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KENDALI INTERAKSIONAL SEBAGAI CERMINAN IDEOLOGI:
 ANALISIS WACANA KRITIS TRILOGI DRAMA OPERA KECOA
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Abstract
Interactional control analysis within this critical discourse analysis (CDA) framework is
correlated with ideology reflected from the conversations in the drama text Trilogi Drama
Opera Kecoa written by N. Riantiarno, a trilogy drama which consists of Bom Waktu
(1982), Opera Kecoa (1985), and Opera Julini (1986).  One operational characters of CDA
is ideological discourse function analysis. Interactional control within this analysis is
correlated with how speech roll is arranged in the dialog. The kind of roll depends on turn
taking applied within the conversation. The turn-taking is used as a pattern to see the
relationship ideologically between one speaker and the other, including the one who
determines the theme or the one who is more dominant and more powerful among the
participants
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ALU-ALUAN: ANALISIS WACANA KRITIS UNTUK KAJIAN SASTRA

Masih ada yang menyangsikan ketika sebuah karya sastra  dianalisis dalam bingkai kajian
linguistik.  Kesangsian itu bisa disebabkan sifat sastra itu sendiri yang dianggap bebas tafsir,
cenderung antirasio, dan sekuler.  Di sisi lain, sifat-sifat itupun sejajar dengan sifat “tafsiran”
terhadap sastra  yang dianggap “tidak dapat diraba" (untangible) dan tak memiliki konvensi
yang baku.  Namun demikian, bukan berarti karya sastra tidak dapat ditempatkan dalam kajian
linguistik.  Karena  bagaimanapun rumusan dan pengertian para ahli tentang sastra, bahasa tetap
merupakan medium bagi penciptaan karya sastra yang tidak dapat diabaikan (Widdowson,
1975: 203).

Bahasa bagi  karya sastra dapat disamakan dengan garis dan bidang bagi seni lukis,
gerak dan irama pada seni tari, nada dan irama dalam seni musik.  Oleh sebab itu, karya sastra
memiliki status khusus sebagai seni verbal; bahasa dianggap sebagai inti semiotika kemanusiaan
yang bermakna dalam komunikasinya (Cummings dan Simmons,  1986: vii).  Peneliti yang
mengkaji aspek bahasa dalam karya sastra pada dasarnya sedang meletakkan karya sastra
sebagai proses komunikasi yang dilakukan oleh sastrawan kepada pembaca melalui lambang-
lambang bahasa.

Di dalam dunia analisis wacana, karya sastra disebut wacana sastra (literature
discourse). Ciri umum untuk wacana sastra terletak pada penggunaan bahasa atau rasa
bahasanya yang dikemas secara estetis serta bentuk dan isinya beorientasi imajinatif dan fiktif,
tetapi tidak menutup kemungkinan mengandung fakta atau bahkan hampir sama dengan
kenyataan.

Analisis wacana untuk karya sastra merupakan implikasi praktis dari teori-teori
linguistik.  Implikasi praktis tersebut akan bersentuhan dengan teori-teori sastra karena objek
kajiannya sama, yaitu pemakaian bahasa secara nyata (Beaugrande, 1993: 17—20). Analisis
wacana, khususnya analisis wacana kritis (AWK), dapat memberikan sebuah pendekatan yang
membuka wawasan baru bagi studi bahasa dan studi sastra.  Salah satu keunggulan AWK dalam
meninjau karya sastra—dan menjadi ciri khas analisisnya—terletak pada pemosisian ideologi
dalam analisisnya.

Pada tahun 1960-an dan awal 1970-an, bermula di Prancis, terjadi perubahan-perubahan
penting dalam linguistik ketika ilmu ini terjun untuk mengonstruksi pelbagai makna. Demikian
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pula dengan pembahasan wacana dan pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkannya memiliki
implikasi radikal, terutama pada ilmu-ilmu kemanusiaan dan kajian sastra (Macdonell, 2005:
xvii).  AWK merupakan salah satu bagian dari analisis wacana yang terlibat dalam peristiwa
pengkonstruksian makna-makna tersebut. AWK menyediakan teori dan metode yang bisa
digunakan untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan-hubungan antara wacana dan
perkembangan sosial dan kultural dalam ranah sosial yang berbeda (Jorgensen dan Philips,
2002: 60).  Dalam AWK, wacana tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Menurut
Fairclough dan Wodak (1997), AWK melihat wacana sebagai bentuk dari praktik sosial
sehingga perlu diperhatikan kriteria yang holistik dan kontekstual (Jorgensen dan Philips, 2002:
65).

Kualitas suatu wacana kritis akan selalu dinilai dari segi kemampuan menempatkan teks
pada konteks yang utuh. Wacana tidak lagi dipahami sekadar serangkaian kata atau proposisi
dalam teks, tetapi sebagai sebuah gagasan, konsep, atau efek yang dibentuk dalam suatu konteks
tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Dalam kaitan inilah AWK
menganalisis fungsi wacana secara ideologis. Dalam AWK,  praktik kewacanaan memberikan
kontribusi kepada penciptaan dan pereproduksian hubungan kekuasaan yang tidak setara antara
kelompok-kelompok sosial, seperti kelas-kelas sosial, perempuan dan laki-laki,  atau kelompok
minoritas dan mayoritas. Efek-efek tersebut dipahami sebagai efek ideologis.

SEKILAS TENTANG TEKS TRILOGI DRAMA OK SERTA PRAKTIK
KEWACANAAN DAN PRAKTIK SOSIALNYA

Trilogi Drama Opera Kecoa (OK) karya Nano Riantiarno (NR) terdiri atas drama Bom Waktu
(BW, 1982), Opera Kecoa (OK, 1985), dan Opera Julini (OJ, 1986). Trilogi Drama OK berki-
sah tentang masyarakat dari sebuah kelas sosial yang termarginalkan. Mereka yang kapan saja
bisa digusur.  Mereka yang sering diperlakukan diskriminatif, baik secara politik, ekonomi,
budaya, ataupun hukum.  Mereka adalah para gelandangan, pemulung, pelacur, banci, dan ban-
dit yang mencari penghidupan di kota. Mereka sering dianggap sampah oleh penguasa yang ko-
rup.  Penguasa yang merasa dirinya “garuda” dan berhak melegalkan ketidakadilan atas nama
“pembangunan dan kesejahteraan rakyat”.

Drama OK dapat mewakili fenomena kepopuleran Trilogi Drama OK dan dianggap
sebagai naskah yang mewakili gaya penulisan NR (Anwar, 2005:129).  Drama OK pertama kali
dipentaskan oleh Teater Koma (TK) pada tahun 1985 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail
Marzuki (TIM) selama lima belas hari. Pementasannya dipadati penonton. Hari pertunjukan di-
perpanjang tiga hari karena penonton tetap membeludak. Bahkan ada penonton yang rela mem-
beli tiket dari calo dengan harga lima kali lipat.  Ketika drama OK dipentaskan di Gedung
Rumentang Siang, Bandung, gedung pertunjukan diancam akan dibom, tetapi pementasan terus
berjalan dan ancaman itu tidak terbukti.

Pada bulan Februari 1991 drama OK direncanakan akan dipentaskan di empat kota di
Jepang (Tokyo, Osaka, Fukuoka, Yokohama) dengan seluruh biaya produksi ditanggung pihak
Japan Foundation.  Namun, rencana pentas keliling itu dibatalkan.  TK dilarang pentas di luar
negeri. Alasannya, TK tidak termasuk dalam daftar kelompok teater yang mempunyai izin pen-
tas. Bahkan uji coba pementasannya di Gedung Kesenian Taman Ismail Marzuki (TIM) dibu-
barkan pihak berwajib. Padahal, pementasan itu sudah dipersiapkan dengan matang lebih
kurang dua tahun (diundang tahun 1989).

Pelarangan pentas drama OK di Jepang itu merupakan ekses pemberedelan pertunjukan
drama Suksesi karya NR di TIM pada bulan November 1990.  Drama Suksesi “diduga bisa
menimbulkan terjadinya pandangan yang keliru mengenai pimpinan negara”. Drama itu diang-
gap sebagai kritik tajam terhadap Orde Baru dan keluarga Cendana. Pada tahun 1980-an dan
tahun 1990-an, yaitu semasa dengan pemroduksian drama OK dan Suksesi, “pendekatan kea-
manan” sering diterapkan pada perizinan pentas kesenian, khususnya pentas teater.  Misalnya,
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tahun 1981 lakon Inspektur Jendral yang akan dimainkan Teater Gadjah Mada di Jakarta dila-
rang dan tahun 1985 pentas teater Catatan Harian Seorang Koruptor yang akan dimainkan
kelompok Teater Dinasti pimpinan Emha Ainun Nadjib  juga dilarang.  Pada era itu, pelarangan
pentas-pentas drama dan kesenian yang dinilai dapat “menggangu ketertiban masyarakat” kerap
terjadi.  Jakob Sumardjo dalam buku Ekologi Sastra Lakon Indonesia (2007) memasukkan era
ini pada “masa penekanan” (1975—1998) dalam hubungannya dengan kesenian di era Orde
Baru.

Dalam pandangan Norman Fairclough, ada dua sisi dari praktik kewacanaan sebuah
teks, yaitu (1) pemroduksian teks yang ditinjau dari sisi pembuat teks dan “agen” pembuat teks
yang memungkinkan teks itu terpublikasikan dan (2) pengonsumsian teks yang dilihat dari sisi
khalayaknya (lihat Jorgensen dan Philips, 2002:68). Pemroduksian dan pengonsumsian teks
Trilogi Drama OK berhubungan dengan jaringan yang kompleks.  Dari berbagai jaringan yang
kompleks tersebut, setidaknya ada tiga aspek yang penting. Pertama, dari sisi penulis teks.
Kedua, dari sisi bagaimana hubungan antara penulis dengan “agen” pelaksana atau penyampai
teks tersebut. Ketiga, praktik atau rutinitas kerja dari penulis teks dan “agen” penyampai teks
itu.  Ketiga aspek itu saling terkait dalam meninjau produksi teks Trilogi Drama OK.

Aspek penulis teks melingkupi latar belakang pendidikan, perkembangan profesional,
orientasi atau sikap kesenian, dan kiprah pembuat teks dalam dunia profesionalnya.  Aspek yang
bersifat individual dari penulis teks itu secara teoretis berpengaruh terhadap bagaimana suatu
realitas dituangkan dalam teks. Untuk melakukan konstruksi realitas, penulis teks sastra
memakai suatu strategi kontruksi.  Strategi ini mencakup pilihan bahasa mulai dari kata hingga
paragraf. Hasil dari proses ini adalah wacana atau realitas yang dikonstruksikan berupa tulisan
(teks, wacana dalam wujud tulisan). Oleh karena teks drama itu telah dipengaruhi oleh berbagai
faktor, kita dapat mengatakan bahwa di balik teks drama itu terdapat makna dan citra yang di-
inginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan.

NR, sebagai penulis teks Trilogi Drama OK,  terkenal sebagai aktor (drama/teater),
penulis (novel, puisi, dan drama), dan sutradara (drama/teater dan film/sinetron).  Kiprah NR di
dunia kesenian membuahkan beberapa penghargaan atas karya-karya dan sumbangannya pada
dunia sastra.  Selain itu, diketahui pula bahwa teks Trilogi Drama OK tidak terlepas dari ide
dasar pembuatan Trilogi Drama OK yang bersumber dari keadaan masyarakat.  NR mengaku
bahwa dirinya hanya ingin membuat cermin sosial-politik, bukan ingin mengkritik apalagi
membuat perubahan karena dramanya itu.  Ideologi ini pun dilatarbelakangi pula oleh keya-
kinan NR bahwa masyarakat ialah “ibu yang melahirkan kesenian”.

Pemroduksian teks Trilogi Drama OK berhubungan pula dengan bagaimana kaitan
antara penulis teks dengan “agen” penyampai teks tersebut, yaitu TK, serta rutinitas kerja dari
penulis teks dan “agen” penyampai teks itu.  Dari sisi ini, TK tidak dapat dilepaskan dari NR,
demikian pula sebaliknya.  Keduanya seolah identik.  Kreativitas NR sebagai pemain, penulis,
dan sutradara teater seiring dengan kiprah TK di dunia teater. TK tidak berafiliasi dengan orga-
nisasi politik tertentu karena aktivitas keseniannya bukan untuk kepentingan golongan atau
kelompok tertentu.  Jika dalam pementasannya ada kritikan atau sindiran, hal itu tetap dilandasi
ideologi untuk “memahami kehidupan” dan “tidak untuk membenci” sesuai tuntutan “kode etik”
TK.

Dari aspek pengonsumsian dapat dilihat ideologi “kesenian/drama untuk semua orang”.
Hal ini berkaitan dengan TK yang sering mementaskan drama-drama karya NR untuk khalayak
umum (tidak elitis) dan mempunyai banyak penonton dari berbagai kalangan, mulai dari kalang-
an mahasiswa sampai aparat keamanan.  Meskipun demikian, kuantitas konsumen “pembaca”
teks Trilogi Drama OK tidak identik dengan kuantitas konsumen “penonton” teks pementasan
Trilogi Drama OK.

Pemroduksian dan pengonsumsian Trilogi Drama OK terjadi pada era pemerintahan
Orde Baru.  Orde yang disebut sebagai Orde Pembangunan ini dalam program pemerintahannya
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menekankan pada stabilitas keamanan dan keberlangsungan pembangunan dengan Rencana
Pembangunan Lima Tahun (Repelita).  Dengan latar belakang ideologi pembangunan itulah
praktik sosial Trilogi Drama OK tercipta.  Pada era Orde Baru, ideologi dominan yang
dijadikan pembenaran kebijakan bagi aparatur pemerintah adalah “pembangunan”.  Pembangun-
an selalu dijadikan pembenaran terhadap setiap kebijakan yang diambil penguasa sebagai
masyarakat politik (political society).

Secara praktik sosial, teks Trilogi Drama OK memunculkan ideologi yang “menentang
pembangunan sebagai pembawa ketimpangan sosial dan politik”.  Praktik pembangunan yang
digambarkan dalam Trilogi Drama OK adalah pembangunan yang dipenuhi rekayasa, janji
palsu, dan doktrin “kesejahteraan”, tetapi yang terjadi adalah penyengsaraan melalui pembong-
karan dan penggusuran tempat tinggal mereka untuk membangun gedung-gedung, flat-flat, dan
hotel-hotel.

Praktik-praktik penggusuran yang digambarkan di dalam Trilogi Drama OK sejalan de-
ngan berbagai pola penggusuran yang terjadi, yaitu (1) pengerahan kekuatan berlebihan dan
penggunaan senjata, (2) kriminalisasi dan penangkapan serta penahanan sewenang-wenang ter-
hadap warga, (3) kekerasan terhadap perempuan,  (4) pengrusakan dan perampasan barang, dan
(5) pembakaran atau bumi hangus.  Dalam hal ini, negara dianggap sebagai “perpanjangan dan
kekuasaan pribadi atau kelompok”. Itulah sebabnya, istilah seperti “demi kepentingan umum”,
“pembangunan untuk seluruh masyarakat”, “negara tidak mungkin mau mencelakakan
warganya”, serta ungkapan-ungkapan lain yang senada selalu dikumandangkan dalam per-
nyataan-pernyataan politik para petinggi negara.  Rakyat harus pindah dari pemukimannya
dengan alasan “demi kepentingan umum”, meskipun dengan ganti rugi yang sangat kecil atau
tanpa ganti rugi sama sekali.  Seringkali masyarakat yang menyuarakan aspirasinya dituduh
hanya memperjuangkan “kepentingan kelompok” yang bersifat sektarian, sedangkan ke-
pentingan negara selalu merupakan “kepentingan umum” yang bersifat nasional (Budiman,
1996: 1—2).

POSISI IDEOLOGI DALAM TEKS DRAMA DAN KONSEPTUALISASI
ANALISISNYA

Gambaran fenomena Trilogi Drama OK di atas adalah contoh bagaimana sebuah nilai estetis
naskah (dan pementasan) drama dapat mengekspresikan dimensi sosiologis suatu masyarakat.
Bahkan ketika elemen estetis dan sosiologis itu berpadu, sebuah naskah drama dapat dianggap
memiliki elemen ideologi tertentu yang tersembunyi di dalamnya. Ideologi diartikan sebagai
keyakinan atau seperangkat keyakinan yang menjadi landasan bagi orang, masyarakat, atau
negara untuk melakukan suatu tindakan. Gambaran itu juga mengukuhkan bahwa karya sastra
tidak bisa dipisahkan dari ideologi pencipta, penerbit, dan pembacanya. Kenneth Burke  me-
ngatakan bahwa karya sastra sebagai equipment for living tidak terpisahkan dari ideologi
(1973:293—304). Pendapat ini ditekankan pula oleh beberapa teoritisi sastra, antara lain David
Craig (1973), David Daiches (1960), Terry Eagleton (1983, 1991), Toril Moi (1990), dan Ray-
mond Williams (1971, 1973).

Ketika membuat karya sastra, sastrawan memakai suatu strategi  tertentu dalam
merespon, mengkritik, atau menggambarkan situasi sosial masyarakat yang mencakup pilihan
bahasa, dari kata hingga paragraf. Hasil dari proses inilah yang disebut “Wacana”—dengan “W”
kapital (lihat Gee, 2005: 21 & 26—27) atau realitas yang berupa tulisan (teks atau wacana
dalam wujud tulisan)—dalam konteks ini “Wacana” itu berupa teks Trilogi Drama OK..
Dalam karya sastra prosa, ideologi dapat ditafsirkan dalam sudut pandang narator (juru kisah).
Ideologi ini berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan posisi pengarang terhadap realitas
masyarakatnya.  Namun, drama tidak menyajikan seorang narator, tetapi terdiri atas dialog-
dialog atau percakapan antartokoh.  Dialog-dialog tersebut sangat ditentukan oleh hubungan
antartokoh dalam percakapan dan peran tokoh bersangkutan dalam kelompoknya. Hubungan
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antartokoh itu mencerminkan realita, yaitu hubungan antarmanusia, yang diatur oleh norma-
norma atau ideologi masyarakat tertentu.  Hubungan tersebut tercermin dalam percakapan para
tokoh, apakah itu antara orang miskin dengan orang kaya, penguasa dengan rakyatnya, majikan
dengan buruh, pria dengan wanita, dan sebagainya. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat
Louis Althusser yang menyatakan bahwa sikap dan tindakan seseorang dikendalikan oleh
ideologi kelompok masyarakat tertentu (Althusser, 2006:10—15).

Untuk kepentingan menemukan ideologi dalam teks drama, ideologi tetap diposisikan
sebagai hasil pengontruksian makna yang secara mendasar berhubungan dengan proses
pembenaran hubungan kekuasaan yang tidak simetris—berhubungan dengan proses pembenaran
dominasi.  Penggunaan pengertian ini menunjukkan apa yang disebut konsepsi kritis ideologi
(critical conception of ideology) yang mengikat analisis tentang ideologi pada pertanyaan kritis.
Konsepsi kritis tersebut digunakan untuk membedakannya dengan konsep ideologi yang diguna-
kan secara deskriptif atau konsepsi netral (neutral conception) (Thompson, 2007:17).

Sehubungan dengan itu, AWK dalam menganalisis teks drama untuk melihat ideologi di
dalamnya tidak menempatkan bahasa secara tertutup, tetapi melihat konteks, terutama ba-
gaimana ideologi dari seseorang atau kelompok-kelompok yang ada tersebut berperan dalam
membentuk wacana. Selain itu, teks drama sangat bergantung pada situasi percakapan sehingga
makna tuturan tidak bisa ditentukan dari susunan kebahasaannya saja, tanpa mempetimbangkan
susunan retorika yang terkait dengan situasi konteks komunikasi yang mendukungnya. Situasi
komunikasi begitu penting dalam teks drama yang biasanya tergambar dari situasi percakapan
dan petunjuk pemanggungannya. Signifikasi suatu tuturan dalam teks drama yang terlepas dari
situasi komunikasinya adalah sesuatu yang kosong. Hanya situasi yang memungkinkan
terbentuknya kondisi percakapanlah dapat memberi makna pada ujaran itu. Karena jika teks
drama tanpa konteks, dialog-dialognya hanya kata-kata yang mati dan tidak bermakna (Zaimar,
2008:45).

KENDALI INTERAKSIONAL DALAM STRUKTUR TEKS TRILOGI DRAMA OK
SEBAGAI CERMINAN IDEOLOGI

Kendali interaksional berhubungan dengan bagaimana giliran berbicara diatur dalam sebuah
dialog. Pengaturan tersebut tergantung pada pergantian giliran (turn-taking) yang diberlakukan.
Pergantian giliran ini dipakai sebagai pola untuk melihat hubungan antara penutur dengan
penutur lainnya, termasuk siapa yang menentukan agenda percakapan atau siapa yang lebih
dominan dan berkuasa di antara partisipan.

Percakapan antara dua tokoh dalam Trilogi Drama OK dapat terjadi ketika salah satu
tokoh sedang berbicara—pihak pertama (A), tokoh lain—pihak kedua (B) akan
mendengarkannya serta menunggu giliran untuk merespon pembicaraan serta
menginterpretasikan maksud dari lawan bicaranya, dan seterusnya.  Giliran itu dapat
digambarkan dalam pola “A-B-(A-B…dst.)”.  Secara teknis, percakapan antara dua orang
menggambarkan bahwa ketika orang pertama (A) sedang berbicara, orang kedua (B)
mendengarkan kemudian ketika orang kedua (B) giliran berbicara, orang (A) mendengarkan,
dan seterusnya.

Demikian juga bentuk-bentuk tuturan yang timbul dalam percakapan yang melibatkan
lebih dari dua tokoh atau multipartisipan, polanya tetap secara bergiliran dan berhubungan.
Giliran itu dapat digambarkan dalam pola “A-B-C-D(D-A-B-C-D … dst)”. Secara teknis,
percakapan multipartisipan menggambarkan bahwa ketika tokoh (A)—sebagai pihak pertama—
sedang berbicara, tokoh (B), (C), dan (D) mendengarkan kemudian ketika orang kedua (B)
berbicara, orang (A), (C), dan (D)  mendengarkan, dan seterusnya. Pola-pola giliran terstruktur
secara sistematis, artinya pola-pola itu memperlihatkan kapan partisipan harus berbicara, kapan
harus diam, dan kapan harus berbicara kembali.
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Selain memperlihatkan pola giliran yang lumrah seperti contoh-contoh tersebut,
percakapan di dalam Trilogi Drama OK mencerminkan ada atau tidaknya kesetaraan
antarpatisipan. Misalnya, dialog-dialog yang disusun dalam percakapan-informal di antara para
partisipan yang setara diatur dengan “kesepakatan”.  Kesepakatan itu dapat dilihat ketika (1)
seorang yang berbicara memilih pembicara selanjutnya, (2) pembicara selanjutnya secara
otomatis mendapat giliran berbicara, atau (3) jika (1) dan (2) tidak terjadi juga, maka pembicara
yang sedang berbicara tersebut boleh meneruskan pembicaraan. Marilah kita lihat teks
percakapan Roima, Jumini, Julini, dan Kasijah berikut:

[....]
(1) ROIMA : Memang jelek nasib kita.
(2) JUMINI : Tak pernah senang selalu kepepet.
(3) JULINI : Selalu jelek, padahal kita sudah cukup berusaha.
(4) KASIJAH : Nasib bagus selalu jauh dari jangkauan.  Tarsih tidak

bisa datang, nasibnya jauh lebih bagus dari kita.
(5) JUMINI : Kenapa rupanya.
(6) KASIJAH : Dia sudah dilamar Pak Camat jadi bini mudanya.  Tak

usah kerja apa-apa, disediakan rumah, uang setiap
bulan… Dia bisa tenang, kita akan terus banting
tulang dengan hasil secuil.  Dan dikejar-kejar …

(7) JUMINI : Jadi sudah tetap maksudmu Jul, Roim? Ah, barangkali
ini terakhir kita kumpul (TURKANA DIAM SAJA DI
POJOK).

(8) JULINI : Kalau tidak pergi lantas mau kemana.  Kita sama
Roima pergi berbareng, tapi tujuannya beda-beda.

(9) JUMINI : Ke mana Roima, ke mana Julini?
(10) ROIMA : Aku pun belum tahu mau pergi ke mana, yu.
(11) JUMINI : Kita semua akan kehilangan kalian ...

[....]
       (BW, h. 41)

Teks percakapan tersebut memperlihatkan tokoh lebih dari dua atau multipartisipan,
tetapi bentuk-bentuk tuturan yang timbul dalam percakapan tetap secara bergiliran dan
berhubungan; sama halnya dalam percakapan yang hanya melibatkan dua partisipan.  Di dalam
percakapan tersebut  yang memulai percakapan adalah tokoh Roima pada sekuen (1), yang
sekaligus mengagendakan isi percakapan.  Tuturan Roima membuka kesempatan bagi tokoh
Jumini, Julini, dan Kasijah untuk memberi tanggapan atau jawaban.

Meskipun ada yang mengagendakan isi percakapan, seluruh partisipan mempunyai hak
yang sama untuk memilih pembicara lain, memilih diri sendiri untuk berbicara, atau
meneruskan  pembicaraan.  Seperti  terlihat  dalam  sekuen  (2),  (3),  dan  (4),  Julini,  Jumini,  dan
Kasijah secara bergiliran menanggapi perkataan Roima yang dituturkan pada sekuen (1).

Percakapan-informal antara para partisipan yang setara seperti contoh tersebut
mempunyai signifikansi yang besar terhadap sebuah bentuk ideal dalam interaksi sosial. Di
dalamnya tidak ada dominasi atau tidak memperlihatkan siapa yang paling dominan atau
berkuasa. Keadaan itu tentunya sangat berbeda dengan percakapan yang di dalamnya terdapat
jarak status-sosial dan ada dominasi  antara partisipan.  Kesetaraan dalam percakapan semacam
itu sangat terbatas. Ketika itu terjadi, kaidah interaksi secara umum memunyai penjelasan lebih
khusus.  Kita lihat teks percakapan antara tokoh Camat dan Kumis berikut:
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[….]

(1) CAMAT : Ini perintahku yang mau tidak mau harus kamu
jalankan. [….]  Aku diperintahkan untuk membersihkan
seluruh daerah ini.  Tanpa pandang bulu. [….]  Itu saja
yang ingin kukatakan.

(2) KUMIS : Siap, pak.  Tapi ngomong-ngomong, daerah tempat
Tarsih praktek juga di ….

(3) CAMAT : Semua kataku.  Tarsih, jangan lagi kamu sebut-sebut.  Ia
sudah bukan Tarsih lagi, ia sudah insaf lantaran aku.

(4) KUMIS : Insaf, maksud Bapak.
(5) CAMAT : Itu bukan urusanmu, Kumis.  Pendeknya apa yang

kuperintahkan tadi, segera jalankan.  Kasih waktu satu
atau dua bulan untuk mereka siap-siap pindah.  Semua
yang tidak punya izin bangunan, bongkar saja.  Paham?

(6) KUMIS : Paham pak, tapi ngomong-ngomong untuk apa Bapak
Gubernur datang meninjau daerah ini?

(7) CAMAT : Itu tugas negara yang penting.  Tentunya untuk, untuk
… wooahh, mana aku tahu.  Yang jelas beliau mau
meninjau, titik.  Itu saja..

[….]
(BW, h. 34)

Pola giliran di dalam percakapan di atas tidaklah sama sebagaimana yang ditunjukkan
antara partisipan yang setara. Kumis, sebagai anak buah Camat, hanya mengambil giliran jika
sebuah pernyataan dilontarkan kepadanya.  Camat lebih dominan dalam percakapan itu karena
Kumis tidak bisa memilih giliran percakapannya. Hal itu tidak hanya terjadi pada giliran yang
dipaksakan kepada Kumis, tetapi juga isi dari pembicaraan yang harus di katakan, seperti
terlihat pada tuturan “Ini perintahku yang mau tidak mau harus kamu jalankan.” atau “Itu
bukan urusanmu, Kumis.”.

Kumis dibatasi untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan pernyataan Camat.
Camat bisa memberikan informasi atau perintah-perintah.  Dia bisa memberikan evaluasi umpan
balik pada jawaban Kumis atau memberi alasan pada Kumis, misalnya pada sekuen (3) dan (7),
atau membuat komentar yang evaluatif, seperti pada sekuen (5).  Percakapan antara partisipan
yang tidak setara itu didasari dan direproduksi secara ideologis oleh status sosial dan kedudukan
seseorang.

Dalam percakapan antara Camat dan Kumis, partisipan yang lebih berkuasa
memberikan ruang lingkup yang sempit atau ketidakleluasaan  terhadap partisipan yang lebih
lemah. Ada bermacam-macam cara yang dipakai untuk melakukan hal tersebut, seperti
interupsi, pemaksaan kehendak, serta pengontrolan topik dan formulasi atau perumusan.

Di dalam teks Trilogi Drama OK, interupsi dalam percakapan dapat kembali dilihat
dalam percakapan antara Camat dan Kumis. Camat menyela Kumis pada sekuen (3) dengan
tujuan untuk menghentikan Kumis memulai pembicaraan atau mengomentari tentang keadaan
Tarsih, atau memberikan informasi yang malah memojokkan.  Interupsi itu ditandai dengan
memotong tuturan Kumis pada sekuen (2) “ […] Tapi ngomong-ngomong, daerah tempat
Tarsih praktek juga di ….”.

Pemaksaan kehendak sering digunakan oleh yang mempunyai kekuasaan, misalnya
memaksa partisipan untuk menuruti keinginan yang berkuasa.  Orang yang memunyai
kekuasaan sering memberi alasan kuat agar perintah atau kemauannya dilaksanakan. Kita lihat
teks percakapan berikut:
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[….]

(1) PETUGAS : Dengar saya, mbak-mbak, dengar saya.  Yang tidak
mau mendengar pasti menyesal.  Ini penting untuk
masa depan mbak-mbak.  Penting.  Setiap hari, saya
yakin, mbak-mbak pasti bercermin.  Coba sekali
waktu perhatikan wajah kalian.  Apa tidak pernah
punya rasa malu?.

(2) BANCI-1 : Punya kok, Cuma nggak pernah dipakai.  Hanya
dipakai kencing.

(3) PETUGAS : Ini bukan guyonan.  Ini penting.  Dalam rangka
pembangunan mental, segala prilaku yang
menyinggung perasaan akan disikat habis.  Apalagi
prilaku yang amoral, seperti kalian.  Menjadi banci
saja sudah dosa, apalagi sekalian menjadi pelacur.

(4) BANCI-2 : Banci itu kodrat.  Pernah baca buku nggak?
(5) PETUGAS : Kodrat, tapi kan tidak harus jadi pelacur?
(6) BANCI-3 : Jangan main-main pak, saya ini dwifungsi lho.  Siang

jadi tukang becak, malam hari ngebanci untuk cari
tambahan.  Anak saya lima, istri saya tahu kerja saya
kalau malam apa.

(7) PETUGAS : Apa tidak bisa kerja lain?
(8) BANCI-3 : Bisa.  Merampok.  Tapi kan dilarang?
(9) PETUGAS : Melacur juga dilarang, tahu gak? Dan saya datang

untuk memperingatkan kalian, mumpung masih ada
waktu.

[….]
(OK, h. 37)

Percakapan tersebut terjadi ketika seorang petugas hendak merazia sekelompok banci.
Petugas mencoba cara persuasi dan memberi alasan kuat agar para banci meninggalkan
pekerjaannya sebagai pelacur.  Supaya alasannya diterima, Sang Petugas menyatakan penekan
dalam tuturannya, seperti terlihat dalam tuturan pada sekuen (1): “Yang tidak mau mendengar
pasti menyesal.  Ini penting untuk masa depan mbak-mbak.  Penting.” Bahkan, kata “penting”
diucapkan tiga kali oleh Petugas, pada sekuen (1) dan (3), agar ucapannya didengarkan.
Memberi alasan atau menyatakan alasan yang ambigu bisa menjadi alat yang berguna di tangan
partisipan yang lemah untuk berhubungan dengan partisipan yang lebih berkuasa.  Alasan itu
bisa berarti penolakan, penyangkalan, atau ketidaksetujuan, seperti diungkapkan dalam
pernyataan tokoh Banci-1, Banci-2, dan Banci-3 pada sekuen (2), (4), (6), dan (8).

Bentuk penyangkalan pun dapat dilontarkan dengan cara bercanda seperti yang
dituturkan Banci-1 pada sekuen (2) ketika menanggapi pernyataan Petugas pada sekuen (1).
Namun, pemaksaan kehendak dari Petugas tetap diutamakan dengan menyatakan, “Ini bukan
guyonan.  Ini penting.  Dalam rangka pembangunan mental, segala prilaku yang menyinggung
perasaan akan disikat habis.”

Diam adalah cara lain untuk partisipan yang lemah.  Cara ini digunakan untuk tidak
menyetujui atau menjalankan apa yang dikatakan oleh orang yang lebih kuat atau dominan.
Dalam percakapan antara Turkana dan Jumini berikut memperlihatkan hal tersebut:
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[....]
(1) TURKANA : [….]  Aku ingin kamu lihat kenyataan.  Sueb dan Tole

sudah mati.
(2) JUMINI : (DIAM SEPERTI PATUNG)
(3) TURKANA : (LEMAS) Hampir satu tahun aku gembar-gembor, supaya

kamu sadar-sadar-sadar.   Nyatanya sia-sia saja.   Ah,
terserahlah … (PERGI).
(LAMPU BERUBAH LAGI)

(4) JUMINI : Masih mesam-mesem.  Apa kamu melihat apa yang ingin
aku lihat?  Sueb dan Tole sedang merindukan aku bukan?
LAMPU PADAM CEPAT
(NAMPAK PARA PATUNG SEDANG LAHAP-
LAHAPNYA MENYANTAP HIDANGAN)

[....]
     (BW, h. 16)

Turkana bukan dalam kedudukan sebagai penguasa atau pejabat, tetapi dia dalam posisi
dominan dalam percakapan itu.  Jumini mengakui kebenaran yang diucapkan Turkana.  Dalam
hal ini, Jumini dalam posisi lemah.  Pilihan sikap diam dan tidak menanggapi pernyataan
Turkana adalah sebuah cara untuk tidak menyetujuinya.  Partisipan yang kuat dapat bertanya
untuk menghilangkan kediamannya dengan pertanyaan: mengertikah anda? atau setujukah
anda? atau  apa pendapat anda? Seperti dalam tanya jawab di kelas antara guru dan murid atau
dalam interogasi polisi kepada saksi. Namun, yang dilakukan oleh Turkana adalah bukan
bertanya seperti itu karena Turkana dan Jumini dalam posisi setara.  Dia hanya mampu
menyatakan sikap menyerah melalui tuturan: “Hampir satu tahun aku gembar-gembor, supaya
kamu sadar-sadar-sadar.   Nyatanya sia-sia saja.   Ah, terserahlah …”.

Topik atau tema dalam percakapan dapat dikendalikan dan dikuasai oleh partisipan
yang lebih dominan. Partisipan yang lebih dominan sering berada pada posisi penentu topik.
Berikut ini adalah sebuah contoh penentuan topik sekaligus perumusan dalam percakapan.

[....]
(1) TUMINAH : Dan lantaran sadar kita bakal ditendang, wajar kalau

sodok sana, sodok sini mengumpulkan banyak uang.
(2) PELACUR-1 : Demi masa depan.
(3) PELACUR-2 : Sesudah uang terkumpul, kita pergi ke Singapura, cari

dokter bedah pulang-pulang kita perawan lagi.  Lalu
pulang kampung dan kawin dengan santri.

(4) PELACUR-3 : Kalau ditanya mertua:  di Jakarta kerja apa? Kita akan
jawab dengan lembut: oo, kita buka usaha.

(5) PELACUR-4 : Dagang.
(6) TUMINAH : (PIDATO)  Tapi percayalah saudara-saudara, kita

sadar, kita sadar harus kembali ke jalan yang benar.
Usaha maksiat ini hanya untuk sementara.  (SEMUA
TERTAWA TERBAHAK.  MALAH ADA YANG
SAMPAI TERKENCING) (TARSIH MASUK)

(7) PELACUR-4 : Ssssstt…
[....]

     (OK, h. 17)
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Teks percakapan tersebut menunjukkan tokoh Tuminah sebagai orang yang memulai
percakapan dan sekaligus menentukan topik atau mengagendakan isi percakapan.  Penentuan
topik itu terlihat pada sekuen (1): “Dan lantaran sadar kita bakal ditendang, wajar kalau sodok
sana, sodok sini mengumpulkan banyak uang ”. Pernyataan itu membuka kesempatan bagi
tokoh Pelacur-1, Pelacur-2, Pelacur-3, Pelacur 4,  dan Pelacur-5 untuk menanggapi dalam
sekuen (2)—(5).

Giliran terakhir yang dimiliki Tuminah pada sekuen (6) merumuskan atau
memformulasikan pernyataan pada sekuen (2)—(5). Tuminah menawarkan kesimpulan dari apa
yang telah dikatakan partisipan bahwa “[…] kita sadar, kita sadar harus kembali ke jalan yang
benar.  Usaha maksiat ini hanya untuk sementara.”  Perumusan semacam itu mungkin
merupakan hak orang yang lebih berkuasa, tetapi bukan berarti mereka selalu dapat
mengontrolnya.

Dilihat dari konvensi teks dramatik pada umumnya, percakapan dalam Trilogi Drama
OK menggambarkan dialog antara tokoh secara tertib dan bergantian. Arah suatu dialog berasal
dari salah satu tokoh yang berbicara ditujukan kepada tokoh lain yang mendengarkan.
Kemudian berlaku sebaliknya, tokoh lain tersebut menjawab atau menyahutnya (bertindak
sebagai pembicara) untuk didengar oleh lawan bicaranya sehingga terjadi interaksi timbal balik
antara pembicara-pendengar. Jika salah satu tokoh berbicara, tokoh lain harus sabar menunggu
giliran berbicara. Mereka berbicara bukan karena ingin berbicara, melainkan harus berbicara
sesuai dengan pola logika percakapan.

Dengan demikian, dialog-dialog itu sudah terstruktur sehingga mudah dicerna karena
kelogisan unsur cerita terlihat di dalamnya. Hal ini pula yang menunjukkan bahwa percakapan
dalam Trilogi Drama OK memiliki pola yang menggambarkan adanya hubungan “giliran tutur”
(turn-taking) antara partisipan atau tokoh yang terlibat dalam percakapan.  Percakapan itu dapat
terjadi antara dua tokoh (dua partisipan percakapan) atau lebih (multipartisipan).  Pola-pola
percakapan tersebut, baik yang terjadi antara dua orang atau lebih, merupakan gambaran dari
giliran tutur para partisipan yang terlibat dalam percakapan.  Emanuel Schegloff (1972)
menggambarkan pola percakapan tersebut bersifat umum dan bisa diidentifikasi secara eksplisit
dengan pola A-B-A-B.  Dikatakan bersifat umum karena percakapan yang ada dalam teks
Trilogi Drama OK itu menggambarkan percakapan yang biasa ada dalam percakapan sehari-
hari secara umum.

Pola giliran dalam percakapan dipengaruhi oleh latar (setting) waktu dan tempat
tertentu.  Giliran untuk memberi respon atau berbicara telah diatur oleh kaidah, peraturan, atau
konvensi (baik tertulis atau tidak) yang berlaku dalam masing-masing latar tersebut.  Oleh sebab
itu, percakapan yang bersifat umum tersebut dalam konteks wacana dramatik ini bersifat khas.
Kekhasan itu karena latar percakapan disebut atau dimunculkan secara eksplisit dalam petunjuk-
petunjuk pemanggungan.

Namun, ketika tidak ada kesetaraan dalam percakapan, kaidah interaksi atau pola giliran
yang bersifat umum itu  memunyai penjelasan lebih khusus.  Percakapan antara para partisipan
yang tidak setara seperti memunyai signifikansi yang besar terhadap sebuah bentuk ideal dalam
interaksi sosial. Di dalamnya ada dominasi atau memperlihatkan siapa yang paling dominan
atau berkuasa. Keadaan itu tentunya sangat berbeda dengan percakapan yang di dalamnya ada
kesetaraan  antarpartisipan.

PENUTUP
Ideologi dalam kendali interaksional terkait dengan adanya atau tidaknya kesetaraan dalam
percakapan.  Dalam hal ini, kesataraan mencerminkan sebuah ideologi interaksi sosial yang
ideal.  Ideologi “kesetaraan dalam percakapan sebagai bentuk ideal dalam interaksi sosial”
terlihat dalam percakapan-informal antara para partisipan yang setara.  Di dalamnya tidak ada
dominasi atau tidak memperlihatkan siapa yang paling dominan atau berkuasa. Sebaliknya dari
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ideologi tersebut, pemaksaan kehendak sering digunakan oleh paritsipan yang lebih berkuasa
atau dominan jika terjadi ketidaksetaraan dalam interaksi.  Pemaksaan itu bisa berupa
pemberian alasan kuat agar perintah atau kemauannya dilaksanakan. Dari hal inilah kita dapat
melihat ideologi “ketidaksetaraan dalam interaksi sosial sebagai penyebab timbulnya jarak
komunikasi”

Ketidaksetaraan dalam interaksi juga memungkinkan partisipan yang lebih dominan
mengendalikan atau menguasai topik atau tema dalam percakapan. Partisipan yang lebih
dominan sering berada pada posisi penentu topik atau bahkan mengagendakan isi dan arah
percakapan.  Berkaitan dengan ketidaksetaraan dalam interaksi ini, kita dapat melihat bahwa
partisipan yang lemah akan memberi alasan atau menyatakan alasan yang ambigu sebagai alat
untuk menolak, menyangkal, atau menyatakan ketidaksetujuan terhadap partisipan yang lebih
berkuasa.  Selain itu, partisipan yang lemah sering menggunakan cara “diam” untuk tidak
menyetujui atau menjalankan apa yang dikatakan oleh orang yang lebih kuat atau dominan.
Hal-hal inilah yang digambarkan teks Trilogi Drama OK untuk menggambarkan penyebab
adanya jarak komunikasi atau bahkan komunikasi yang tidak bersambut.

CATATAN
*  Penulis berterima kasih kepada mitra bebestari yang telah memberikan saran-saran untuk perbaikan

makalah.
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