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HIPERTEKSTUALITAS NOVEL SUTASOMA KARYA COK SAWITRI 
 

Deaz Iman Dermawan 
 
This study aims to explain hypertextuality of Sutasoma novel. Hypertextuality is 
relationship of later text and early text. Sutasoma novel relates to Sutasoma kakavin as 
result of reading Sutasoma novel. Sutasoma kakavin in this study will be realized as text 
background of Sutasoma novel. The structure of Sutasoma novel will be explained first 
to know pieces of Sutasoma novel which relates to Sutasoma kakavin. The relation will 
be focused to all events in the two texts. So, we can know the same and the different of 
the events. The result of this study is Sutasoma novel is an imitation and transformation 
hypertext. Sutasoma novel has a convention dan renewal of Sutasoma kakavin. The 
convention is showed by using the same setting, theme and charachter’s name, and 
retelling the same events of Sutasoma character’s story in Sutasoma novel. The renewal 
can be knew by the transposition of Jayantaka character. Sutasoma novel give a new 
point of view to Jayantaka. In the novel, Jayantaka is assumed as an evil man. This 
transposition is followed by the change of events. 
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Pendahuluan 

Belakangan ini, beberapa karya sastra mutakhir mengusung teks-teks lama, baik 
dari cerita lisan maupun dari naskah kuno. Fenomena ini merupakan hal yang wajar. 
Menurut Teeuw (1991:11), sastra selalu berada dalam ketegangan antara konvensi dan 
pembaruan, antara mengikuti dan mengubah. Oleh karena itu, karya sastra mutakhir 
dengan teks lama, hadir bukan dalam penyalinan. 

Salah satu karya sastra mutakhir yang memuat teks lama adalah novel Sutasoma 
(2009) karya Cok Sawitri. Dari judulnya, novel tersebut mengingatkan pada pembaca 
akan Sutasoma sebagai teks lama, salah satunya kakawin Sutasoma. Meskipun memiliki 
judul yang sama, kedua karya memiliki isi cerita yang relatif berbeda. 

Kakawin Sutasoma merupakan karangan Mpu Tantular. Kakawin tersebut 
banyak disalin sehingga tersedia dalam bentuk kakawin dan parwa (prosa) (Tantular, 
2009:xvii). Sutasoma dalam bentuk kakawin diterbitkan dalam edisi teks dan 
terjemahan pada tahun 2009. Kakawin Sutasoma tersebut merupakan hasil suntingan 
Soewito Santoso (1975) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Mastuti 
dan Bramantyo. Kakawin Sutasoma terjemahan ini dapat dijadikan latar pembacaan 
terhadap novel Sutasoma. Selain itu, Teeuw (1991:7-8) menjelaskan bahwa perubahan 
atau penyimpangan dalam sastra adalah wajar, tetapi sastra semacam itu harus stereotip, 
formulaic, dan memakai rumusan tertentu. Dalam hal ini, kakawin Sutasoma terjemahan 
digunakan untuk memahami teks Sutasoma yang menjadi latar penulisan novel 
Sutasoma. 

Novel Sutasoma karya Cok Sawitri meski berlatarkan teks Sutasoma, 
mengadakan pembaruan. Hal ini tampak pada pergeseran tokoh utama dan tokoh 
Jayantaka. Tokoh Sutasoma tetap dihadirkan dalam novel tersebut, tetapi tidak lagi 
menjadi tokoh sentral seperti di dalam kakawin Sutasoma terjemahan. Oleh karena itu, 
novel Sutasoma sangat menarik untuk dikaji dengan merelasikannya pada kakawin 
Sutasoma. 
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Worton dan Still (1990:1) menyatakan bahwa pengarang adalah pembaca teks, 
sebelum menjadi pencipta teks. Dengan demikian, karya mutakhir selalu mewacanakan 
intertektualitas. Hal inilah yang terkandung dalam novel Sutasoma. Novel Sutasoma 
melalui judulnya telah memberikan wacana intertekstual. Ditambah lagi, Karrer 
(1991:133) menjelaskan bahwa judul merupakan perangkat intertekstual. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, novel Sutasoma karya Cok Sawitri lebih 
menarik dikaji dengan pendekatan intertekstualitas. Akan tetapi, dalam ulasan ini, relasi 
antarteks yang dipergunakan adalah hipertekstualitas. Hipertekstualitas merupakan 
bagian dari intertekstualitas secara umum (transtekstualitas dalam istilah Genette). 
Hipertektualitas diperkenalkan oleh Gerard Genette (1997). Hipertekstualitas 
merupakan relasi yang menyatukan teks baru (hiperteks) dengan teks terdahulu 
(hipoteks) (Genette, 1997:5). 

Hipertekstualitas, secara khusus, mengkaji hubungan teks lama dan teks baru. 
Teks lama disebut hipoteks, dan teks baru disebut hiperteks. Genette (1997:5) 
menjelaskan lebih lanjut ada dua kemungkinan hubungan hipoteks dan hiperteks terjadi. 
Pertama, hiperteks merupakan transformasi hipoteks. Genette menjelaskan tranformasi 
merupakan proses penurunan secara langsung, artinya mengubah urutan aksi ke dalam 
latar yang baru. Kedua, hiperteks merupakan imitasi hipoteks. Imitasi merupakan proses 
transformasi tak langsung. Proses imitasi mengikuti gaya tertentu, tetapi tidak 
mengikuti urutan aksi. Imitasi biasanya berupa kedekatan tematik dan bentuk. Genette 
(1997:5) menyatakan bahwa Ulysses karya James Joyce dan Aeneid karya Virgil 
merupakan hiperteks dari Odyssey karya Homer. 

Untuk merelasikan novel Sutasoma terhadap kakawin Sutasoma terjemahan, 
struktur novel Sutasoma dipahami sebagai struktur terbuka. Genette (Allen, 2000:100) 
menyebutkan bahwa transtekstualitas, termasuk hipertekstualitas, merupakan kajian 
struktur terbuka (open structuralism). Novel Sutasoma dibaca dengan latar teks kakawin 
Sutasoma sebagai hipoteksnya sehingga penjelasan struktur novel menjadi penting. 
Dengan teknik ini, perubahan dalam hiperteks, novel Sutasoma, akan tampak sehingga 
terlihat bagian-bagian yang be-relasi dengan hipoteksnya. Bagian-bagian tersebut 
merupakan peristiwa di dalam teks. 

Perubahan (transposisi) peristiwa dari hipoteks ke hiperteks dapat berupa 
pengurangan dan penguatan. Pengurangan meliputi penghilangan bagian-bagian yang 
tidak patut (self-expurgation), pemotongan atau penghilangan (excision), dan 
pengurangan atau penyusutan (reduction) (Allen, 2000:109). Penguatan (amplification) 
meliputi proses perpanjangan, kontaminasi, dan perluasan (Allen, 2000:110). Penguatan 
pada hiperteks dapat berupa pengisahan hal-hal yang luput atau yang tidak ada dalam 
hipoteks. Allen (2000: 110) menyatakan bahwa film Prince of Egypt merupakan 
perluasan dan penguatan hipoteks kisah Nabi Musa dalam Exodus. 

Dengan demikian, pembahasan dalam artikel ini adalah hipertekstualitas novel 
Sutasoma dengan kakawin Sutasoma terjemahan sebagai latar teks. Akan tetapi, 
penjelasan struktur novel Sutasoma dibahas terlebih dahulu. 
 
Konvensi dalam Novel Sutasoma 

Novel Sutasoma memiliki kesamaan judul dengan kakawin Sutasoma 
terjemahan. Di dalamnya, nama tokoh dan latar juga memiliki kesamaan. Tokoh-tokoh 
dalam novel Sutasoma juga bernama sama seperti dalam kakawin Sutasoma, antara lain 
tokoh Sutasoma, tokoh Jayantaka, tokoh Sri Mahaketu, tokoh Dasabahu, tokoh 
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Candrawati, tokoh Ki Kesawa, tokoh Sumitra, dan lain-lain. Latar dalam novel 
Sutasoma adalah istana sentris seperti dalam kakawin Sutasoma terjemahan. 

Secara sepintas novel Sutasoma memiliki kesamaan dengan kakawin Sutasoma 
terjemahan. Akan tetapi, secara struktural, novel Sutasoma relatif berbeda. Oleh karena 
itu, novel Sutasoma akan dikupas dengan pendekatan struktur sebelum direlasikan 
dengan kakawin Sutasoma terjemahan. 

Novel Sutasoma memiliki dua fokus-penceritaan utama, yaitu pada tokoh 
Jayantaka dan tokoh Sutasoma. Pencerita menceritakan tokoh Jayantaka terlebih dahulu 
daripada tokoh Sutasoma. Tokoh Jayantaka diceritakan mulai dari masa kanak-kanak 
hingga menjadi remaja berumur 16 tahun. Jika dibandingkan dengan tokoh Jayantaka, 
tokoh Sutasoma diceritakan tidak selengkap itu. Tokoh Sutasoma hanya diceritakan 
kelahirannya dan saat berusia 16 tahun tanpa diceritakan masa kanak-kanaknya. Oleh 
karena itu, tokoh Jayantaka merupakan tokoh utama novel tersebut. 

Tokoh dalam novel Sutasoma ditampilkan melalui cakapan batin, ujarannya 
ketika berdialog, penilaian tokoh lain, dan melalui narasi pencerita. Tokoh-tokoh di 
dalam novel tersebut, digambarkan lebih ke arah watak, bukan fisik. Pencerita hanya 
menjelaskan tampilan fisik secara umum, misalnya tokoh Jayantaka ditampilkan 
sebagai raja yang masih muda dan tampan, berumur sekitar 16 tahun. Tokoh Sutasoma 
pun ditampilkan dengan cara yang sama. Pencerita lebih menceritakan isi pikiran tokoh 
dalam cakapan batinnya atau melalui dialog dengan tokoh lain. 

Jayantaka tegak dari duduknya, wajahnya tampak demikian keras, “Semua 
raja selalu seolah memikirkan kesejahteraan rakyat, namun yang 
dikerjakan tak lain adalah memenuhi kekhawatiran diri! .... Bukalah hati 
dan pikiran kalian, apakah ada waktu buat kalian mengingat darma negara 
dan darma agama saat menjadi raja? Kecuali memenuhi ketamakan-
ketamakan?” (Sawitri, 2009:307) 
Penggalan tersebut merupakan ujaran tokoh Jayantaka terhadap raja tawanannya. 

Watak tokoh Jayantaka tergambar melalui ujaran yang diceritakan oleh pencerita. 
Tokoh Jayantaka menginginkan agar raja-raja mengingat tujuannya menjadi raja, yaitu 
menyejahterakan rakyatnya. Demikian pula tokoh Sutasoma ditampilkan dengan cara 
yang sama. Jadi, watak tokoh lebih dipentingkan daripada gambaran fisik tokoh. 

Peristiwa-peristiwa di dalam novel Sutasoma disampaikan oleh pencerita orang 
ketiga. Hal ini ditunjukkan dengan penyebutan nama tokoh dan penggunaan kata ganti 
“dia”. Dengan penceritaan diaan, pencerita dapat dengan bebas menceritakan siapa saja 
yang dianggap mendukung cerita yang dibangun. Pencerita dapat beralih fokus 
penceritaan dengan mudah karena tidak terlibat di dalam cerita. Akibatnya, pencerita 
semacam ini seperti dalang dalam pertunjukkan wayang. 

Secara keseluruhan, pencerita berusaha mengadakan penyejajaran tokoh 
Jayantaka dan tokoh Sutasoma. Kedua tokoh tersebut menjadi perhatian utama pencerita 
meski pencerita tidak terus menerus menceritakan kedua tokoh. Kedua tokoh tersebut 
sangatlah kontras. Melalui kontras tokoh tersebut, pencerita seolah-olah memiliki 
tujuannya bercerita, yaitu menggambarkan dua sosok pemimpin yang berbeda 
pemikiran dalam menghadapi kekuasaan dan keberagaman. Keberagaman terbias 
melalui gambaran dunia yang dilukiskan pencerita, misalnya jumlah kerajaan yang tidak 
sedikit, beberapa aliran agama dan kepercayaan, sistem kerajaan, dan gambaran alam. 

Pada akhirnya, penceritaan mengerucut pada persoalan pluralitas yang terancam 
oleh kekuasaan. Dalam menghadapi kondisi pluralitas, tokoh Jayantaka dan tokoh 
Sutasoma melakukan tindakan yang berbeda. Tokoh Jayantaka menguasai berbagai 
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kerajaan dan memberlakukan aturan Kerajaan Ratnakanda pada kerajaan taklukan. Ini 
artinya tokoh Jayantaka melakukan penyeragaman dan mengabaikan perbedaan budaya 
meski dengan tujuan yang mulia. Tokoh Sutasoma menawarkan pemikiran yang 
disebutnya “Jalan Tengah” dengan menerima dan menyejajarkan perbedaan. Hal inilah 
yang ingin disampaikan pencerita melalui kontras tokoh Jayantaka dan tokoh Sutasoma. 

Dengan muatan pluralitas, novel tersebut diberi judul Sutasoma. Sutasoma lebih 
dikenal judul kakawin karena semboyan bhinneka tunggal ika dikutip dari kakawin 
tersebut. Novel Sutasoma menyuarakan kembali apa yang disuarakan oleh kakawin 
Sutasoma, yakni perihal pluralitas. Pluralitas ini muncul dalam berbagai latar kerajaan 
yang diceritakan dan aliran agama (Siwaisme, Buddhisme, atau Vaisnaisme). Selain itu, 
tokoh-tokoh dalam novel Sutasoma juga merupakan tokoh-tokoh dalam kakawin. 
Secara struktural, novel Sutasoma masih mengikuti konvensi dalam kakawin Sutasoma 
terjemahan. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan latar, nama tokoh, dan peristiwa-
peristiwa, khususnya yang dialami tokoh Sutasoma. Bahkan, halaman persembahan 
dalam novel Sutasoma merupakan kutipan dari kakawin Sutasoma terjemahan pada 
pupuh CXLVIII: 4. Novel Sutasoma pada akhirnya memiliki suatu relasi dengan 
kakawin Sutasoma sebagai karya terdahulu. Karya sastra dapat dipahami dengan adanya 
teks lain sebagai latarnya (Teeuw, 1984:145). 
 
Hipertekstualitas Novel Sutasoma 

Novel Sutasoma mengawali isi ceritanya dengan menceritakan Kerajaan 
Ratnakanda. Akan tetapi, kakawin Sutasoma terjemahan memulai isi ceritanya dengan 
Kerajaan Hastina. Kerajaan Hastina diceritakan menjelang pertengahan novel Sutasoma. 
Meskipun pembukaan isi cerita berbeda, kedua karya masih bisa disejajarkan untuk 
ditentukan relasinya dengan hiptertekstualitas. 

Novel Sutasoma disebut sebagai hiperteks karena karya yang muncul 
belakangan, dan kakawin Sutasoma terjemahan disebut hipoteks karena merupakan latar 
hiperteks. Sebagai hiperteks, novel Sutasoma mengubah beberapa hal dalam hipoteks, 
salah satunya pembukaan isi cerita. Kajian hipertekstualitas memerhatikan peristiwa-
peristiwa yang terjadi di dalam baik hiperteks maupun hipoteks. 

Berdasarkan kajian terhadap struktur, novel Sutasoma memiliki dua kisah utama 
di dalamnya, yaitu kisah tokoh Jayantaka dan kisah tokoh Sutasoma. Pencerita memulai 
ceritanya dengan menceritakan terlebih dahulu kisah tokoh Jayantaka, yaitu Kerajaan 
Ratnakanda. Hal ini berbeda dengan kakawin Sutasoma terjemahan karena yang 
diceritakan di awal adalah tokoh Sutasoma. Tokoh Jayantaka muncul pada pupuh 
XCIV. Meski demikian, tokoh Jayantaka diceritakan oleh salah satu tokoh, Sumitra, 
pada pupuh XXI. 

Novel Sutasoma lebih banyak bercerita tokoh Jayantaka daripada tokoh 
Sutasoma yang menjadi judul. Hal ini kebalikan dari kakawin Sutasoma terjemahan 
karena lebih banyak menceritakan tokoh Sutasoma. Meski demikian, beberapa hal 
dalam kakawin Sutasoma terjemahan tetap dipertahankan dalam novel Sutasoma. 
Sebagian peristiwa-peristiwa yang dipertahankan di dalam novel Sutasoma, sama 
seperti pada kakawin Sutasoma terjemahan. Sebagian lagi peristiwa-peristiwa tersebut 
dipertahankan, tetapi diceritakan secara berbeda. Contohnya, tokoh Jayantaka berkaul 
kepada Kala. Dalam hipoteks, tokoh Jayantaka berkaul demi kesembuhannya, tetapi 
dalam hiperteks, berkaul demi keselamatan dunia. 

Selain itu, novel Sutasoma memiliki peristiwa-peristiwa yang tidak diceritakan 
dalam kakawin Sutasoma terjemahan sebagai hipoteksnya. Namun, perluasan teks ini 
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dapat ditelusuri dalam kakawin Sutasoma terjemahan. Dengan demikian, meskipun 
beberapa peristiwa dalam novel Sutasoma merupakan perluasan, perluasan tersebut 
berasal dari bagian tertentu dari kakawin Sutasoma terjemahan. Sebaliknya, beberapa 
peristiwa dalam kakawin Sutasoma terjemahan tidak diceritakan dalam novel Sutasoma 
atau diceritakan sepintas lalu. Novel Sutasoma juga melakukan pemotongan peristiwa 
dari kakawin Sutasoma terjemahan. 

Telah disinggung sebelumnya, pembukaan kedua karya berbeda. Meskipun 
berbeda, beberapa peristiwa tampak seperti diturunkan dari karya sebelumnya. Dengan 
kata lain, novel Sutasoma mengadopsi cara-cara menceritakan peristiwa dalam kakawin 
Sutasoma. Pengapdosian tersebut tampak dari kemiripan urutan cerita yang tersimpan 
dalam teks novel Sutasoma dengan teks kakawin Sutasoma. Maksudnya, novel 
Sutasoma mengikuti pola penceritaan dalam kakawin Sutasoma terjemahan. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, relasi antara novel Sutasoma dan kakawin 
Sutasoma terjemahan dibagi menjadi lima bagian, yaitu (1) afirmasi peristiwa, (2) 
perubahan peristiwa, (3) perluasan peristiwa, (4) penghilangan peristiwa, dan (5) pola 
penceritaan. Pembagian ini akan memperlihatkan relasi keseluruahan teks seperti apa 
yang dikehendaki dalam hipertekstualitas. 
 
1. Afirmasi Peristiwa Hipoteks dalam Hiperteks 

Kedua karya, novel Sutasoma dan kakawin Sutasoma terjemahan, memiliki latar 
yang sama, baik latar ruang dan waktu. Tokoh yang dihadirkan juga memiliki kesamaan 
nama, terutama tokoh Sutasoma dan tokoh Jayantaka. Seperti halnya novel Sutasoma, 
kakawin Sutasoma terjemahan mengisahkan tokoh Sutasoma dan tokoh Jayantaka yang 
saling beroposisi. Kehadiran tokoh Jayantaka dalam kakawin Sutasoma terdapat pada 
pupuh XCIV. Dengan demikian, baik novel Sutasoma maupun kakawin Sutasoma 
terjemahan memiliki kesamaan, yaitu pada kisah tokoh Sutasoma dan kisah tokoh 
Jayantaka. 

Kisah tokoh Sutasoma dalam novel Sutasoma hampir sama persis seperti dalam 
kakawin Sutasoma terjemahan. Sebagian besar kakawin Sutasoma menceritakan tokoh 
Sutasoma. Kisah Sutasoma dalam kakawin sebagian besar dipindahkan ke dalam novel 
Sutasoma. Pemindahan ini mengikuti urutan penceritaan dalam kakawin Sutasoma 
terjemahan, khususnya kisah tokoh Sutasoma. Dengan kata lain, kerangka peristiwa 
dalam hipoteks dipindahkan secara langsung ke dalam hiperteks. Perubahan yang terjadi 
adalah bentuk penceritaannya. Hipoteks memiliki bentuk berbait-bait dan terikat oleh 
metrum penulisan kakawin, sedangkan hiperteks merupakan karya sastra bergenre 
prosa. 

Dengan mengingat latar pengarang yang seorang Bali, afirmasi kisah tokoh 
Sutasoma dalam novel Sutasoma berkaitan dengan kesukaan masyarakat Bali pada 
kisah Sutasoma yang kakawinnya terus menerus disalin di sana. Menurut Mastuti dan 
Bramantyo (Tantular, 2009:xv) dalam “Sekapur Sirih” menjelaskan bahwa masyarakat 
Bali menyukai tiga bagian dalam kisah Sutasoma, yaitu (1) Sutasoma mengajarkan 
ajaran kerohania kepada Durmuka, Naga, dan Harimau (Tutur Tiga), (2) Sutasoma 
bertapa, dan (3) peperangan antara Hastina dan Porusada. Hal tersebut menjadi faktor 
kisah tokoh Sutasoma dipertahankan. Di sisi lain, pemertahanan ini menjadi gerbang 
atau petunjuk mengenai kedekatan hiperteks dengan hipoteks. 

Selain itu, afirmasi kisah tokoh Sutasoma ini dapat dipahami bahwa tokoh 
Sutasoma merupakan tokoh yang ideal atau sempurna. Novel Sutasoma menghadirkan 
tokoh Sutasoma dengan cara yang sama seperti dalam hipoteks. Tokoh Sutasoma 
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merupakan perwujudan ide bhinneka tunggal ika yang menjadi gagasan kakawin 
Sutasoma. Dengan demikian, kehadiran tokoh Sutasoma dalam hiperteks, novel 
Sutasoma, tidak dapat dilepaskan dari Indonesia yang menggunakannya sebagai 
semboyan negara. 
 
2. Perubahan Peristiwa Hipoteks dalam Hiperteks 

Selain mempertahankan beberapa peristiwa dalam hipoteks, hiperteks novel 
Sutasoma juga terdapat perubahan. Perubahan yang dimaksud terjadi pada peristiwa-
peristiwa yang dialami oleh tokoh Jayantaka, maka kisah tokoh Jayantaka mengalami 
perubahan yang sangat berbeda. Bukan hanya itu, tokoh Dasabahu melakukan hal yang 
sama dalam hipoteks dan hiperteks, tetapi yang menjadi alasannya berbeda. 

 
Tabel 1. Perubahan Peristiwa dalam Hiperteks 

 
No. Hipoteks 

(Kakawin Sutasoma Terjemahan) 
Hiperteks 

(Novel Sutasoma) 
1 Jayantaka berubah menjadi raksasa dan 

disebut sebagai Porusadha 
Jayantaka adalah manusia yang dijuluki 
Porusadha 

2 Jayantaka memakan daging manusia Jayantaka memakan daging buruan  
3 Jayantaka berkaul kepada Kala karena 

menderita penyakit  
Jayantaka berkaul kepada Kala untuk 
menertibkan dunia  

4 Jayantaka menyerang Kerajaan Singhala 
tanpa mengirim utusan 

Sebelum menyerang Kerajaan Singhala, 
Jayantaka memberikan pilihan pada 
Jayawikrama untuk menyerahkan dirinya atau 
menempuh jalan ksatria 

5 Jayantaka menculik Raja Widarbha dengan 
menyamar sebagai pertapa, kemudian 
menampakkan wujudnya sebagai raksasa 

Jayantaka menculik Widarbha dengan 
menyamar sebagai pertapa, kemudian 
menunjukkan identitasnya 

6 Dunia dilanda huru-hara para raksasa, 
termasuk tanah Barata, Kerajaan Hastina 

Kerajaan Hastina dilanda kerusuhan oleh 
sekompok perusuh tak bertuan  

7 Dewa Indra mengundang para dewa untuk 
menggagalkan semadi Sutasoma 

Dewa Indra menyuruh Tilottama dan 
Sukirana beserta para bidadari menggagalkan 
semadi Sutasoma  

8 Sutasoma menolong seorang raksasa 
pengikut Jayantaka yang babak belur 
dihajar Dasabahu  

Sutasoma menolong beberapa lelaki yang 
babak beluk dihajar Dasabahu karena sekutu 
Jayantaka 

9 Dasabahu menjodohkan Sutasoma dengan 
Candrawati atas dasar kehendaknya 

Dasabahu menjodohkan Sutasom dengan 
Candrawati karena tidak ingin adiknya 
menjadi istri dari sekutu Jayantaka 

10 Kala menolak secara langsung korban 
persembahan kepada Jayantaka 

Penolakan Kala disampaikan kepada 
Jayantaka melalui Narada 

 
Dari tabel tersebut, perubahan peristiwa dari hipoteks ke hiperteks merupakan 

perubahan mendasar pada tokoh Jayantaka. Perubahan peristiwa ini berdampak pada 
tokoh Jayantaka dalam hiperteks yang kontras dengan hipoteks. Meski demikian, 
benang merah masih menghubungkan tokoh Jayantaka dalam hiperteks dan hipoteks. 

Dalam hipoteks, tokoh Jayantaka merupakan raksasa pelahap manusia 
(porusadha). Akan tetapi, dalam hiperteks, tokoh Jayantaka adalah manusia, tetapi 
dijuluki pelahap manusia (porusadha). Kedua teks memberi atribut pada tokoh 
Jayantaka dengan cara yang berbeda. Perbedaan penempelan atribut ini menyangkut 
cara dan jarak pandang pencerita terhadap tokoh Jayantaka. Raksasa dalam hiperteks 
dipahami sebagai manusia yang kehilangan kemanusiaannya (lihat Sawitri, 2009:199). 
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Selain tokoh Jayantaka, tokoh Dasabahu melakukan hal yang sama, tetapi 
dengan motif yang berbeda dalam hipoteks dan hiperteks. Dalam hipoteks, tokoh 
Dasabahu menyatakan secara langsung bahwa adiknya tokoh Candrawati akan 
diperuntukkan tokoh Sutasoma. Namun, dalam hiperteks, tokoh Dasabahu menceritakan 
alasan dia menyerang Kerajaan Awangga dan Kerajaan Magadha, yaitu karena kedua 
kerajaan tersebut mengirim utusan kepada tokoh Dasabahu untuk melamar adiknya 
berulang kali, dan tokoh Dasabahu tidak menyukai hal itu. 

Perubahan ini menunjukkan hiperteks menawarkan suatu cara pandang yang 
baru terhadap hipoteks. Perubahan peristiwa yang dialami tokoh Jayantaka diikuti 
dengan perubahan tokoh. Tokoh Jayantaka yang dalam hipoteks ditampilkan sebagai 
tokoh jahat, tetapi ditampilkan sebagai tokoh yang dianggap dan dinilai jahat oleh tokoh 
lain dalam hiperteks. Perubahan ini menjadi semacam keberpihakan pencerita. Pencerita 
dalam hipoteks lebih berfokus pada tokoh Sutasoma sebagai lakon sehingga akan 
berpihak pada tokoh Sutasoma sebagai tokoh yang benar. Akan tetapi, dalam hiperteks, 
pencerita terkesan bersikap membela tokoh Jayantaka yang disalahpahami. 

Perubahan dalam hiperteks banyak terjadi pada tokoh Jayantaka dan raksasa, 
misalnya pada nomor 6 dan nomor 8 dalam Tabel 1. Dalam hiperteks, raksasa dipahami 
sebagai manusia yang kehilangan kemanusiaannya, bukanlah raksasa dalam pengertian 
yang sesungguhnya. Antara hipoteks dan hiperteks terdapat pengarang. Perubahan 
tersebut tampak disengaja oleh pengarang dengan beberapa alasan. Alasan pertama, 
pengarang memandang tokoh sebagai insan yang memiliki kelebihan dan kekurangan, 
tidak ada yang murni jahat. Alasan kedua, penggunaan istilah “raksasa” ditujukan 
kepada manusia yang kehilangan kemanusiaan. Ini berarti perubahan ini diperuntukkan 
kondisi kekinian, waktu penulisan karya. 
 
3. Penghilangan Peristiwa Hipoteks dalam Hiperteks 

Kakawin Sutasoma terjemahan lebih banyak menceritakan tokoh Sutasoma, 
tetapi novel Sutasoma lebih banyak menceritakan tokoh Jayantaka. Perbedaan ini 
berdampak pada penyingkatan atau bahkan penghilangan peristiwa-peristiwa yang 
terjadi pada tokoh Sutasoma. 

Dalam hipoteks, tokoh Sutasoma diceritakan mulai dari kecil sampai wafat. 
Namun, dalam novel Sutasoma, kisah tokoh Sutasoma tidak selengkap itu. Hal ini 
menunjukkan bahwa penekanan dalam novel Sutasoma bukanlah menceritakan awal 
sampai akhir kehidupan tokoh, melainkan masa-masa terpenting dalam hidup tokoh. 
Oleh karena itu, akhir dalam novel Sutasoma adalah peristiwa tokoh Sutasoma yang 
menunggu semua (tokoh Jayantaka, tokoh Belawa, dan para petapa) pergi dan kemudian 
dia pulang ke Hastina. 

Selain itu, penghilangan peristiwa hipoteks menunjukkan bahwa hiperteks tidak 
lagi terlalu berfokus pada tokoh Sutasoma. Hiperteks mengubah fokusnya pada tokoh 
Jayantaka yang dalam hipoteksnya hanya diceritakan belakangan. Pergeseran fokus ini 
disertai dengan penambahan peristiwa yang berkaitan dengan tokoh Jayantaka. 

 
4. Perluasan Peristiwa Hipoteks dalam Hiperteks 

Tokoh Jayantaka dalam kakawin Sutasoma terjemahan diceritakan pada pupuh 
XCIV dan hanya menjadi sebagian kecil dari keseluruhan kakawin. Hal ini berkebalikan 
dengan novel Sutasoma. Perluasan peristiwa ini lebih mengarah pada tokoh Jayantaka 
dan tokoh Belawa dalam novel Sutasoma. Dalam kakawin Sutasoma terjemahan, tokoh 
Jayantaka diceritakan telah menjadi raja dan menaklukkan raja-raja untuk memenuhi 
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kaulnya. Latar belakang tokoh Jayantaka diceritakan oleh tokoh Sumitra kepada tokoh 
Sutasoma dalam pupuh XXII. Dari ujaran tokoh Sumitra, latar belakang tokoh 
Jayantaka dikembangkan dalam novel Sutasoma sehingga menjadi rangkaian peristiwa, 
tidak lagi diceritakan oleh tokoh lain. 

2. Suciloma terlahir kembali menjadi anak Raja Sudasa yang bernama 
Sudanda. Dia menjadi raja mulia di Ratnakanda sebagai buah dari 
pertapaannya. Semua bala tentaranya pemberani. Raja-raja 
bawahannya banyak dan mereka sakti-sakti serta waspada. Emas, 
perak, permata-permata beserta segala perhiasan yang ada di 
istananya serupa dengan yang ada di kediaman Dewa Janardana. 

3. Raja ini kebajikannya tidak bercacat, bertekun dalam pertapaan, 
dan menjalankan moralitas yang luhur selama hidupnya sebagai 
raja. Dia begitu teguh dalam japa dan semadi, selalu merenungkan 
Sang Buddha dalam hati. Inilah sebabnya Dewa Rudra turun ke 
istananya, gembira dengan kebajikan yang dilakukan dengan 
pemujaan kepada Parama Buddha (Buddha yang tertinggi), serta 
kedamaian pikirannya yang luar biasa. 

(Tantular, pupuh XII:2-3) 
 

Dua bait tersebut menggambarkan tokoh Jayantaka (Sudanda). Sesuai dengan 
bait tersebut, tokoh Jayantaka merupakan anak Raja Sudasa dan menjadi Putra Mahkota 
Kerajaan Ratnakanda. Namun, pada bait tersebut, tokoh Jayantaka diceritakan telah 
menjadi Raja Ratnakanda. Padahal dalam novel Sutasoma, tokoh Jayantaka diceritakan 
pada usia 10 tahun. Tokoh Jayantaka dibesarkan di pertapaan sehingga jelas dia tekun 
semadi. Tokoh Jayantaka mengikuti ajaran Tantra (Siwaisme), bukan Buddha. Selain 
itu, guna menjadi raja, tokoh Jayantaka dipersiapkan oleh tokoh Raja Sudasa, 
mempelajari Tantra. Dengan demikian, awal cerita dalam novel Sutasoma merupakan 
perluasan dari bait ketiga dengan menceritakan masa kecil tokoh Jayantaka yang tidak 
diceritakan dalam kakawin Sutasoma terjemahan. 

Tokoh Jayantaka secara tidak langsung telah dianggap raja karena ayahnya, Raja 
Sudasa, wafat karena dia adalah putera mahkota. Pada masa awal kepemimpinannya, 
tokoh Jayantaka menertibkan Kerajaan Ratnakanda agar tidak terjadi kesenjangan 
antara pejabat dan rakyat. Sikap ini dapat dinilai sikap yang mulia. Tokoh Jayantaka 
berkaul kepada Kala sebagai bentuk tekadnya untuk mengembalikan kemanusiaan. 

Selain itu, ujaran tokoh Sumitra yang mengatakan bahwa tokoh Jayantaka 
menjadi raksasa, terdapat pada bait keenam. Ujaran tersebut juga diceritakan dengan 
berbeda dalam novel Sutasoma (lihat tabel 1). Namun, ujaran tersebut menjelma 
menjadi peristiwa, tidak lagi diceritakan oleh tokoh lain. 

6. Sebab mengapa raja itu berubah menjadi raksasa adalah sebagai 
berikut. Ada juru masak istana yang menyiapkan hidangan yang 
lezat untuk memuaskan selera sang raja. Namun, ditemuinya 
hidangan itu telah lenyap dimakan anjing. Oleh karena itu dia 
mencari pengganti. Akhirnya mengerat paha mayat manusia dan 
memasaknya untuk baginda. 

(Tantular, pupuh XXII:6) 
 

Penggalan tersebut dapat disejajarkan dengan peristiwa tokoh Jayantaka  
memakan masakan tokoh Nini yang berupa daging hewan buruan tokoh Belawa. Jika 
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dalam kakawin Sutasoma terjemahan, “memakan daging” menjadi satu peristiwa karena 
berupa ujaran tokoh. Namun, dalam novel Sutasoma, peristiwa “memakan daging” 
merupakan rangkaian peristiwa tokoh Jayantaka melakukan penyergapan musuh di 
hutan Kerajaan Ratnakanda. 

Tokoh Belawa hanya muncul dalam novel Sutasoma. Meski demikian, dari 
penjelasan sebelumnya, pemunculan tokoh Belawa guna menguatkan peristiwa 
penaklukan kerajaan-kerajaan. Oleh karena itu, tokoh Belawa diceritakan sebagai 
seorang pemburu sehingga kelak tokoh ini berperan membantu tokoh Jayantaka 
memasuki hutan. Akan terasa aneh jika tokoh Belawa tiba-tiba muncul untuk membantu 
tokoh Jayantaka tanpa mengetahui siapa tokoh Jayantaka. 

Dengan demikian, semakin jelas novel Sutasoma berusaha memunculkan tokoh 
Jayantaka sebagai tandingan tokoh Sutasoma. Tokoh Jayantaka semakin tampak kontras 
dengan tokoh Sutasoma meskipun memiliki cita-cita yang sama, yaitu ketertiban dunia. 
Akan tetapi, apa yang telah tokoh Jayantaka lakukan justru membuat kekacauan. Oleh 
karena itu, tokoh Sutasoma hadir sebagai penyelesai masalah. 
 
5. Pola Penceritaan Hipoteks dalam Hiperteks 

Meskipun kedua teks menonjolkan tokoh yang berbeda, penghadiran tokoh 
utamanya memiliki kemiripan pola. Novel Sutasoma menonjolkan tokoh Jayantaka, 
sedangkan kakawin Sutasoma terjemahan lebih menonjolkan tokoh Sutasoma. 
Akhirnya, penghadiran kedua tokoh akan diamati sehingga relasi penghadiran kedua 
tokoh akan terlihat. 

Berikut ini cara tokoh Sutasoma dihadirkan dalam kakawin Sutasoma 
terjemahan. 

1. Seorang raja menghadapi suatu permasalahan 
2. Raja tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan 
3. Raja meminta bantuan kepada dewa 
4. Raja mendapatkan seorang anak 
5. Anak raja itu digambarkan sebagai anak yang istimewa 
6. Anak raja dijadikan putra mahkota 
7. Putra mahkota pergi dari istana 
8. Putra mahkota melakukan perjalanan 
9. Putra mahkota menaklukan tantangan 
10. Putra mahkota mendapat godaan dalam semadi 
11. Putra mahkota menyelesaikan semadi 
12. Putra mahkota pulang ke kerajaannya 
13. Putra mahkota mendapatkan pasangan hidup 
14. Putra mahkota melaksanakan tujuannya dilahirkan 
15. Putra mahkota menyelesaikan tugasnya 

Keempat belas poin tersebut merupakan cara menghadirkan tokoh Sutasoma 
dalam kakawin Sutasoma terjemahan. Sebagai hiperteks, novel Sutasoma mengikuti 
cara tersebut meskipun secara acak dan tidak menyeluruh. Hal ini disebabkan tokoh 
Jayantaka menghadapi suatu permasalahan yang berbeda dengan tokoh Sutasoma. 
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Tabel 2. Pola Penghadiran Tokoh Utama 
 

Pokok Peristiwa Peristiwa dalam Hipoteks Peristiwa dalam Hiperteks 
Seorang raja menghadapi 
suatu permasalahan 

Raja Sri Mahaketu 
menghadapi perusuh yang 
melanda dunia 

Raja Sudasa harus 
mengembalikan kekuatan dan 
kewibawaan Kerajaan 
Ratnakanda  

Raja tersebut tidak dapat 
mengatasi permasalahan 

Prajurit yang Sri Mahaketu 
gagal menumpas para perusuh  

Raja Sudasa harus menikahi 
Putri dari kerajaan sekutu dan 
hanya mampu mempertahankan 
keamanan 

Raja meminta bantuan kepada 
dewa 
 

Raja Sri Mahaketu melakukan 
Buddha puja 

Raja Sudasa melakukan upacara 
karttikeya puja, memohon 
kepada Siwa agar diberikan 
keturunan 

Raja mendapatkan seorang 
anak 

Raja Sri Mahaketu 
mendapatkan seorang anak 
yang dinamai Sutasoma  

Raja Sudasa mendapatkan 
seorang anak yang dinamai 
Jayantaka 

Anak raja itu digambarkan 
sebagai anak yang istimewa 

Sutasoma adalah anak yang 
tampan dan berkelakuan baik 

Jayantaka mampu menguasai 
yoga dalam usia yang belia 

Anak raja adalah putra 
mahkota 

Sutasoma hendak dinobatkan 
menjadi Raja Kerajaan 
Hastina, tetapi menolaknya 

Jayantaka menjadi Putra 
Mahkota Kerajaan Ratnakanda 
karena terlahir dari rahim 
permaisuri 

Putra mahkota pergi dari 
istana 

Sutasoma melarikan diri dari 
istana 

Jayantaka dibawa oleh Ratu 
Kanya ke Pertapaan Gunung 
Kangri 

Putra Mahkota melakukan 
perjalanan 

Sutasoma pergi menuju 
Gunung Mahameru 

Jayantaka dan Raja Sudasa 
mengelilingi wilayah Kerajaan 
Ratnakanda 

Putra mahkota menaklukan 
tantangan 

Sutasoma menaklukan 
Durmukha, Naga, dan 
Kematian (tewas terbunuh 
induk Harimau) 

Jayantaka berhasil 
memenangkan tantangan Uji 
Tarung 

Putra mahkota mendapat 
godaan dalam semadi 

Para bidadari kiriman Dewa 
Indra mengganggu semadi 
Sutasoma 

 

Putra mahkota menyelesaikan 
semadi 

Sutasoma menyadari jati 
dirinya sebagai titisan 
Wairocana 

 

Putra mahkota pulang ke 
kerajaannya 

Sutasoma turun gunung 
hendak kembali ke Kerajaan 
Hastina 

Jayantaka dijemput Raja Sudasa 
untuk dibawa ke Istana 
Kerajaan Ratnakanda  

Putra mahkota mendapatkan 
pasangan hidup 

Sutasoma menikah dengan 
Candrawati  

 

Putra mahkota melaksanakan 
tujuannya dilahirkan 

Sutasoma mendatangi 
Jayantaka untuk 
dipersembahkan kepada Kala 

Jayantaka melakukan 
penyergapan musuh dan 
menyerang balik.  

Putra mahkota menyelesaikan 
tugasnya 

Sutasoma menerima Jayantaka 
dan Kala sebagai murid 

Jayantaka berhasil menata 
ulang dan memulihkan 
Kerajaan Ratnakanda  

 
Dari tabel tersebut, tokoh utama dalam kedua karya memiliki tujuan yang 

berbeda. Tokoh Sutasoma dalam kakawin Sutasoma terjemahan dilahirkan dengan 
tujuan menyelamatkan dunia dari kekacauan para raksasa. Namun, dalam novel 
Sutasoma, tokoh utama, Jayantaka, dilahirkan untuk memulihkan kembali Kerajaan 
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Ratnakanda. Di sisi lain, tokoh Jayantaka menginginkan lebih dengan menaklukan 
kerajaan lain sehingga menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, tokoh Sutasoma 
muncul dengan tujuan yang sama seperti dalam kakawin Sutasoma terjemahan. 

Selain itu, tokoh utama dalam kedua karya memiliki tujuan kelahiran yang 
berbeda. Tokoh utama dalam hipoteks terlahir untuk menyelamatkan dunia, tetapi tokoh 
utama dalam hiperteks terlahir untuk menyelamatkan kerajaan atau negara. Perbedaan 
ini menunjukkan bahwa hiperteks mengadakan pembaruan terhadap fokus penceritaan 
dan karakter tokoh, khususnya tokoh Jayantaka. 
 
Simpulan 

Novel Sutasoma merupakan transformasi sekaligus imitasi dari kakawin 
Sutasoma. Hal ini disebabkan novel Sutasoma sebagai hiperteks mengikuti konvensi 
kakawin Sutasoma terjemahan, tetapi juga mengadakan pembaruan. Novel Sutasoma 
menceritakan ulang tokoh Sutasoma dengan peristiwa-peristiwa yang sama, namun 
mengalami penyingkatan cerita. Dalam novel Sutasoma, tokoh Sutasoma diceritakan 
secara padat, yaitu berfokus pada masa-masa terpenting tokoh yang berkontribusi pada 
kisah tokoh Jayantaka. Dengan mempertahankan tokoh Sutasoma apa adanya, novel 
Sutasoma memperbaharui tokoh Jayantaka, tokoh oposisi baik dalam novel maupun 
kakawin. Pembaharuan dalam novel Sutasoma terdapat pada  tokoh Jayantaka yang 
ditampilkan dengan roh baru, tidak lagi dipahami sebagai tokoh yang jahat, melainkan 
tokoh yang dianggap jahat. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh 
Jayantaka mengalami sedikit pergeseran. Novel Sutasoma memberikan cara pandang 
baru terhadap tokoh Jayantaka. 
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