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Abstrak 

 
Indonesia sebagai negeri persilangan budaya dunia dalam perjalanan 

sejarahnya telah banyak mendapat pengaruh budaya besar dunia, seperti Arab, 
China dan Eropa. Sejumlah pengaruh budaya tersebut muncul dalam berbagai 
aspek budaya semacam karya sastra, selain aspek budaya lainnya, seperti 
teknologi, filsafat, teater, musik, tari, seni rupa, film, perjalanan, kuliner dan fesyen. 
Kehadiran karya sastra terjemahan mutakhir di Indonesia turut mendukung proses 
pengaruh budaya tersebut, termasuk pengaruh budaya Eropa. Dalam usaha 
penyampaian aspek budaya Eropa itulah kemudian bahasa, sebagai media karya 
sastra dan budaya sangat terkait dengan erat. Perkembangan sebuah budaya akan 
mempengaruhi perkembangan bahasa, sebaliknya bahasa dimanfaatkan oleh 
manusia untuk menyampaikan isi sebuah budaya secara turun temurun atau untuk 
disebarkan pada komunitas lain. 

Terkait dengan kehadiran karya sastra terjemahan di Indonesia, aspek 
budaya Eropa dalam karya-karya sastra terjemahan mutakhir merupakan refleksi 
budaya Eropa dengan segala dinamika kehidupannya. Pembacaan karya sastra 
terjemahan mutakhir berlatar Eropa merupakan alternatif dalam pembelajaran  
pluralisme. Dalam proses pembacaan, seseorang akan mengalami transformasi 
pemikiran, termasuk dalam memandang Eropa, memandang sejarah Eropa, 
memandang geografi Eropa, bahkan status sosial atau kultur budaya Eropa pada 
umumnya hingga akhirnya melakukan pencitraan terhadap budaya Eropa. Hal ini 
bisa menjadi suatu pertautan dalam mengartikan Eropa dan memandang Eropa. 
Pengenalan budaya Eropa semacam ini dalam berbagai karya sastra terjemahan 
mutakhir bisa menjadi pembuka wawasan terhadap Eropa yang sesungguhnya, 
bukan berdasarkan stereotip yang selama ini diperkenalkan. 
 
Kata-kata kuci : karya sastra terjemahan, latar, budaya Eropa, pluralisme. 
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A. PENDAHULUAN 
Di Indonesia, kini banyak ditemui karya sastra terjemahan mutakhir dari 

sejumlah sastrawan dunia dalam beragam genre sastra, seperti novel, puisi, essai 

dan lain-lain, termasuk karya sastrawan besar pemenang nobel sastra. Novel-novel 

sastra dunia kini banyak ditemui sebagai suatu jenis karya sastra yang paling 

banyak diterjemahkan. Sebut saja misalnya novel-novel Paulo Coelho, Milan 

Kundera, J.K. Rowling, Michael Foucault, Umberto Eco, dan Albert Camus. Latar 

novel sengaja dipilih oleh pengarangnya untuk menggambarkan kekhasan kawasan 

tertentu. Inilah yang dinamakan latar tipikal dalam menggambarkan suatu tempat, 

waktu kesejarahan, ataupun kondisi masyarakat yang melatarbelakangi tokoh-tokoh 

cerita dalam novel berinteraksi dengan tokoh lainnya dalam peristiwa cerita. Latar 

yang bersifat tipikal inilah yang tidak dapat digantikan dengan konteks latar lain. 

Latar melekat dengan kekhasan atau ketipikalannya. Inilah salah satu kekuatan latar 

dalam sebuah penceritaan sebuah narasi karya sastra. Lewat latar-latar tipikal inilah 

gambaran atau deskripsi tentang latar suatu wilayah seringkali dibentuk atau 

sengaja dikonstruksi oleh sejumlah wacana yang salah satunya adalah melalui karya 

sastra berupa novel. Dalam hal ini, novel memiliki gambaran setara dengan 

dokumen sejarah seperti yang dilakukan oleh kajian new historisisme (Storey, 

2003:132—137).  

Sebagai sebuah kesatuan, aspek latar dalam novel tidak bisa dipisahkan 

dengan aspek-aspek pembangun novel lainnya seperti: alur, penokohan, tema, 

sudut pandang, amanat, dan aspek pembangun novel lainnya. Meskipun sebagai 

sebuah kajian, aspek tertentu dalam novel dapat dikaji secara lebih mendalam. 

Apalagi dalam konteks kajian budaya (cultural studies) yang bersifat menentang 

kemapanan kajian strukturalisme yang dainggapnya kaku, kajian dengan penonjolan 

aspek-aspek tertentu bisa sangat dimungkinkan. Sebagai bagian dari unsur 

pembangun karya sastra, latar terbagi atas tiga aspek: latar waktu, latar tempat, dan 

latar sosial budaya (Nurgiyantoro, 1998:227—237). Ketiga aspek latar ini jika 

dikaitkan dengan kajian latar pada novel-novel terjemahan mutakhir berlatar Eropa 

akan mengacu kepada sejumlah pengertian Eropa yang dilihat dari kesejarahannya 

atau perkembangan waktunya secara diakronik, dari lokasi atau batas-batas 

geografisnya, dan dari kondisi status sosial budaya yang melingkupinya. Sebagai 

latar yang bersifat tipikal, keberadaan ketiga aspek latar tersebut dalam sebuah 

novel dapat diperbandingkan dengan latar realitasnya secara diskursif. 
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Artikel ini mendeskripsikan bagaimana latar Eropa digambarkan dalam 

delapan novel terjemahan karya pengarang besar dunia yang hingga kini cukup 

banyak mendapat sambutan dari pembaca Indonesia lewat karya-karya 

terjemahannya. Kedelapan novel tersebut yaitu:The Name of The Rose dan 

Baudolino yang ditulis oleh Umberto Eco, The Da Vinci Code dan Angels & Demons 

karya Dan Brown, The Historian, Sang Sejarawan karya Elizabeth Kostova, Namaku 

Merah Karmizi karya Orhan Pamuk, Kitab Lupa dan Gelak Tawa karya Milan 

Kundera dan Ikan Tanpa Salah karya Alfred Birney. Pembahasan pada artikel ini 

difokuskan pada deskripsi latar tempat, latar waktu, latar sosial Eropa yang 

menampilkan  wajah Eropa sebagai sebuah representasi terhadap apa yang disebut 

sebagai Eropa.  

Bagaimanapun juga hingga saat ini, Eropa sebagai salah satu wakil dari Barat 

(selain Amerika sebagai kekuatan utama budaya Barat) masih memiliki peran yang 

utama dalam percaturan budaya dunia. Dalam perkembangan sejarahnya, negara-

negara di Eropa kemudian membentuk apa yang dinamakan dengan Uni Eropa, 

sebuah usaha penggalangan kekuatan, termasuk di dalamnya kekuatan budaya, 

selain tentu saja kekuatan geopolitik, moneter, pertahanan, dalam usahanya untuk 

melakukan negosiasi dengan pihak lain di luar Eropa. Karya sastra, sebagai salah 

satu aspek budaya, kini masih dipandang sebagai salah satu komponen yang dapat 

mengukuhkan hegemoni budaya Barat tersebut (Foucault, 2002:136—165).  

Pembahasan artikel ini mencoba melihat Eropa lewat karya-karya terjemahan 

mutakhirnya. Dengan demikian, Eropa dapat dilihat secara lebih sederajat sehingga 

tidak menimbulkan sebuah entitas yang harus dicurigai tetapi juga bukan sebuah 

penyanjungan berlebihan sebagai trend-setter yang serta merta harus dijiplak.  

Pemahaman semacam ini diharapkan menimbulkan kesadaran akan kesejajaran 

dan menghargai perbedaan yang menumbuhkan sikap pluralistik terhadap budaya 

lain. Inilah karakter yang lebih mengarah pada sikap perdamaian. Keseimbangan 

dalam memandang Eropa akan terjalin jika memandang Eropa secara proporsional 

dan seimbang dalam konteks pluralisme budaya. Pemahaman terhadap Eropa 

secara pluralistik pada akhirnya dapat mengembangkan sikap dan karakter 

seseorang ke arah yang lebih baik. 
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B. Pembahasan 
Pembahasan pada artikel ini mengacu pada tabel berikut yang meliputi 

deskripsi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial Eropa pada masing-masing novel 

terjemahan mutakhir.  

 
Tabel 1. Tabulasi Latar Eropa pada Novel-novel Terjemahan Mutakhir  

No Judul Novel Latar Novel 
Tempat Waktu Status Sosial 

     
1 The Name of 

the Rose 
Biara Benekdiktin di 
Italia Utara 

November 1327 Kelompok Biarawan Abad 
Pertengahan (Moyen Age) 

2 The Histo-
rian, Sang 
Sejarawan 

Sejumlah tempat di 
berbagai negara 
Eropa, khususnya 
Eropa Timur 

Tahun 1973 tetapi 
merentang pada 
masa kehidupan Vlad 
Tepes (1431—1476). 

Tokoh-tokoh akademisi yang 
bergulat dengan buku-buku 
termasuk buku misterius 
yang menjadi sentral novel 
ini, yaitu Drakula 

3 The Da Vinci 
Code 

Museum Louvre, 
Paris yang 
kemudian melebar 
ke berbagai wilayah 
Eropa lainnya, 
seperti Swiss dan 
Inggris 

Masa kini yang 
kemudian flash back 
pada masa-masa 
Abad Pertengahan 
yang terkait dengan 
riwayat kelompok 
Priory of Sion 

Tokoh-tokoh akademisi yang 
kemudian menyingkap kehi-
dupan tokoh-tokoh penting 
Eropa Abad Pertengahan 
yang terkait dengan tokoh-
tokoh seniman, ilmuwan,dan 
rohaniwan terkenal Eropa 

4 Angels & 
Demons 

Lembaga riset 
CERN Swiss lalu 
melebar pada se-
jumlah tempat yang 
berpusat pada 
tempat atau situs-
situs keagamaan 
dan seni di Vatican 
City dan sekitar 
Roma, Italia 

Masa kini yang 
kemudian berkisah 
ke masa lalu, 
khususnya masa 
abad pertengahan 
yang menggam-
barkan pertarungan 
antara pihak gereja 
(Katolik) dengan 
kelompok Illuminati 

Tokoh-tokoh akademisi yang 
akan menyingkap kehidupan 
tokoh-tokoh penting Eropa 
Abad Pertengahan yang 
terkait dengan tokoh-tokoh 
seniman atau ilmuwan 
seperti Benini, Galileo dan 
sejumlah tokoh sejarah 
lainnya yang terkait dengan 
kepausan 

5 Baudolino Kekaisaran Roma 
dan seputar kota-
kota di Italia yang 
kemudian melebar 
hingga ke Prancis, 
Jerman, Yunani, 
Konstantinopel, 
Armenia, Jerusalem 

Masa pemerintahan 
Raja Frederick 
(1194—1250) 

Tokoh-tokoh biarawan dan 
kaum bangsawan di seputar 
kekaisaran Romawi, kota-
kota di Italia hingga kota-
kota lain di Eropa hingga 
Konstanstinopel (Turki) dan 
Armenia. 

6 Namaku 
Merah Kirmizi 

Peristiwa terjadi di 
wilayah Istanbul 
(Kekaisaran 
Usmaniah) dan 
daerah sekitarnya 

Pada masa pemerin-
tahan Sultan Murad 
III (1574—1595) 

Para pegawai atau seniman 
kesultanan Usmaniyah dan 
tokoh-tokoh historis lain 
pada masa tersebut. 

7 Kitab Lupa 
dan Gelak 
Tawa 

Peristiwa-peristiwa 
dalam novel ini 
terjadi di Praha dan 
seputar wilayah 
Cekoslovakia 

Sekitar tahun 1940-
an hingga tahun 
1970-an 

Berbagai kelompok sosial, 
mulai ibu rumah tangga, 
pelayan kafe, mahasiswa, 
penulis, hingga tokoh politisi. 

8 Ikan Tanpa 
Salah 

Peristiwa terjadi 
dalam sebuah 
keluarga di Belanda 

Masa kini, masa 
setelah berakhirnya 
penjajahan Belanda 
di Indonesia. 

Status sosial sebagai 
keluarga Indo, yang 
berdarah separuh Belanda 
dan separuh Indonesia 
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 Berdasarkan temuan tabulasi di atas, berikut ini dideskripsikan masing-

masing temuan latar Eropa pada novel-novel terjemahan mutakhir tersebut sebagai 

sebuah alternatif pembelajaran pluralitas budaya. 

 

1. The Name of The Rose karya Umberto Eco 

 Latar tempat, latar waktu, dan latar sosial Eropa pada novel The Name of the 

Rose karya Umberto Eco serta konteks ceritanya menyajikan budaya Eropa pada 

Abad Pertengahan. Latar novel ini memang sangat sempit hanya mencakup sebuah 

teritorial bernama biara, mungkin dalam konteks yang lebih populer bisa disejajarkan 

dengan kompleks Vatikan, sebuah kompleks kepausan yang tidak hanya mewakili 

kompleks semacam biara tetapi juga kota, bahkan sebuah negara tersendiri. 

Demikian halnya dengan latar novel ini, tampaknya peristiwanya hanya berlangsung 

di sebuah kompleks biara dalam rentang waktu selama tujuh hari dan terjadi di 

kalangan kaum biarawan Katolik pada masa Abad Pertengahan (Le Moyen Age). 

Kisah-kisah yang dituangkan dalam novel ini mengacu pada sejumlah hal 

yang seringkali melintasi rentang waktu berabad-abad, rentang wilayah yang lebih 

luas daripada sekedar Jerussalem hingga Roma. Meski masih berkutat pada tokoh-

tokoh biarawan, seringkali muncul juga tokoh-tokoh terkenal lainnya yang dikenal 

dalam sejarah Eropa. Dalam sejarah Katolik sendiri, selain ordo Benediktin dan 

Fransiskan juga dikenal tiga ordo lainnya yang mendunia, yakni ordo Karmelit, 

Dominikan, dan Jesuit (Williams,1998: 180).  

Dalam konteks semacam inilah, tampak kontribusi novel karya Eco ini 

terhadap pembacanya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan tidak 

mengenal dengan baik sejarah Eropa, khususnya sejarah agama Khatolik. Novel 

The Name of the Rose ini menawarkan sejumlah informasi tentang Eropa, 

khususnya latar tentang sebuah biara Benekdiktin di kawasan Italia Utara, pada 

masa ketika seorang Paus Katolik bertahta di kota Avignon, Prancis dengan segala 

persoalan yang mengisahkan sejarah pergulatan kaum biarawan pada masa Abad 

Pertengahan. Pembaca yang memiliki dasar-dasar pengetahuan tentang Eropa 

Abad Pertengahan akan terbantu dalam membaca dan memahami isi novel ini. 

Informasi yang kaya tentang kehidupan masyarakat Eropa Abad Pertengahan 

tersebut bisa menjadi sejumlah informasi yang dapat memperkaya wawasan, 
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khususnya tentang sejarah dan dinamika sosial di Eropa dalam konteks 

pembelajaran pluralisme.  

 

2. The Historian Sang Sejarawan Karya Elizabeth Kostova 
 Latar tempat, latar waktu, dan latar sosial Eropa pada novel The Historian 

Sang Sejarawan ini bermula pada tahun 1973 di New York, Amerika Serikat, lalu 

flash-back pada beberapa generasi sebelumnya yang mengantarkan pada sejumlah 

kejadian di sejumlah negara di Eropa. Dari berbagai peristiwa yang terjadi di 

dalamnya terkadung berbagai kejadian yang sifatnya lintas budaya. Latar kisah 

novel ini sebenarnya berujung pada tokoh historis Vlad Tepes yang hidup pada abad 

ke-15, tepatnya 1431—1476. Tokoh yang kemudian dikenal dengan nama Dracula 

ini hidup di wilayah Transilvania, Hungaria, di kawasan Eropa Timur yang pada 

masa itu juga bersinggungan dengan kekhalifahan Usmaniyah Turki. Tokoh Vlad 

Tepes sendiri dalam novel ini sering disebut dengan Vlad Dracula (yang berarti Vlad 

si Naga), sebuah pencitraan yang lebih bagus daripada Vlad Tepes (yang berarti 

Vlad si Penyula). Dalam konteks sejarah, tokoh ini memang dikenal kejam dalam 

menghukum lawan-lawannya. Selain menyula, dia juga suka menyiksa dengan 

berbagai bentuk ragam siksaan yang tidak pernah dibayangkan. 

Tokoh Sultan Mahmed II dari Istanbul yang menjadi musuh Vlad Tepes dalam 

novel ini digambarkan dan disebut sebagai seorang tiran, juga merupakan suatu 

bentuk pencitraan atau pernyataan yang bersifat stereotip karena dia berasal bukan 

dari budaya Barat. Dia seorang sultan yang beragama Islam, mewakili budaya 

Timur. Hal semacam inilah yang membuat mengapa posisi semacam kota Istanbul 

bergerak ke sebuah yang disebut bukan Barat (Timur Tengah) yang secara historis 

adalah bagian utama sejarah Barat. Dalam konteks tersebut. novel ini menyajikan 

informasi-informasi yang menarik  dan berharga yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran pluralisme guna lebih mendalami Eropa, khususnya Eropa Timur yang 

kala itu dikuasai oleh kekhalifahan Islam sehingga terkesan kawasan itu bukan 

wilayah Eropa lagi tetapi dianggap sebagai wilayah Timur Tengah. Kota Istanbul di 

Turki dahulunya adalah pusat penyebaran agama Kristiani utama yang bernama 

Konstantinopel yang sebelumnya bernama Bizantium 
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3. The Da Vinci Code Karya Dan Brown 
 Latar utama cerita dalam novel ini terjadi di Museum Louvre, Paris, Prancis. 

Dari museum tersebut, kisah novel ini kemudian bergerak ke berbagai kawasan di 

kota Paris hingga ke wilayah Swiss dan kemudian ke wilayah Inggris, ke sebuah 

bangunan khas yang bernama Rosslyn Chapel di Skotlandia. Latar waktunya terjadi 

pada masa kini dengan status sosial berasal kalangan akademisi dan orang-orang 

intelektual lainnya. Meski demikian, hampir sama seperti novel Dan Brown lainnya,  

tokoh Robert Langdon ini akhirnya berkutat dengan sebuah persoalan yang 

mengupas sejarah pertarungan antara pihak gereja Katolik dengan kelompok 

rahasia (secret society) yang bernama Priory of Sion. Tokoh antagonis novel ini, 

Silas, yang membunuh Saunière, adalah seorang pengikut Opus Dei, bagian dari 

agama Katolik. 

 Dalam novel The Da Vinci Code ini, pengarang lebih banyak mengupas 

karya-karya Leonardo da Vinci. Tokoh terkenal yang lahir di Vinci, propinsi Firenze, 

Italia pada tanggal 15 April 1452 dan meninggal di Clos Lucé, Prancis, pada tanggal 

2 Mei 1519 saat usianya 67 tahun.  Novel ini tidak hanya mengupas berbagai misteri 

yang akan disamarkan oleh Leonardo tetapi juga mengupas sepak terjangnya 

sebagai tokoh Priory of Sion, sebuah pengungkapan yang menentang arus versi 

sejarah resmi agama Khatolik. 

 Penafsiran tentang lukisan The Last Supper, Mona Lisa,The Virgin of Rock 

atau Madonna of Rock dalam novel ini mengangkat hal-hal yang selama ini tidak 

diketahui oleh publik. Novel ini setidaknya menampilkan sebuah penafsiran baru 

terhadap karya-karya Leonardo tersebut. Dalam The Last Supper, lukisan yang 

sangat terkenal yang melukiskan saat-saat terakhir Jesus sebelum disalib tampak 

tokoh yang berada persis di sebelah kanannya bernama Maria Magdalena. 

Perempuan ini dalam dialog antartokoh novel ini digambarkan sebagai istri Jesus 

yang mengandung anak Sang Raja. Kisah tentang Maria Magdalena ini kemudian 

menyangkut berbagai kisah kejadian dalam sejarah gereja dengan versi yang 

berbeda. Keturunan Yesus dengan Maria Magdalena inilah yang kemudian 

menurunkan sejumlah raja di wilayah Prancis. 

 Lukisan Monalisa juga digambarkan sebagai perpaduan antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan; perpaduan antara dewa laki-laki Mesir Tua yang 

bernama Dewa Amon dan dewa perempuan bernama Dewi Isis. Nama Monalisa 

berasal dari gabungan dua nama dewa utama tersebut. Dengan demikian, latar 
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cerita novel ini tidak hanya berkisah tentang masa kini pada apa yang dilakukan 

Langdon yang kali ini ditemani oleh Sophie Saunière, melainkan merentang jauh 

pada kisah sebelum Jesus, menyangkut Dewa-Dewa Mesir Tua. Sebuah kajian yang 

memang terkait jika seseorang membahas tentang kelompok-kelompok okultisme 

semacam Priory of Sion atau Knight Templar yang bersumber pada ajaran Kaballah, 

ajaran yang lebih tua daripada Yahudi, yaitu ajaran yang bersumber pada 

pengetahuan di masa Mesir kuno (Said, 1995). 

  

4. Angles & Demons 
Latar utama cerita dalam novel ini terjadi di wilayah Vatikan dan sekitarnya, 

pada hari-hari tertentu pada masa kini, dalam konteks sosial Eropa kelas menengah 

atas.Namun sesungguhny fokus latar yang dikisahkan lebih mengarah pada kisah 

sejarah pertarungan Kristiani-Katolik atau gereja dengan pihak Illuminati. Rentang 

latar tersebut melebar dan meluas pada lata-latar lain yang meliputi wilayah Eropa 

pada abad-abad pada masa kejayaan Romawi, kemunculan awal gereja, masa 

Abad Pertengahan, hingga perkembangan mutakhir atau terkini.  

Kedua tokoh utama novel ini, Robert Langdon dan Vittoria Vetra, melakukan 

perburuan yang menyeramkan ke ruang-ruang bawah tanah yang terkunci rapat, 

kuburan-kuburan berbahaya, katedral-katedral yang lengang, dan tempat yang 

paling misterius di dunia, markas Illuminati yang lama terlupakan. Pembunuhan 

keempat Kardinal, calon Paus oleh pembunuh bayaran yang kemudian ditempatkan 

pada empat gereja berbeda: Gereja Santa Maria del Popolo (Chapel Chigi), 

Lapangan Santo Petrus di kompleks Vatikan, Gereja Santa Maria della Vittoria, dan 

Gereja St Agne. Peristiwa dengan latar cerita pemilihan Paus juga membawa 

pembaca pada rentang sejarah panjang perjalanan Kristiani yang kemudian 

melahirkan sejarah Katolik dan Kristen. Novel ini juga, di sana sini dalam sejumlah 

selipan kisahnya, mendeskripsikan pertarungan antara Katolik dengan Illuminati. 

Tidak dipungkiri, pemilihan calon Paus semacam kisah dalam novel ini juga 

mengingatkan pembaca pada sejarah resmi pemilihan Paus pada tahun 1978, tahun 

ketika umat Katholik memiliki tiga orang Paus yang penuh intrik (Yallop: 1990). 

Latar dalam novel ini juga menyinggung tentang reruntuhan monumen 

Romawi yang bernama Kolesium yang hingga kini masih teronggok di kota Roma. 

Pada bagian lain, tokoh-tokoh novel ini juga berkisah tentang sejarah obelisk yang 

salah satunya terpancang di alun-alun Basilika Santo Petrus di kompleks Vatikan. 
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Dalam novel ini latar penceritaannya melebar kepada sejarah Eropa dengan 

penggambaran detail sejumlah situs sejarah yang tersebar dalam berbagai wilayah 

yang terkait dengan dunia Kristiani dan kelompok Illuminati. Status sosial yang 

menjadi bahan penceritaannya melibatkan tokoh-tokoh penting dunia, khususnya 

Eropa.  

Pembaca secara tidak langsung dapat belajar sejarah Eropa, dapat 

mempelajari situs-situs bangunan artistik Eropa dalam konteks historisnya dan 

geografisnya. Tidak hanya itu, pembaca juga disuguhi kisah-kisah tokoh-tokoh 

penting dunia yang menjadi latar kisah novel ini. Bagi pembaca Indonesia, kisah 

yang dipaparkan dalam novel Angels & Demons  tergolong hal yang baru. Kisah-

kisah tentang sejarah gereja dan seluk beluk Vatikan dengan segala tata 

peraturannya merupakan hal-hal yang belum dikenal dengan baik. Dalam konteks 

ini, pembaca Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan hidup di lingkungan 

budaya muslim tidak banyak yang memahami dengan baik bahkan mungkin belum 

mengenalnya.  

 

5. Baudolino Karya Umberto Eco 

Baudolino, tokoh utama novel ini, adalah tokoh historis yang menjadi Raja 

Romawi di Roma yang kekuasaannya tidak hanya di Italia tetapi juga wilayah 

Romawi yang lebih luas daripada Italia sekarang. Jika ditelusuri perjalanan 

hidupnya, akan diperoleh gambaran latar tempat novel ini. Baudolino dalam novel ini 

setidaknya melakukan sejumlah perjalanan atau menceritakan sejumlah peristiwa di 

kota-kota Italia seperti Roma, Milan, Venesia, Terdona, Allesandria, dan lainnya. 

Semasa remaja Baudolino belajar di Paris, Prancis. Pada bagian lain juga 

dikisahkan tentang sejumlah peristiwa di Yunani bahkan Jerusalem tempat 

terjadinya Perang Salib. 

 Tokoh Baudolino juga melakukan perjalanan ke wilayah Byzantium dan 

Konstantinopel, wilayah yang sekarang berada di wilayah negara Turki. Tidak hanya 

itu, tokoh ini juga melintasi wilayah ini hingga ke arah Timur yang digambarkan 

sebagai wilayah kerajaan Prester John. Kemudian wilayah-wilayah yang bernama 

Sylembria, Hypatia, bahkan ada wilayah yang bernama Pdapetzim, sebuah kawasan 

yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk aneh yang ditemui Baudolino. Wilayah ini 
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adalah wilayah fiktif yang tidak terdapat dalam dunia nyata. Meski demikian, secara 

geografis wilayah ini terdapat di sekitar kawasan Armenia sekarang. 

 Novel ini merentang dari kawasan Eropa Barat, sekitar wilayah Romawi 

kemudian menuju ke kawasan di sekitarnya lalu ke wilayah Romawi Timur termasuk 

kawasan Turki dan Jerusalem hingga ke kawasan Armenia. Secara historis, 

peristiwa-peristiwa tersebut terjadi pada masa akhir abad ke-12 dan awal abad ke-

13, masa ketika terjadinya perang salib sehingga terjadi pertemuan antara kelompok 

Kristen di Eropa dengan pihak muslim di kawasan-kawasan Konstantinopel atau 

Jerusalem. Tokoh-tokoh semacam Abdul atau Aladin dalam novel ini adalah 

representasi kelompok muslim. 

 Selain itu, tokoh-tokoh novel ini juga mengangkat tokoh-tokoh historis 

kalangan atas atau tokoh-tokoh penting dalam sejarah Eropa, khususnya pada masa 

abad ke-12 hingga abad ke-13.Tokoh-tokoh seperti kalangan keluarga Raja 

Frederick II dan kalangan biarawan adalah wakil dari kelompok kalangan atas 

Eropa. Kisah cerita yang dialami Baudolino pun masih terkait dengan sejumlah 

kerajaan dan biara yang mewakili kelompok sosial kelas atas Eropa pada masa itu. 

 Novel ini menyajikan sebuah deskripsi yang langka tentang situasi Eropa 

pada masa peralihan abad ke-12 menuju abad ke-13, salah satu penggal kehidupan 

abad pertengah Eropa. Sebelum terjadinya kolonialisasi Asia oleh Eropa pada abad 

ke-16 hingga abad ke-20, kawasan semacam Konstantinopel ataupun Jerusalem 

belum dikategorikan sebagai wilayah Asia, tetapi masih wilayah Romawi. Sebuah 

kawasan yang tidak hanya dibatasi oleh wilayah yang sekarang menjadi negara 

Italia, melainkan sebuah wilayah yang terkait dengan Laut Mediterania. Kawasan ini 

merentang di Eropa, Afrika Utara, dan kawasan Asia Barat (yang sekarang seolah-

olah menjadi bukan Romawi lagi tetapi sebagai wilayah Asia bahkan Timur Tengah). 

 Tokoh Baudolino memang sengaja diciptakan oleh Eco untuk bercerita 

kepada pembaca novel ini, untuk mengetahui dan merasakan apa-apa yang terjadi 

pada penggal waktu, tempat, dan status sosial Eropa masa itu. Artinya, latar tempat 

latar twaktu, dan latar sosial novel ini menyuguhkan informasi yang kaya pada 

pembaca yang tidak begitu banyak mengetahui sepenggal kehidupan masa 

pertengahan di Eropa.  
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6. Namaku Merah Karmizi Karya Orhan Pamuk 
Latar dalam novel ini adalah sepenggal masa pada pemerintahan Kekaisaran 

Usmaniah atau Ottoman, khususnya pemerintahan Sultan Murad III (1574—1595) di 

wilayah Istanbul, Turki dan daerah sekitarnya dengan status sosial para tokohnya 

sebagai pegawai atau seniman kesultanan serta tokoh-tokoh historis lain pada masa 

tersebut.  

 Pada catatan kronologi pertama tertulis tahun 336—330 SM yang berisi 

catatan tentang Darius yang menguasai Persia. Pada bagian akhir tertulis tahun 

1603—1617 tentang masa kekuasaan Sultan Ahmed I yang menghancurkan jam 

raksasa dengan patung-patungnya yang dikirimkan kepada sang sultan sebagai 

hadiah dari Ratu Elizabeth I. Ada satu catatan yang secara khusus diberi tanda 

sebagai latar waktu novel ini, yakni tahun 1574—1595.  

 Deskripsi yang terpapar pada sebagian besar novel ini memang terjadi sekitar 

abad XVI, masa ketika Sultan Murad III berkuasa. Meski demikian, pada periode ini 

kekuasaan Usmaniah tidak hanya terkait dengan wilayah negeri-negeri muslim, 

tetapi juga terkait dengan wilayah-wilayah Eropa kala itu yang kristiani. Deskripsi 

semacam inilah yang menambah wawasan pembaca Indonesia terhadap situasi di 

Eropa Timur khususnya pada masa abad ke-16, masa kejayaan kekaisaran muslim, 

sementara Eropa kala itu berada di penguhujung Abad Pertengahan menjelang awal 

Abad Renaissance dan Abad Pencerahan. Dengan demikian, kontak budaya antara 

keduanya juga tengah atau telah terjadi. Artinya, latar novel ini tidak hanya berkutat 

di kawasan Istanbul pada abad ke-16 tetapi juga melebar ke wilayah lain, termasuk 

Eropa Barat yang secara historis terkait satu sama lain. 

 Apa yang dilukiskan Pamuk sebagai pengarang asal Turki dalam novel 

Namaku Merah Kirmizi ini mungkin sedikit berbeda dengan penulis-penulis lain yang 

berasal dari Barat (seperti Umberto Eco yang berasal dari Italia ataupun Dan Brown 

dan Elizabeth Kostova yang berasal dari Amerika). Pamuk, seorang pengarang Turki 

yang hidup di tengah tradisi budaya muslim bisa memberikan gambaran masa lalu 

seperti pada novel ini atau penggalan sejarah kekhalifahan Usmaniah yang bisa jadi 

berbeda dengan penggambaran kekuasaan di Instanbul bila dibandingkan penulis 

Barat lainnya. Apa yang digambarkan Pamuk tentang Istanbul dan Eropa pada 

umumnya bisa menjadi pelengkap bagi pembaca Indonesia selain mendapatkan 

gambaran tentang Istanbul dan Eropa dari pengarang-pengarang Barat 

sebagaimana telah dibahas pada bagian awal.  
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Meski demikian, semua pengarang dengan karya-karya novelnya dalam 

mendeskripsikan Eropa merupakan informasi yang kaya dan menarik guna 

memahami wilayah yang secara geografis berjauhan dengan Indonesia. 

Penerjemahan dan resepsi novel-novel terjemahan tersebut dalam bahasa 

Indonesia memungkinkan Eropa dapat dikenali secara lebih luas sebagai suatu 

pembelajaran pluralisme. 

 
7. Kitab Lupa dan Gelak Tawa Karya Milan Kundera 

Latar yang ditampilkan dalam novel ini, khususnya dari segi latar waktu, 

sebetulnya tidak menyajikan rentang sejarah yang panjang. Durasi waktu yang 

dikisahkan dalam novel karya Milan Kundera ini sebenarnya berkisar sejak tahun 

1940-an atau pada masa Perang Dunia II hingga tahun 1970-an ketika terjadi 

Perang Dingin antara Amerika Serikat yang kapitalis dengan Uni Soviet yang 

komunis. Cekoslovakia (sekarang menjadi negara Ceko dan Slovakia) saat itu masih 

menjadi bagian dari blok komunis Uni Soviet. 

 Novel Kitab Lupa dan Gelak Tawa diawali dengan sebuah peristiwa historis 

yang dapat mewakili sepenggal kehidupan negara Cekoslovakia atau Eropa Timur 

yang kebanyakan menjadi komunis dengan berbagai dinamikanya. Pada bagian 

awal, Milan Kudera yang pada tahun 1975 hijrah ke Prancis dan kemudian menjadi 

warga negara Perancis itu menggambarkan situasi yang barangkali tipikal terjadi di 

negara-negara yang mengalami gejolak peperangan atau revolusi.  

 Kisah-kisah lain dalam novel ini tentu saja lebih banyak menyajikan peristiwa-

peristiwa yang keseharian di kawasan ini pada periode tersebut. Tentu saja 

gambaran kondisi sosial, khususnya di kawasan yang dikuasai pihak komunis juga 

menjadi informasi yang menarik untuk para pembaca masa kini karena pada masa 

itu tidak mudah untuk mendapatkan berita dari kawasan komunis Eropa, kawasan 

yang sebagian besar berada di Eropa Timur. 

 Milan Kundera membelot ke Prancis dalam rangka ingin mendapatkan 

kebebasannya dalam profesi kepengarangannya. Pada masa itu tidak mudah untuk 

mengekspresikan diri di  negara semacam Cekoslovakia yang komunis.. Informasi-

informasi semacam inilah yang menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak 

mudah untuk diakses oleh para pembaca, apalagi pembaca Indonesia. Suasana 

kehidupan di Praha atau Cekoslovakia yang komunis pada era tahun 1940-an 
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hingga tahun 1970-an merupakan materi yang dapat dipetik dari novel Kitab Lupa 

dan Gelak Tawa. 

 

8. Ikan Tanpa Salah Karya Alfred Birney 
Dari delapan novel yang dibicarakan dalam artikel ini, novel Ikan Tanpa Salah 

karya Alfred  Birney inilah yang cakupan latarnya paling sempit. Dilihat dari latar 

waktunya, kisah dalam novel ini hanya berkutat pada masa kini, masa pasca-

kolonialisme. Lokasinya terpusat pada sebuah rumah, pada sebuah keluarga di 

Belanda. Tokoh-tokohnya berasal dari keluarga biasa, artinya bukan keluarga 

kerajaan, tokoh rohaniwan, atau seniman seperti pada novel-novel lainnya. Tokoh 

utamanya bernama Eduard atau Edu yang menghadapi sejumlah permasalahan 

keluarga Indo sejak ditinggal sang ayah. Latar novel ini terjadi pada kehidupan sosial 

yang biasa, tidak terkait dengan peristiwa historis yang penting dalam sejarah Eropa. 

 Meski demikian, bukan berarti novel ini tidak menyuguhkan konteks Eropa 

sebagai alternatif bahan pembelajaran pluralisme bagi pembacanya, terutama bagi 

pembaca Indonesia. Trauma postkolonial yang dihadapi tokoh-tokoh novel ini dapat 

menjadi gambaran psikologis atau sosiologis bagi pembaca. Dengan mengikuti alur 

ceritanya yang berpusat pada pengalaman-pengalaman Edu dengan keluarganya, 

pembaca Indonesia masih dapat memahami setidaknya mengenal kehidupan tokoh-

tokoh tertentu, khususnya tokoh-tokoh Indo di negeri Belanda. Negeri di wilayah 

Eropa Barat inilah yang memiliki kaitan langsung dengan Indonesia dibandingkan 

dengan negara-negara lain di Eropa. Belanda yang secara historis menjajah 

Indonesia lebih lama dibandingkan dengan Prancis, Portugis ataupun Inggris. 

 Novel ini meskipun tidak mengangkat peristiwa-peristiwa historis, tokoh-tokoh 

nyata dalam sejarah Eropa, sebenarnya masih juga memiliki peran bagi pembaca 

Indonesia. Sudut pandang tokoh-tokohnya dapat memberikan gambaran khususnya 

tentang pemikiran orang-orang Eropa, dalam konteks cerita ini adalah orang-orang 

Indo, dalam melihat Indonesia. Gambaran semacam ini bisa menjadi jendela bagi 

pembaca Indonesia untuk mengetahui Eropa. Bukan dalam konteks geografis, 

historis, dan sosiologis Eropa, tetapi lebih pada informasi-informasi yang terkait 

dengan pola pikir orang Eropa. 
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C. PENUTUP 
  

Kedelapan novel sebagai karya terjemahan mutakhir yang telah 

dipublikasikan di Indonesia dalam kurun waktu terakhir ini memberikan sejumlah 

informasi tentang sejarah Eropa berdasarkan pembahasan latar tempat, latar waktu 

dan latar sosialnya. Novel-novel tersebut  juga mengangkat berbagai informasi 

sejumlah tokoh-tokoh historis dunia yang memiliki peran besar dalam rentang 

sejarah panjang Eropa. Termasuk informasi sejumlah situs-situs penting Eropa, 

bahkan data-data historis yang terkait dengan sejarah keberadaan dan sepak 

terjang kelompok Illuminati atau Freemasonry yang memang bersifat secret society. 

Melalui pembacaan novel-novel terjemahan mutakhir sebagai bagian dari 

sastra dunia diharapkan pembaca Indonesia dapat mempelajari sejarah sebagai 

bentuk pengenalan secara singkat dan ringkas tentang wajah Eropa. Setelah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, penyebarluasan hal tersebut makin 

terjangkau dan bisa meluas pada kalangan terpelajar. Bagaimanapun, 

penerjemahan novel ini ke dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu bentuk 

resepsi atau tanggapan pembaca dalam rangka memperkenalkan Eropa, terlepas 

dari berbagai faktor kepentingan yang saling berebut dalam konteks ini. Setidaknya 

pembaca Indonesia mengenal sejarah gereja, khususnya di Eropa dengan segala 

dinamikanya, juga tentang kelompok semacam Illuminati yang eksistensinya 

seringkali dipertanyaan sebagai mitos.  
Latar Eropa yang ditampilkan lewat latar tempat, latar waktu, dan latar sosial 

pada novel-novel ini merupakan refleksi kehidupan Eropa dengan segala 

kehidupannya yang tentu saja tidak persis dan menyeluruh. Masing-masing 

menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam mendeskripsikan Eropa. 

Gambaran ini menjadi penuh warna dan tidak terkesan dogmatis seperi saat 

mempelajari sejarah. Kelebihan karya sastra dalam mendeskripkan latar peristiwa 

menjadi suatu kelebihan bagi pembaca guna mendalami atau mengenal sebuah 

kawasan dengan lebih menyenangkan.  

Pembaca yang memiliki wawasan yang lebih luas cenderung tidak bersifat 

menghakimi atau menyalahkan terhadap pihak lain, dalam konteks ini masyarakat 

Barat atau Eropa. Eropa tidak lagi dipandang sebagai sebuah gambaran monoton 

sebagai wilayah Kristendom, wilayah yang dulu menjadi seteru dalam Perang Salib. 

Dengan pemahaman yang lebih baik, pembaca diharapkan menjadi lebih toleran 
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terhadap budaya Eropa juga terhadap hal yang lebih ekstrem semacam Paganisme 

atau Ateisme. Dengan demikian, masyarakat pembaca semacam ini menjadi lebih 

terbuka, baik dalam wawasannya maupun dalam sikapnya. Inilah yang kemudian 

memunculkan sikap pluralisme, khususnya kepada budaya Eropa. Pembelajaran 

pluralisme diharapkan dapat muncul dari pembacaan sekaligus pemahaman 

terhadap novel-novel terjemahan mutakhir semacam ini yang secara tidak langsung 

turut memperkaya wawasan budaya kita terhadap budaya Eropa. 

 

 
Daftar Pustaka 
 
Brown, Dan. 2004. The Da Vinci Code (terjemahan Isma B. Koesalamwardi). 

Jakarta: Serambi. 
 
Brown, Dan. 2005. Angels & Demons, Malaikat & Ibis (terjemahan Isma B. 

Koesalamwardi).  
Jakarta: Serambi 

 
Foucault, Michel. 2002. Power/Knowledge (Wacana Kuasa/Pengetahuan), terj. Yudi 

Santosa. Yogyakarta: Bentang. 
 
Umberto, Eco. 2004. The Name of The Rose. Yogyakarta: Jalasutra. 
 
Nurgiyantoro, Burhan. 1998. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 
 
Kostova, Elizabeth.2007.The Historian, Sang Sejarawan. (Terjemahan Andang H. 

Soetopo). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 
 
Kundera, Milan. 2000. Kitab Lupa dan Gelak Tawa. Yogyakarta: Bentang. 
 
Said, Edward W. 1995. Kebudayaan dan Kekuasaan, Membongkar Mitos Hegemoni 

Barat, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan. 
 
Storey, John. 2003. Teori Budaya dan Budaya Pop. Penyunting bahasa Indonesia 

Dede Nurdin. Yogyakarta: Qalam. 
 
Williams, Raymond. 1988. “Dominant, Residual, and Emergent,” dalam K.M. New-

ton, Twentieth Century Literary Theory. London: Macmillan Education Ltd. 
 
Yallop, David. 1990. Demi Allah, Kabut di Balik Misteri Meninggalnya Paus Yohanes 

Paulus 1 (Bagian 2, terjemahan Bambang Hartono). Jakarta: Mega Media 
Abadi. 

 
 



16 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 


