kehidupan sekarang

dimana pemimpin kecewa dengan rakyatnya yang tidak setia dengan

bangsanya sendiri.

c) Hangayomi

Hangayomi, ayom berarti ‘lindung’, ‘teduh’. Hangayomi

berarti memberikan perlindungan kepada rakyat, agar merasa aman,

bebas mencari nafkah di bawah naungan wahyu Ilahi. Untuk menjaga

kewibawaan bangsa pemimpin berkewajiban melindungi rakyat.

Terdapat pada data nomor 3, 4, dan 5. Adapun pemaparannya adalah

sebagai berikut:

Ayo, lungguh njaba. Ibumu ora kepengin apa-apa maneh
kajaba mung ketemu karo adhimu Wiras  (LLKR/H22)

Terjemahan:
‘Ayo, duduk di luar. Ibumu tidak ingin apa-apa lagi selain hanya
bertemu dengan adikmu Wiras.’ (LLKR/H22)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi bertemu ibunya,

namun kedatangannya tidak diharapkan oleh ibunya. Padahal

perjalanannya untuk bisa bertemu dengan sang ibu harus melewati

berbagai rintangan. Bapaknya mencoba menenangkan hati Wiradi

yang sedang kecewa. Konteks tuturan tersebut, tercermin nilai

kepemimpinan hangayomi, bahwa seorang pemimpin harus

memberikan perlindungan kepada rakyat, agar merasa aman, dan

bebas. Tercermin pada tokoh Pak Wiradad yang mencoba

menenangkan hati anaknya, karena kehadirannya tidak diinginkan
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oleh sang ibu. Hal ini masih relevan dengan kehidupan sekarang

dimana seorang bapak atau pemimpin dalam keluarga mencoba

menenangkan hati anaknya.

Kalih-kalihipun. Samenika angel nitik pundi kanca, pundi
mengsah. Mila Hebat kula ajani criyos bapak wonten griya
sakit, margi ketingal netral. Tiyang sakit rak angel
kawastanan mihak pundi-pundi. (LLKR/H41)

Terjemahan:
‘Dua-duanya. Sekarang sulit membedakan mana yang
teman, mana musuh. Jadi Hebat saya suruh cerita bapak
di rumah sakit, karena terlihat netral. Orang sakit kan
susah ditebak mihak yang mana.’ (LLKR/H41)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi dan Elok sedang

bercerita di dapur. Tiba-tiba Suhebat lari pulang ke rumah dan

bercerita bahwa ia ditanya oleh seorang laki-laki tentang pekerjaan

bapaknya. Lalu ia menjawab bapaknya sakit di rumah sakit, karena

bisa saja yang tanya adalah mata-mata musuh, karena sulit untuk

membedakan mana yang teman dan mana yang musuh. Konteks

tuturan tersebut mencerminkan nilai kepemimpinan hangayomi,

bahwa seorang pemimpin harus memberikan perlindungan kepada

rakyat, agar merasa aman dan bebas. Tercermin pada tokoh Elok yang

mengajarkan kepada adiknya untuk bercerita kalau bapaknya sakit dan

dirawat di rumah sakit apabila ada orang yang menanyakan tentang

bapaknya. Karena bisa saja ia adalah mata-mata musuh. Hal ini masih

relevan dengan kehidupan sekarang dimana seorang kakak atau

pemimpin untuk adiknya mengajarkan sesuatu kepada adiknya demi

kebaikan bersama.
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Tentara Baret Merah ana ing langgar suwung. Cedhak
omeh kene! Nak Wi kudu diumpetake  (LLKR/H48)

Terjemahan:
‘Tentara Baret Merah ada di mushola kosong. Dekat
rumah ini! Nak Wi harus disembunyikan!’ (LLKR/H48)

Tuturan di atas menceritakan saat Pak Naya mendengar ada

tentara Baret Merah ada di mushola kosong dekat rumah Pak

Wiradad. Pak Naya yang akan menyembunyikan Wiradi. Konteks

tuturan tersebut tercerminkan nilai kepemimpinan hangayomi, bahwa

seorang pemimpin harus memberikan perlindungan kepada rakyat,

agar merasa aman, bebas. Tercermin pada tokoh Pak Naya yang akan

menyembunyikan Wiradi karena ada Tentara Baret Merah di mushola

dekat rumah. Akan membahayakan bagi Wiradi apabila sampai

kepergok oleh Tentara Baret Merah. Hal ini masih relevan dengan

kehidupan sekarang dimana seorang pemimpin menyembunyikan

rakyatnya karena bahaya sedang mengintai.

d) Hangurubi

Hangurubi, membangkitkan semangat kerja kepada rakyat,

untuk mencapai kesejahteraan hidup. Rakyat berharap kesejahteraan

terpenuhi, berpegang pada perilaku adil, jujur dan setia membela

kebenaran. Rasa asih dan asuh menyertai dalam membina hubungan

dengan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, tetap berpegang

pada sabda pandhita ratu. Bahwa seorang pemimpin harus setia pada

ucapannya. Terdapat pada data nomor 3. Adapun pemaparannya adlah

sebagai berikut:
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Ayo, lungguh njaba. Ibumu ora kepengin apa-apa maneh
kajaba mung ketemu karo adhimu Wiras  (LLKR/H22)

Terjemahan:
‘Ayo, duduk di luar. Ibumu tidak ingin apa-apa lagi
selain hanya bertemu dengan adikmu Wiras.’
(LLKR/H22)

Tuturan di atas menceritakan saat Wiradi bertemu ibunya,

namun kedatangannya tidak diharapkan oleh ibunya. Padahal

perjalanannya untuk bisa bertemu dengan sang ibu harus melewati

berbagai rintangan. Bapaknya mencoba menenangkan dan

memberikan semangat kepada Wiradi yang sedang kecewa. Pada

kutipan di atas tercermin nilai kepemimpinan hangurubi, bahwa

seorang pemimpin harus membangkitkan semangat kerja kepada

rakyat, untuk mencapai kesejahteraan hidup. Tercermin pada tokoh

Pak Wiradad yang membangkitkan semangat Wiradi anaknya yang

kecewa karena kehadirannya tidak diinginkan oleh ibunya. Ibunya

hanya ingin bertemu dengan Wirastuti adiknya. Hal ini masih relevan

dengan kehidupan sekarang dimana seorang bapak atau pemimpin

dalam keluarga mencoba membangkitkan semangat anaknya yang

sedang kecewa.

e) Hamemayu

Hamemayu, menjaga ketenteraman negara, dengan

keselarasan dan keharmonisan berlandaskan saling percaya

menjauhkan diri dari sifat curiga, demi memperbaiki tatanan
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pemerintahan. Terdapat pada data nomor 2. Adapun pemaparannya

adalah sebagai berikut:

Menenga, Ja. Iki mengko ora wurung kowe gawe cilakane
wong samene  Suwarane Sukardiman songol, nanging ora
sora. (LLKR/H14)

Terjemahan:
‘Diam, Ja. Ini nanti bisa saja kamu membuat celaka
orang segini.’ Suaranya Sukardiman membentak, tetapi tidak
keras.’ (LLKR/H14)

Tuturan di atas menceritakan pada saat bersembunyi Wiradi

mendengar ada orang yang menangis, ternyata Marija yang menangis.

Sukardiman membentak Marija agar diam karena jika ia terus

menangis akan membahayakan mereka karena tentara Belandaakan

mengetahui bahwa mereka bersembunyi. Berdasarkan konteks tuturan

tersebut dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus menjaga

ketenteraman negara, dengan keselarasan dan keharmonisan

berlandaskan saling percaya menjauhkan diri dari sifat curiga, demi

memperbaiki tatanan pemerintahan. Hal ini tercermin pada tokoh

Sukardiman yang meminta Marija agar diam. Karena kalau dia tidak

dia akan membahayakan teman-temannya dan dicurigai oleh tentara

Belanda, sehingga dapat mengusik ketentraman negara.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan data dalam cerita

Lara Lapané Kaum Republik  dalam Cerita Romane Kèlangan Satang

(Seri Wiradi) Karya Suparto Brata, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam

cerita tersebut terdapat nilai kepemimpinan dan relevansi dengan kehidupan

zaman sekarang.

1. Nilai Kepemimpinan dalam cerita “Lara Lapané Kaum Republik”

dalam Cerita Romane Kèlangan Satang (Seri Wiradi) Karya Suparto

Brata

Sebenarnya ada delapan jenis Nilai Kepemimpinan, namun

dalam cerita Lara Lapané Kaum Republik  dalam cerita Romane

Kèlangan Satang (Seri Wiradi) Karya Suparto Brata hanya ada tujuh

jenis nilai kepemimpinan. Adapun nilai kepemimpinan yang terdapat

dalam cerita Lara Lapané Kaum Republik  dalam Cerita Romane

Kèlangan Satang (Seri Wiradi) Karya Suparto Brata adalah sebagai:

Hanguripi terdapat 24 data, Hangrungkebi terdapat 15 data, Hangruwat

terdapat 1 data, Hanata terdapat 9 data, Hangayomi terdapat 19 data,

Hangurubi terdapat 2 data, Hamemayu terdapat 7 data.
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2. Relevansi Nilai Kepemimpinan dalam cerita “Lara Lapané Kaum

Republik” dalam Cerita Romane Kèlangan Satang (Seri Wiradi)

Karya Suparto Brata dengan Kehidupan Sekarang

Dari tujuh jenis nilai kepemimpinan yang terdapat dalam cerita

Lara Lapané Kaum Republik  dalam Cerita Romane Kèlangan Satang

(Seri Wiradi) Karya Suparto Brata, ada lima jenis nilai kepemimpinan

yang masih relevan dengan kehidupan sekarang. Adapun relevansi nilai

kepemimpinan dengan kehidupan zaman sekarang, dalam cerita Lara

Lapané Kaum Republik  dalam Cerita Romane Kèlangan Satang (Seri

Wiradi) Karya Suparto Brata, adalah sebagai: Hanguripi, Hanata,

Hangayomi, Hangurubi, Hamemayu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian dan pembahasan data, serta

kesimpulan, penulis memberikan saran, hendaknya penelitian ini dapat

menambah wawasan dan memberikan informasi secara rinci mengenai nilai

kepemimpinan cerita Lara Lapané Kaum Republik dalam cerita Romané

Kèlangan Satang (Séri Wiradi) karya Suparto Brata. Serta dapat menambah

referensi dalam penelitian nilai kepemimpinan.
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Pengarang : Suparto Brata
Penerbit : Narasi (Anggota IKAPI), Jl. Cempaka Putih No. 8 Deresan CT

X, Gejayan, Yogyakarta 55283, Telp. (0274) 555939, Faks.
(0274) 546043

Tahun terbit : 2012
Cetakan : Pertama
Tebal halaman : 82 halaman

Wiradi adalah seorang pemuda pejuang kemerdekaan yang sedang

bergerilya bersama adiknya Wiranta melawan penjajah Belanda di desa Bekonang

di sebelah timur Kota Solo. Dia mendengar kabar bahwa ibunya yang berada di

Kota Solo yang dikuasai Belanda sedang sakit. Wiradi bersikukuh dan bertekad

menjenguk ibunya di kota, sedangkan tentara Belanda sedang giat-giatnya

melakukan operasi penangkapan terhadap laki-laki muda yang terlihat sehat untuk

ditahan.

Wiradi adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang sangat mencintai

dan mengasihi orang tua terutama ibunya. Dia mempunyai dua adik kandung, satu

laki-laki bernama Wiranta dan satu perempuan yang bernama Wirastuti. Beberapa

saat sebelum Belanda menguasai kota Solo, adik bungsunya yang bernama

Wirastuti sedang membantu di Biro Perjuangan Putri. Lalu adiknya tersebut

menghilang dan tidak pulang kembali ke rumah orang tuanya. Lalu, ketika

Belanda menyerbu untuk menguasai kota Solo, keluarga Wiradi menjadi tercerai-

berai.
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Wiradi mencoba membujuk Wiranta agar mau menjenguk ibunya yang

sedang sakit di kota. Karena menurutnya ibunya sakit karena memikirkan ketiga

anaknya yang tidak tahu rimbanya. Wiranta tidak menyetujui ajakan kakaknya

dengan alasan penjagaan pasukan Belanda yang begitu ketat di kota. Namun, pada

akhirnya Wiranta mau menuruti kehendak kakaknya.

Pada saat Wiradi menelusup masuk ke kota bersama teman-temannya,

mereka kepergok tank patroli Belanda sehingga mereka menjadi tercerai-berai

dalam kelompok-kelompok kecil. Wiranta tertembak kakinya sehingga dia tidak

dapat melanjutkan perjalanan. Namun, atas perintah Wiranta, Wiradi tetap

melanjutkan perjalanannya untuk menemui sang ibu yang sedang sakit

didampingi oleh Kusnarna dan Sukardiman.

Wiradi ditemani oleh Sukardiman masuk ke rumahnya, sedangkan

Kusnarna berjaga-jaga di jalan untuk memberi tahu apabila ada patroli Belanda

dengan cara membunyikan karabennya sebanyak tiga kali. Kemudian pintu dibuka

oleh Pak Nayadisastra dengan kepala yang dibalut perban putih. Pak Naya

menempati rumah Pak Wiradad ketika rumah tersebut ditinggal mengungsi oleh

Pak Wiradad bersama sang istri. Melihat pemunculan Pak Naya tersebut

Sukardiman teman Wiradi lari karena ketakutan.

Kepulangan Wiradi ke rumah bukan membuat ibunya menjadi senang,

tetapi malah membencinya. Ibunya kecewa atas kedatangannya, karena anak yang

diharapkan kedatangannya adalah sang adik, Wirastuti. Wiradi disalahkan oleh

ibunya karena dia yang mengantarkan Wirastuti ke Biro Perjuangan Putri. Wiradi

dianggap bersalah oleh ibunya karena tidak mengajak adiknya pulang. Wiradi
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sangat kecewa atas perlakuan ibunya. Padahal, dia bisa sampai di rumah untuk

menjenguk ibunya saja penuh dengan perjuangan yang berat dan sulit.

Kusnarna memberi tanda peringatan kepada Wiradi bahwa pasukan

patroli Belanda datang. Peringatan agar Wiradi segera pergi dari rumah. Namun,

tidak sempat diikuti oleh Wiradi karena saat itu tentara-tentara Belanda sudah

sampai di jalan dekat rumahnya. Wiradi terpaksa tetap tinggal dan bersembunyi di

bawah tempat tidur di kamar ibunya. Wiradi merasa nasibnya amat buruk. Dia

merasa kedatangannya ke rumah menjenguk sang ibu dan melepaskan kerinduan

itu sia-sia karena kedatangannya tidak diterima dengan baik oleh sang ibu. Akan

tetapi, ia malah terjepit di daerah musuh. Kedatangan tentara Belanda membuat

jantung Wiradi berdetak kencang karena jika ia sampai ketahuan, nyawalah

taruhannya. Apalagi, setelah ia ingat bahwa ia lupa dimana menaruh pistolnya.

Wiradi yang telah ditinggal oleh Kusnarna tidak berani seorang diri kembali ke

desa.

Wiradi merasa sedih atas kemalangan yang menimpa keluarganya,

ibunya sakit, Wiranta tertembak, Wirastuti hilang tanpa kabar, dan bapaknya

bekerja membantu Belanda. Selain itu, Wiradi juga khawatir tentara Belanda yang

sewaktu-waktu datang untuk menangkapnya karena mengetahui keberadaannya.

Wiradi yang khawatir akan keselamatannya berharap agar malam hari segera tiba

supaya dia dapat segera pergi meninggalkan rumahnya, sebelum tentara Belanda

datang menangkapnya. Menurut dugaannya, Pak Naya dicurigainya sebagai mata-

mata Belanda telah melaporkannya kepada tentara Belanda.

121



139

Wiradi bingung, yang menjadi mata-mata Belanda itu bapaknya ataukah

Pak Naya. Dia mencoba membandingkan Pak Naya dengan bapaknya. Bapaknya

yang bekerja pada Belanda untuk menyambung hidup keluarganya, dan Pak Naya

yang tidak jelas dari mana sumber penghasilan untuk menghidupi keluarganya.

Kecurigaan Wiradi pada Pak Naya membuat dia membayangkan tentara Belanda

datang untuk menangkapnya. Wiradi tidak tahu siapakah yang telah

melaporkannya.

Setelah Pak Naya dan Pak Wiradad pergi dari rumah karena urusan

masing-masing, Wiradi berbincang-bincang dengan Elok anak Pak Naya di dapur.

Wiradi bercerita keadaan adik-adiknya, serta keadaan di desa tempatnya

bergerilya pada Elok. Selain bercerita, Wiradi mempunyai tujuan untuk

menyelidiki dan mengetahui lebih banyak tentang Pak Naya melalui Elok. Dari

cerita Elok, Wiradi mengetahui bahwa Pak Naya adalah seorang ‘Republikein’

sejati, tidak seperti apa yang dibayangkan sebelumnya.

Pada jam satu siang Pak Naya pulang ke rumah. Dia membawa surat

kabar dari Jakarta. Wiradi merasa Pak Naya menganggap dirinya adalah seorang

prajurit yang pengecut.

Pak Wiradad kembali dari kantor dengan membawa oleh-oleh roti. Pak

Wiradad menginformasikan kepada Wiradi kalau Belanda akan mengetatkan

penjagaan nanti malam, dengan patroli yang lebih banyak dan dengan

persenjataan lengkap. Bapaknya menyuruhnya untuk tetap tinggal di rumah

karena apabila tetap memaksakan untuk pergi, nyawalah sebagai taruhannya.

Wiradi menjadi patah semangat setelah mendengar berita dari bapaknya.
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Wiradi kesal dengan perilaku bapaknya. Ia menjelaskan kepada bapaknya

bahwa orang Indonesia, khususnya orang Jawa, yang makan roti  adalah mata-

mata Belanda. Wiradi bertanya pada bapaknya apakah bapaknya adalah mata-

mata Belanda, karena melihat kelakuan bapaknya itu. Wiradi sangat sedih hatinya.

Apalagi setelah mengetahui ternyata Elok adalah perempuan yang ditaksirnya,

mendengar semua perbincangan dan pertengkarannya dengan sang bapak.

Elok mencoba menghibur dan bersimpati kepadanya yang sedang sakit

hati. Sepertinya Elok ikut merasakan kesedihan hatinya. Hal itu menyebabkan hati

Wiradi menjadi tentram dan tenang. Dia merasakan sedikit kebahagian dengan

adanya Elok. Perhatian Elok kepadanya bagaikan kasih sayang ibunya yang telah

lama hilang semenjak kelahiran Wiranta dan Wirastuti. Wiradi menganggap,

semenjak kelahiran Wiranta dan Wirastuti, dia merasa kalah saing dalam

memperebutkan kasih sayang ibunya. Ibunya setiap saat selalu membanggakan

Wiranta karena dia lebih pintar, cerdas, sekolahnya naik terus dan tegas. Wiradi

merasa tidak ada tempat di hati ibunya untuk dirinya. Setelah sekian lama merasa

tersisih oleh ibunya, ia baru menemukan tempat berlindung yang sangat

menyejukkan hati, yaitu uluran kasih sayang dari Elok.

Pasukan baret merah Belanda berada di dekat rumah Wiradi. Keluarga

Wiradi menyembunyikannya di atas langit-langit rumahnya agar terhindar dari

penangkapan pasukan Baret Merah Belanda yang amat kejam. Setelah melihat

tindakan orang seisi rumahnya, termasuk bapaknya, Wiradi yang masih berada di

atas langit-langit beranggapan bahwa orang seisi rumah sangat menyayanginya.

Hal itu membuatnya merasa berdosa dan menyesal karena telah mencurigai dan
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menuduh bapaknya sebagai seorang mata-mata Belanda. Setelah jam lima sore

saat hari mulai gelap, Wiradi keluar dari tempat persembunyiannya.

Pak Lodhang, orang desa Bekonang yang berjualan ketela di kota yang

sering dititipi kabar oleh para pejuang untuk keluarga mereka di kota bertamu ke

rumah Wiradi. Dia ingin bertemu dengannya dan membawa pesan dari Wiranta,

adiknya. Pak Lodhang memberitahu keadaan Wiranta yang selamat sampai di

Desa Bekonang. Wiranta masih dalam perawatan dukun setempat karena lukanya.

Selain itu, Pak Lodhang juga menceritakan pada Wiradi tentang Wirastuti, tetapi

karena terlalu banyak orang yang menititipkan kabar untuk keluarganya pada Pak

Lodhang, dia lupa kabar mengenai Wirastuti. Pak Lodhang hanya mengingat

namanya.

Pak Lodhang pergi dari rumah Wiradi. Elok yang melihat Pak Lodhang

akan pergi, cepat-cepat menghadang Pak Lodhang dan menitipkan surat untuk

Wiranta. Mengetahui hal tersebut, Wiradi terkejut bukan main. Dia memberitahu

Elok bahwa tindakannya tersebut sangat berbahaya karena setiap orang yang

keluar-masuk kota akan digeledah tentara Belanda. Apabila surat tersebut sampai

ketahuan tentara Belanda, akibatnya Belanda akan mengetahui keberadaannya.

Elok mengejar Pak Lodhang atas suruhan Wiradi, tetapi tidak

menemukannya. Elok memutuskan pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, Elok

memberitahu kepada Wiradi bahwa Pak Lodhang tidak ditemukan olehnya. Hal

itu membuat Wiradi pasrah menerima keadaan dan menunggu kedatangan tentara

Belanda yang akan menangkapnya.
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Suhebat bercerita kalau Pak Lodhang telah tertangkap pasukan Belanda.

Setelah semua mengetahui berita tentang Pak Lodhan, mereka bersiasat

menyembunyikan Wiradi agar tidak ditangkap tentara Belanda. Setelah malam

tiba, Wiradi bersiap-siap meninggalkan rumahnya.

Setelah berpamitan pada ibunya, Wiradi pergi dengan hati bangga dan

bahagia setelah mengetahui bahwa seisi rumah, termasuk ibunya, sebenarnya

menyayangi dan membantunya. Hal itu terbukti dari cara mereka melepas

kepergian Wiradi. Wiradi bergegas meninggalkan rumahnya. Karena kurang hati-

hati dan waspada, Wiradi kepergok oleh tentara Belanda yang sedang berjaga-

jaga. Wiradi dihujani tembakan. Tembakan tersebut membuat Wiradi lari

menyelamatkan diri. Tanpa sadar ketiak kirinya terasa panas. Wiradi mengira dia

telah terluka karena tembakan. Wiradi badannya menjadi lemas dan merasa

sebentar lagi akan pingsan. Sebelum pingsan Wiradi memutuskan untuk kembali

pulang ke rumah. Wiradi ingin segera mendapat pertolongan, dirawat dan dikasihi

oleh orang-orang di rumahnya.

Pada keesokan harinya Pak Lodhang datang dengan dikawal oleh tentara

Belanda. Wiradi bingung dan takut karena tidak mungkin lagi bersembunyi.

Kemudian Wiradi masuk ke kamar besar dan menguncinya. Tubuh Wiradi

gemetar, dia berniat untuk melawan, tetapi seperti terpaku menghadapi tentara

Belanda yang akan menangkapnya. Wiradi tertangkap oleh tentara Belanda.

Ketika Wiradi dibawa pergi oleh tentara Belanda, Elok menangis.

Setelah mobil jip tentara Belanda yang membawa Wiradi dan Pak

Lodhang pergi, Elok yang mendengar suara Bu Wiradad segera masuk ke kamar
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untuk merawat dan menghibur hati Bu Wiradad, seorang ibu yang ketiga putra-

putrinya sedang mengalami musibah. Perjuangan kaum Republik masih panjang

dan perlu korban, tetapi perjuangan hati manusia lebih panjang lagi waktunya.
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