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ABSTRAK 

Karya-kayn sastra yang ditulis Prainoedya l~aruslali diakui selain kaya 
aka tema dan jenis cerita juga kcntal dzngan visi kemanusiaan. Hampir sebagian 
karyanya bercerita tentang pengalainan hidupnya semasa kecil, sewaktil dalam 
penjara, tentang perang dan perjuangan hidup yang penuh dengan nuansa herois. 
Selain itu, ada ~ u l a  beberapa karya yang bercerita tentang sejara11 bangsa dan 
kehidupan tnanusia kalall pada :wsa pasca-kemnerdekaan $an kisall cinta yang 
selalu abadi. Ada kala~lya pula, terna-tema seperti itu campur aduk dalam satu 
karya. Setidaknya, iblall sosok Prmoedjra dengan karya-kqra sastranya. 

Nainun dzr; sek~an Sanvak karya sastra yang telah ditulis Prainoedya ada 
saw novel yang lnembawa aspirasi kebatinan. Karya itu adalah novel Perhzlruan. 
Karya yang ditiilis Przmoedya dalam penjara Belanda ini pun tidak lepas dari 
pengalaman hidupnya sendiri yang pernah mengalami penderitaan dan untuk 
mer-bebaskm diri, ia menernputli jdafi mistik. Dengan pengalaman itu, tidak 
nlustahil ddlan novel Pci*bzirr:an itrl memuat pandangan Pratnoedya tentang 
kebatinan, mengtnga: ia mengakui sebagai penganut kebatinan. 

Skripsi iiii lnengkaii novel Perbunlan berkaitan dengan dimensi kebatinan 
yang terkandu:lg di da?amnya. Betitik tolak dari teori kebatinan, kajian skripsi ini 
berupaya mengungkap nandmgan tentang Tuhan, manusia, $alan kebatinan, etika 
kebatinan d m  adanya perbuata~ luar biasa yang diperoleh dafi 'usaha inistik. 

Dalam ~ c v e i  Perbuman, ditangkap adanya penjelasan tentang Tuhan yang 
digambarkan antara lain, maniliki narna, sifat dan a f  al. Meski tidak digambarkan 
szcara gamblang, namun Tullar, tetaplah diakui adaNya dan bahkan jadi tempat 
kenlbali intuk berserah diri. Adapun pandangal tentang manusia, diterangkan 
bahwa struktur manusia itu terdiri dari segi lahir dan batin. Manusia digambarkan 
sebagai titik noktall yang Cilengkapi dengan akal, namun memiliki kelemahan 
dengan berbagai penvakit. Akibat kelemahan manusia dan adanya kekuatan 
manusia atau hangsa lain yang melakuka~ penindasan atas yang lain itulah, 
manusia diWCuit untuk selalu berjuang inmcapai kebebasan. 

Bertitik : olak dari penderitaan inanusia itu, novel Perburtian dengan cukup 
bagus menggmbarkan jalan mistik lewat bertapa lrntuk membebaskan diri. Selain 
ha1 itu nkeleburkan diri dengan Tuhan, juga dimaksudkan sebagai jalan 
unQik merrqerole1.l "pernbebasan" diri dari genderitam duniawi. Selain itu, lewat 
usaha mistik icu, dimaksudkart untuk inencapai budi luhur. Wujud pemaknaan 
manzinggul~ng ku)2'1~/~ GZIS/I ill1 berupa nil&-nilai atau moral yang jadi iikuran 
&an ydng bail< dan buruk, seperti memiliki sikap nrima, tabah dan bertanggung- 
jawab. Juga put~ya rasa cinta dan kesetiaan pacla kemanusiaan. 

Selain di tern1 tkan adany a nilai-nilai moral y ang diperoleh lewat pertapaan, 
tzrdapat pula silatu keptkcayaan tenlang adanya perbuatan luar biasa. Perbuatan 
luar biasa itit, 'mtara lair1 adalal~ memiliki kekuatau gaib atau kesaktian yang luar 
serta memiliki nlmu gaib yang bisa meramalkan apa yang aka. terjadi di kemudian 
hari. 
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