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PENGARUH POLA CERITA NOVEL  TERJEMAHAN HARRY POTTER 
TERHADAP NOVEL NIBIRU DAN KESATRIA ATLANTIS:  

KAJIAN SASTRA BANDINGAN 
 

Fitri Hudayani 
 
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan struktur 

kedua novel serta mengetahui bagaimana pengaruh novel Harry potter terhadap 
Nibiru dan Kesatria Atlantis. Teori struktur Robert Stanton digunakan untuk 
mengkaji struktur pembentuk kedua novel yaitu alur, karakter, dan latar. Dari 
pembongkaran struktur tersebut diketahui perbandingan struktur kedua novel 
yang dapat membantu penelitian pada bagian kedua. Tahap kedua penelitian ini 
mengungkap tentang pengaruh novel Harry Potter terhadap novel Nibiru dan 
Kesatria Atlantis serta pemaknaannya. 

Hasil penelitian ini pada tahap pertama menunjukkan kesamaan alur yang 
ada pada struktur kedua novel tersebut. Alur maju digunakan untuk menceritakan 
pengalaman karakter utama dan peristiwa yang dialaminya. Karakter-karakter 
yang mendukung karakter utama dari kedua novel mempunyai peran yang sama 
terhadap karakter utama, namun memiliki karakteristik yang berbeda. Latar yang 
dipergunakan keduanya sangat mempengaruhi perbedaan sifat para tokohnya. 
Hal tersebut merupakan faktor penting untuk membangun kondisi sebuah 
peristiwa. Tahap kedua penelitian ini memperlihatkan perbandingan antara pola 
cerita kedua novel yaitu alur, karakter, dan latar untuk melihat sejauh mana 
persamaan yang tercipta dan ciri khas yang diberikan novel Nibiru dan Kesatria 
Atlantis, serta pemaknaan yang terdapat pada keduanya yang menunjukkan 
keabadian seorang ibu, ramalan yang dapat memicu sebuah konflik, sebuah 
kenyataan yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang seseorang inginkan, 
serta ditemukannya makna pengabdian yang terbentuk dari sebuah kecintaan 
seseorang terhadap sesuatu sehingga melakukan tindakan apapun untuk 
melindungi hal tersebut. Dari perbadingan dan pemaknaan tersebut peneliti 
menemukan adanya keterpengaruhan novel Nibiru dan Kesatria Atlantis oleh 
Novel Terjemahan Harry Potter. Hal tersebut dilihat dari keserupaan alur, dan 
peran karakter keduanya. Meskipun demikian novel Nibiru dan Kesatria Atlantis 
berhasil memperlihatkan kekhasannya dengan memasukkan ide atau latar yang 
berbeda dari Harry Potter serta membawa cerita kepahlawanan yang berbeda 
dari keduanya. 
 
Kata kunci: Alur, Karakter, Latar, Perbandingan, Pengaruh 
 
 
Pendahuluan 

Harry Potter merupakan novel karya JK.Rowling yang telah memiliki 
banyak penggemar di banyak negara. Novel ini terbit pertama kali pada tahun 
1997 di London, kemudian terbit dalam bahasa Indonesia pada tahun 2000. Novel 
ini  bercerita tentang dunia sihir dan telah menembus berbagai lapisan pembaca. 
Bukan hanya anak-anak saja yang membaca novel tersebut namun juga orang 
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dewasa. Fenomena tentang kesuksesan novel Harry Potter, mengundang banyak 
pendapat dari berbagai pihak baik itu pandangan positif maupun negatif mengenai 
novel tersebut.  

Novel Harry Potter tetap memiliki pengaruh yang besar terhadap karya 
sastra di berbagai dunia terutama karya sastra prosa dengan genre fantasi seperti 
ini. Rangkaian Novel Harry Potter membentuk satu cerita yang utuh dari 
kelahiran, proses kedewasaan tokoh utama, hingga keberhasilan mengalahkan 
musuhnya selama ini juga mempengaruhi karya-karya sastra yang terdapat di 
Indonesia. Sebut saja salah satu karya sastra berjudul “Nibiru dan Kesatria 
Atlantis” karya Taufik Saptoto Rohadi yang lebih dikenal oleh Tasaro GK. Buku 
Nibiru dan Kesatria Atlantis yang terbit pada tahun 2010 ini menceritakan tentang 
seorang anak yang ingin mengalahkan sosok Nibiru yang digambarkan sebagai 
makhluk yang memiliki sifat penghancur yang pada masa silam telah berjanji 
akan kembali dan memusnahkan seluruh negeri termasuk Kedhalu yang ditinggali 
oleh tokoh utama.  

Berdasarkan uraian tersebut, kedua novel Harry Potter dan NDKA menjadi 
problematik dan dijadikan bahan material dalam penelitian ini karena, pertama 
kedua novel tersebut memiliki kecenderungan kesamaan pola penceritaan. 
Kecenderungan tersebut nampak pada penyajian alur cerita, dan karakter yang 
dipakai kedua novel tersebut, dengan kata lain ada keterpengaruhan. Jika dilihat 
dari tahun penerbitan, novel Harry Potter lebih dahulu muncul dalam karya sastra 
sebelum novel Nibiru dan Kesatria Atlantis dengan demikian NDKA mendapat 
pengaruh dari novel Harry Potter.  

Kedua peristiwa yang terdapat pada novel Nibiru dan Kesatria Atlantis 
juga cenderung mengalami keserupaan. Dari rangkaian tujuh cerita yang disajikan 
oleh Harry Potter peneliti menemukan terdapat beberapa peristiwa pada novel 
kesatu, keempat, dan ketujuh yang juga muncul pada novel Nibiru dan Kesatria 
Atlantis dan menjadi satu cerita utuh. Bagian tersebut terdapat pada kelahiran 
tokoh utama, ikutnya tokoh utama dalam laga di sekolah mereka dan peristiwa 
pertempuran terakhir yang memberikan sedikit kenyataan bahwa pada diri mereka 
terdapat jiwa dari tokoh antagonis yang menjadi incaran mereka selama ini.  

Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji seberapa jauh pengaruh novel 
Harry Potter terhadap novel Nibiru dan Kesatria Atlantis ini. Dengan 
membandingkan novel Nibiru dan Kesatria Atlantis karya Tasaro GK dan novel 
terjemahan Harry Potter jilid satu yang berjudul “Harry Potter dan Batu Bertuah”, 
Harry Potter jilid empat yang berjudul “Harry Potter dan Piala Api” serta Harry 
Potter jilid ketujuh yang berjudul “Harry Potter dan Relikui Kematian” dengan 
menggunakan pendekatan sastra bandingan dengan bantuan teori struktural. 

 
Pembahasan 

Novel merupakan sebuah totalitas, suatu kemenyeluruhan yang bersifat 
artistik. Sebagai sebuah totalitas, novel mempunyai bagian-bagian dan unsur-
unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya secara erat dan saling 
menguntungkan. Demikian juga unsur-unsur yang dimiliki kedua novel ini. 

Sehingga digunakan analisis struktural untuk melihat penceritaan yang 
disajikan kedua novel. Dari analisis struktur novel  ditemukan alur maju yang 
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digunakan keempat novel tersebut. karakter yang memiliki peran sebagai karakter 
sentral, karakter kawan, karakter pelindung, karakter rival dan musuh, karakter 
musuh. Sedangkan dalam analisis latar NDKA diketahui menggunakan setting 
pada abad sebelum masehi, Harry Potter sendiri telah menunjukkan 
kemodernannya. 

 
Perbandingan Struktur Novel 
Setelah mengetahui struktur kedua novel penelitian selanjutnya adalah 
membandingkan unsur-unsur kedua novel untuk mengetahui sejauh mana 
kesamaan diantara keduanya. 
Alur 
Nibiru dan Kesatria 
Atlantis   

Novel Terjemahan Harry 
Potter 

Keterangan 

Bagian 1-24 Jilid 1:  novel Harry 
Potter dan Batu Bertuah
  

Perkenalan tokoh utama 
dan karakter lain. Serta 
problemik kelahiran para 
tokoh utama tersebut 

Bagian 25- 43 Jilid 4: novel Harry 
Potter dan Piala Api 

Keikutsertaan tokoh 
utama dalam 
pertandingan yang 
diadakan sekolah mereka. 

Bagian 44-57 Jilid 7: novel Harry 
Potter dan Relikui 
Kematian 

Pertarungan melawan 
para musuh yang ada. 
Dan diketahuinya 
terdapat jiwa para musuh 
mereka dalam diri tokoh 
utama. 

 
Jika dilihat memang terlihat alur yang memiliki kesamaa, namun terdapat 

beberapa plot yang dapat dijadikan pembeda waktu dari novel Nibiri dan Kesatria 
Atlantis. Misalnya saja Plot perjalanan yang dilakukan teman-teman Dhaca dan 
teman-teman Dhaca dalam pencarian senjata yang dapat membantunya 
mengalahkan Nibiru. Sedangkan Harry Potter melakukan perjalanan untuk 
menghancurkan Hocrux dan melemahkan kekuatan Lord Voldemort pada jilid 
ketujuh. 

Jika dilihat prefekstif waktu karakter Dhaca Suli dapat lebih singkat 
mengetahui bahwa dirinya adalah Nibiru yang selama ini dia cari. Sedangkan 
karakter Harry Potter membutuhkan waktu hingga tujuh tahun untuk mengetahui 
dirinya mempunyai sebagian jiwa dari Lord Voldemort. 

 
Relasi Antar Tokoh pada Novel Nibiru dan Kesatria Atlantis dan Novel 
Terjemahan Harry Potter 

Dari analis struktural terlihat beberapa karakter memiliki peranan yang 
sama dari kedua novel dan membentuk struktur relasi yang dapat dijelaskan 
dengan bagan  

1. tokoh satu dengan yang lain 



Pengaruh Pola Cerita Novel Terjemahan 

  

Skriptorium, Vol. 1, No. 2 

18 

Dari analisis struktur relasi karakter dari novel NDKA dan novel 
terjemahan HP dapat diketahui bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam 
perannya namun memiliki cara yang berbeda dalam interaksi hubungan satu 
dengan yang lain. Dapat terlihat dalam hubungan yang terdapat dalam novel 
terjemahan HP terdapat kedekatan terselubung yang dimanfaatkan karakter 
pelindung untuk menyelesaikan perangnya dengan musuh utama. Berbeda dengan 
novel NDKA kedekatan yang terjalin tidak memiliki tujuan terselubung 
didalamnya. Hanya sekedar saling membutuhkan untuk menyelamatkan Kedhalu 
yang merupakan tujuan keduanya. 

Begitu juga kedekatan-kedekatan lain yang terjalin di karakter-karakter 
yang terdapat pada kedua novel. Kedua novel ini menggambarkan sebuah 
kedekatan yang tidak hanya terjalin pada anggota keluarga namun kedekatan ini 
juga dapat terjalin antara seseorang dengan lingkungan sekitarnya.  

Analisis struktur relasi tersebut merupakan pembuka dari beberapa analisis 
berikutnya yang digunakan untuk memaknai hal-hal penting lainnya. 

 
Perbandingan Latar Pada Novel Nibiru dan Kesatria Atlantis dan Novel 
Terjemahan Harry Potter. 

Dari latar tempat yang disajikan, keduanya memiliki latar sentral yang 
menghubungkan semuanya. Dalam NDKA Kedhalu merupakan sentral tempat 
yang menjadi alasan setiap karakter dalam novel NDKA ini untuk bertindak. 
Kedhalu juga yang menjadi alasan banyak pihak untuk melakukan segala 
perbuatan baik maupun buruk. Menyulitkan orang lain maupun menguntungkan 
orang lain. Kedhalu bagaikan rumah besar yang diperjuangkan para penghuninya. 
Meskipun latar belakang mereka berbeda para penduduk Kedhalu sama berjuang 
untuk keutuhan rumah mereka tersebut. 

Begitu juga yang disajikan dalam novel terjemahan HP. Jika Novel NDKA 
berpusat pada Kedhalu, novel yang memakai setting kota London ini meniti 
beratkan cerita yang bertitik pada sekolah sihir bernama Hogwarts. Segala 
masalah yang terjadi berpusat dan bermula dari sekolah ini. Hogwarts juga 
merupakan digambarkan sebagai rumah kedua bagi para tokohnya. Tokoh Harry 
Potter yang tidak memiliki orang tua dan harus tinggal bersama paman dan 
bibinya lebih nyaman berada di Hogwarts dari pada rumah paman dan bibinya. 

Setelah menganalis perbandingan tersebut juga didapati berbagi 
pemaknaan didalam kedua novel, antara lain: 

 
Ramalan Kelahiran Sebagai Awal Pembentuk Konflik 

Kelahiran adalah awal mula kehidupan seorang tokoh untuk diceritakan oleh 
pengarang. Dalam novel NDKA dan HP menggambarkan secara berbeda 
bagaimana kelahiran tokoh utama mereka. Kelahiran kedua tokoh baik Dhaca Suli 
maupun Harry Potter tidak diceritakan secara langsung melainkan melalui cerita 
para tokoh lain kepada tokoh utama.  

 Kedua tokoh utama kedua novel ini memiliki kisah yang berbeda dalam 
kelahirannya. Kelahiran kedua tokoh ini telah diprediksi sebelumnya oleh orang-
orang di sekitar mereka. dalam novel NDKA Salah satu tokoh yang bernama 
Lemathi Luminya yang memiliki Pugabha Wayis telah menerawang kehadiran 
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Dhaca Suli dimasa yang akan datang. Lemathi Luminya juga melihat bahwa 
Dhaca Suli merupakan penerus Nibiru selanjutnya.  

Nibiru merupakan seorang raja yang bertahta di Kerajaan Pusat Bumi, 
Nibiru digambarkan sebagai sosok penghancur. Ketidakcocokan terjadi antar 
Nibiru dan Raja tang lain sehingga perang besar terjadi. Maharaja Solux 
memimpin para Raja lain untuk mengalahkan Nibiru dan berhasil. Nibiru berjanji 
akan datang kembali setelah 5013 tahun setelah hari kekalahannya. Pada awal 
cerita Bhupa Supu menceritakan kedatangan Nibiru akan segera tiba karena pada 
kalender raja-raja 5013 tahun tersebut hampir datang. Penerawangan inilah yang 
menyebabkan awal konflik terbentuk pada tokoh Dhaca Suli. Pada awalnya Dhaca 
yang diyakini sebagai seorang Saternatez selanjutnya oleh ibunya sehingga dia 
diburu oleh Annunaki sedangkan Dhaca sendiri terus dihantui oleh bayangan 
Nibiru yang dikirimkan Lemanthi Luminya pada diri Dhaca sehingga Dhaca 
berusaha untuk melatih pungabha-nya dan mengalahkan Nibiru jika dia telah 
datang.  

Pada HP dikisahkan seorang yang bernama Sybill Trelawney meramalkan 
bahwa akan terlahir seorang anak pada mereka yang telah menentang pangeran 
kegelapan dan anak tersebut akan terlahir pada akhir bulan Juli. Harry Potter tepat 
terlahir pada tanggal 31 Juli dari pasangan James Potter dan Lili Evans yang 
merupakan anggota Orde Phoenix1 sehingga dugaan bahwa Harry-lah anak yang 
dimaksud semakin kuat. 

“Yang memiliki kekuatan untuk menaklukkan Pangeran 
Kegelapan sudah dekat… dilahirkan kepada mereka yang telah tiga 
kali menantangnya, dilahirkan bersamaan dengan matinya bulan 
ketujuh … dan pangeran kegelapan akan menandainya sebagai 
tandingannya, tetapi dia akan memiliki kekuatan yang tidak 
diketahui Pangeran Kegelapan … dan salah satu harus mati di 
tanagn yang lain, karena yang satu tak bisa hidup sementara yang 
lain bertahan … yang memiliki kekuatan untuk menaklukkan 
pangeran kegelapan akan dilahirkan bersamaan dengan matinya 
bulan ketujuh…”  

 
(Rowling, 2004 : 1161 ) 

 
Ramalan ini juga yang menyebabkan konflik berawal, Harry Potter 

kehilangan orang tuanya saat umurnya menginjak satu tahun karena Lord 
Voldemort membunuh ayah dan ibu Harry yang berusaha melindunginya dari 
incaran Lord Voldemort. Harry menjadi incaran para pengikut Lord Voldemort 
dan Voldemort sendiri hingga dia remaja. 

 
Ibu sebagai Perwujudan Cinta Abadi 

Dalam novel-neovel tersebut terdapat 3 karakter ibu yaitu Muya Suli dan 
Lemanthi Lumiya padda NDKA dan Lily Evans pada HP.  Ketiga tokoh tersebut 

                                                
1 Orde Phoenix merupakan organisasi penyihir yang menentang kejahatan Lord Voldemort. 
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menggambarkan gambaran cinta yang abadi untuk anak-anak mereka. meski 
berbeda cara untuk mewujudkannya. Cinta abadi ini terlihat ketika kemunculan-
kemunculan para ibu setelah kematiannya yang terlihat dari wujud nyata 
keberadaannya adalah Lily Potter yang muncul saat Harry membutuhkan 
keberadaannya. Kemunculan ini terlihat saat Harry menghadapi Lord Voldemort 
dipemakaman saat Piala Triwizard berlangsung. Lily Potter juga muncul ketika 
Harry mengetahui dirinya harus mati. Lily Potter hadir untuk menyakinkan 
anaknya. Begitu juga ibu Dhaca Suli meskipun tidak muncul dalam wujud nyata 
Muya Suli hadir melalui sabuknya untuk melindungi anaknya. 

 
Warisan Sebagai Senjata penyelesai misi   

Kedua karakter utama di kedua novel ini juga memiliki senjata yang diwarisi 
dari orang tua mereka. Dhaca Suli mewarisi pendhib mata perak dan sabuk bulan 
dari ayah dan ibunya. Harry Potter juga mendapatkan warisan sebuah jubah gaib 
dari ayahnya. Senjata-senjata tersebut dipergunakan untuk melindungi diri para 
tokohnya saat melakukan misi-misi yang harus mereka selesaikan. 

Dhaca Suli mempergunakan pendhib mata perak dan sabuk bulan sebagai 
senjata dalam pertandingan Laga Bhepomany. Dhaca Suli merasa bahwa kekuatan 
Pugabha-nya semakin meningkat ketika menggunakan Pendhib dari ayahnya 
sebagai perantara Pungabha yang dia keluarkan. Sabuk bulan yang dia miliki juga 
membantunya dalam melewati setiap rintangan dalam laga tersebut.  

 “Dhaca masih berjalan paling depan meski sekarang tak 
terlalu yakin dengan kemampuan pugabha-nya. Tanpa Pedhib 
mata merak di tangannya, Dhaca merasakan kepercayaan dirinya 
hampir menguap. Namun, dia tahu harus tetap berjalan maju. Tak 
ada pilihan. Perlahan, dia meraba sabuk bulan di pinggangnya. 
Memastikan benda itu masih ada di sana. Juga, mempersiapkan 
diri jika sewaktu-waktu terpaksa menggunakannya sebagai senjata 
pengganti pedhib mata merak.” 

 
(Tasaro GK, 2010:463) 

 
Kutipan diatas memperlihatkan bahwa Dhaca memiliki rasa ketergantungan 

terhadap pedhib yang diwarisakan ayahnya. Ini dikarenakan saat Dhaca 
mengeluarkan Pugabha dengan perantara Pedhib tersebut kekuatannya semakin 
besar. Warisan senjata yang dimiliki Harry Potter juga membantunya dalam 
menyelesaikan misinya. Ketika Harry Potter melakukan pelanggaran jam malam 
untuk melakukan penyelidikan atau membantu teman-temannya.  

“ Hai Ron,  
Apa kabar? Terima kasih suratnya. Aku senang-senang saja 

menerima Punggung Bersirip Nowergia itu, tetapi tidak mudah 
membawanya ke sini. Kurasa yang paling baik adalah 
menitipkannya kepada teman-temanku yang akan mengunjungiku 
minggu depan. Masalahnya adalah, mereka tak boleh ketahuan 
membawa naga ilegal. 
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Bisakah kau membawa si Punggung Bersirip ke menara 
Paling tinggi tengah malam hari sabtu? Mereka bisa menemuimu 
di sana dan membawa si naga selagi hari masih gelap.  

Kirimi aku jawaban secepat mungkin. 
Salam hangat, 
Charlie 
Mereka saling pandang. “Kita punya Jubah Gaib,” kata 

Harry. “Mestinya tidak terlalu sulit-kurasa jubah itu cukup besar 
untuk menutupi dua di antara kita dan Norbert.” 

 
(Rowling, 2000 : 295) 

Senjata-senjata warisan tersebut berfungsi membantu kedua tokoh dalam 
menyelesaikan misinya. Piala Bhepomany yang menyimpan cincin saternatez 
didalamnya hanya bisa dibuka dengan Pedhib milik Dhaca. Begitu juga dengan 
benda-benda Hocrux hanya dapat dimusnahkan dengan pedang Gryfindor yang 
memiliki bisa Basillisk2 didalamnya. 

Benda-benda warisan diberikan bukan hanya untuk menjadi kenangan bagi 
pemakain namun juga berguna bagi keselamatan pemilik berikutnya. Benda-
benda itu diberikan dimaksudkan agar dapat membantu kedua karakter utama 
dalam penyelesaian misi.  

 
Kematian para Karakter Pendukung Sebagai Pembebasan Diri dari Tugas 

Kematian merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi orang yang 
ditinggalkan. Seperti itu juga yang dirasakan Dhaca Suli dan Harry Potter yang 
begitu banyak melihat kematian pada orang-orang terdekat mereka. Kematian 
pertama yang melanda kedua karakter utama ini terjadi pada kedua orang tua 
mereka. Dhaca Suli kehilangan ibunya setelah dia terlahir di dunia dan kehilangan 
ayahnya saat pertempuran besar terjadi. Dhaca Suli tidak memiliki gambaran 
tentang ibunya namun dia hanya mengetahui bahwa ibunya mempercayai dia 
adalah penerus Raja Saternates. Kematian ibunya membuatnya hanya tinggal 
dengan ayahnya. Kematian-kematian berikutnya harus memisahkan Dhaca dengan 
orang-orang yang disayangi. Dhaca kehilangan ayah, Thalkay Lumiya dan 
Lemanthi Lumiya saat pertempuran besar terjadi. Dhaca Suli yang seketika 
memiliki banyak keluarga tiba-tiba harus kehilangan mereka satu persatu. 

Begitu juga yang dirasakan Harry Potter, Kematian pertama yang disajikan 
oleh Harry Potter dan Batu bertuah adalah Kematian orang tua Harry. orang tua 
Harry meninggal saat melindungi Harry dari Voldemort. Kematian yang disajikan 
pada novel Harry Potter dan Piala Api adalah kematian Cedric Diggory. Tragedi 
paling besar yang menyebabkan banyak kematian adalah saat pertempuran akhir 
melawan Lord Voldemort Harry melihat banyak teman dan orang terdekatnya 
terbunuh didepan matanya. Kematian Severus Snape, fred Weasley, Lupin dan 
Tonks menghentikan tugas mereka masing-masing. 

                                                
2 Basillisk merupakan hewan menyerupai ular beberbentuk raksasa.  Hanya benda-benda yang 
memiliki unsur Basillisk yang dapat dipergunakan untuk menghancurkan Hocrux. 
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Sebelum Kematian menjemput para tokoh-tokoh tersebut, semua tokoh 
memiliki tugasnya masing-masing untuk dikerjakan. Dan dengan meninggalnya 
mereka maka tugas-tugas yang mereka emban harus berakhir.  

Kematian merupakan suatu akhir dari kehidupan manusia sehingga segala 
apa yang dibebankan kepada manusia tersebut akan turut terhenti. Begitu juga 
yang dialami karakter-karakter di kedua novel tersebut. perbedaannya pada HP 
karakter Dumbledore tetap bisa berkomunikasi dan memantau Severus Snape 
dalam menyelesaikan misinya untuk melindungi Hogwarts dan para muridnya. 

 
Kebenaran Sebagai Kenyataan Yang Pahit 

Mengalami begitu banyak peristiwa namun tidak semua kebenaran masa 
silam diketahui oleh kedua tokoh utama tersebut. Akan tetapi seiring berjalannya 
waktu kebenaran tersebut terungkap. Sesuatu yang benar memang ingin didengar 
oleh kedua tokoh utama namun setelah kebenaran tersebut terungkap kenyataan 
pahit justru melanda kedua tokoh utama. 

Kenyataan paling pahit yang dialami karakter Dhaca Suli adalah ketika dia 
mengetahui dirinya merupakan penerus Nibiru. Dhaca yang selama ini mencari 
dan menanti kedatangan Nibiru harus menerima bahwa dia tidak akan pernah bisa 
mengalahkan Nibiru. Dhaca kecewa karena keinginannya menjadi sosok Raja 
yang baik dan berwibawa berubah seratus delapan puluh derajat dengan kenyataan 
yang mengharuskannya terlahir sebagai penerus Nibiru yang terkenal dengan 
kejahatan, kebengisan, dan sifat penghancurnya. 

“Bibir Dhaca bergetar. Dia hendak mengatakan sesuatu. 
“Aku membenci pembunuh ibuku, ternyata justru ibuku bukan 
seseorang yang kuharapkan. Aku hampir kehilangan nyawa untuk 
memperoleh Cincin Saternatez, sedangkan cincin itu ternyata tak 
berjodoh denganku. Sekarang, satu-satunya orang yang kusangka 
sangat tulus menyayangiku ternyata adalah musuh besarku.” 

 
(Tasaro GK, 2010:612) 

 
Begitu juga yang dialami oleh Harry Potter kebenaran-kebenaran tentang 

dirinya membuatnya merasakan kekecewaan yang begitu besar. Dumbledore yang 
selama ini menyuruhnya untuk melanjutkan tugas mencari Hocrux memang telah 
direncanakan seperti itu agar Harry dapat mengetahui apa fungsinya 
menghancurkan Hocrux dan agar Harry siap bahwa dirinya adalah Hocrux 
terakhir yang tidak sengaja dibuat oleh Voldemort dimalam peristiwa dia 
mendapat luka di dahinya saat berumur satu tahun. 

“Akhirnya, kebenaran. Terbaring menelungkup dengan wajah 
menekan karpet berdebu dikantor tempat dia pernah mengira dia 
sedang mempelajari rahasia-rahasia kemenangan, Harry mengerti 
akhirnya bahwa dia tidak dimaksudkan untuk selamat. Tugasnya 
adalah berjalan dengan tenang ke dalam pelukan Kematian. 
Sepanjang jalan menuju ke sana, dia harus melenyapkan sisa-sisa 
mata rantai Voldemort dengan kehidupan, sehingga ketika 
akhirnya dia melempar diri di jalan Voldemort, dan tidak 
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mengangkat tongkat sihir untuk mempertahankan diri, akhir 
segalanya akan mulus, dan pekerjaan yang seharusnya sudah 
dilakukan di Godric’s Hollow akan tuntas: tak satu pun dari 
mereka berdua akan hidup. Tak satu pun bisa selamat.” 

 
(Rowling, 2008 : 910-911) 

 
 Kenyataan bahwa dia dilindungi selama ini untuk tetap hidup dan jika pada 

saatnya telah tiba Harry harus mati ditangan Lord Voldemort membuatnya hatinya 
hancur berkeping-keping. Ini semua Harry ketahui melalui memory ingatan Snape 
dan begitu menyesalnya Harry mengetahui bagaimana perlindungan Snape 
terhadapnya selama ini setelah Snape meninggal.  

Penjelasan diatas telah memperlihatkan kebenaran-kebenaran yang membuat 
keduanya harus menerima kenyataan pahit yang tidak sesuai dengan pemikiran 
awal mereka tentang hal-hal tersebut. kenyataan memang terkadang tidak sesuai 
dengan apa yang diingikan manusia namun manusia harus mampu mengendalikan 
diri agar kenyataan yang pahit dapat menjadi motivasi seperti yang dilakukan 
karakter-karakter diatas. Keduanya menjadikan kenyataan pahit tersebut sebagai 
masa lalu dan motivasi untuk menang.  

 
Pengabdian sebagai Cinta  

Analisis yang disajikan pada bab sebelumnya serta poin-poin diatas 
peneliti menarik garis lurus tentang makna pengabdian yang disajikan kedua 
novel. pengabdian merupakan proses, cara, perbuatan mengabdi atau 
mengabdikan diri terhadap suatu hal. 

Begitu juga yang disajikan novel NDKA dan novel terjemahan HP. kedua 
novel ini memberikan kisah tentang sebuah pengabdian yang berbeda. Dalam 
novel NDKA pengabdian diberikan para tokohnya untuk menjaga Kedhalu. 
Sedangkan dalam kisha novel terjemahan HP pengabdian para tokohnya 
dilakukan untuk menjaga Hogwarts. Meskipun secara umum pengabdian tersebut 
berpusat pada tempat tinggal. Pengabdian sendiri juga dimunculkan dalam urusan 
pribadi para tokoh.  

Permasalahan cerita yang terjadi sebenarnya terwujud dari rasa cinta yang 
begitu besar terhadap tempat yang mereka tinggali. Lemanthi Luminya yang ingin 
melindungi Kedhalu mengetahui Dhaca adalah seorang Nibiru sehingga dia 
memberikan mimpi-mimpi terhadap Dhaca tentang sosok tersebut sehingga Dhaca 
terpacu untuk berlatih Pungabha. Sehingga Dhaca dapat menjadi sosok Nibiru 
yang berbeda yang tidak akan menghancurkan Kedhalu seperti apa yang 
diinginkan Nibiru sebelumnya. 

Begitu juga dengan Dumbledore yang telah mengatur semuanya agar Harry 
Potter dapat menjadi anak yang dewasa dalam menghadapi Lord Voldemorts. 
Segala yang dilakukan Dumbledore terhadap Harry Potter adalah senjata 
untuknya agar dapat terus melindungi Hogwarts dari serangan-serangan pangeran 
kegelapan nantinya. 

Akhir cerita membuktikan pengabdian karakter-karakter tersebut berbuah 
manis. Mereka berhasil mempertahankan apa yang mereka cintai. Jika lihat secara 
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keseluruhan peneliti menarik kesimpulan bahwa pengabdian yang ada pada kedua 
novel adalah karena rasa cinta yang begitu besar terhadap suatu hal. Meskipun 
berbeda cara dan berbeda tujuan pengabdian tetaplah dapat dilakukan. NDKA 
memperlihatkan perwujudtan rasa nasiolisme para tokohnya terhadap Kedhalu 
dengan bertempur sampai habis. Begitu juga dengan kisah pada novel terjemahan 
HP yang mewujudkan Pengabdian karena rasa cinta terhadap Hogwrarts dan 
dunia sihirnya. 

 
3.3 Pengaruh Novel Terjemahan Harry Potter terhadap Novel Nibiru dan 

Kesatria Atlantis 
Novel Terjemahan Harry Potter lebih dahulu terbit pada tahun 1997 dalam 

bahasa inggris dan baru terbit tahun 2000 di indonesia,  sedangkan novel Nibiru 
dan Kesatria Atlantis terbit pada tahun 2010. Jika dilihat dari segi struktural yang 
kedua novel ini sajikan serta tahun terbit yang berjangka waktu cukup jauh 
membuat peneliti mempertimbangkan masalah keterpengaruhan novel terjemahan 
Harry Potter terhadap Novel Nibiru dan Kesatria Atlantis yang ditulis oleh 
Tasaro GK. Dan semakin kuat dengan pernyataan penulis sendiri yang 
membenarkan adanya keterpengaruhan dalam pembuatan novel Nibiru dan 
Kesatria Atlantis pada sebuah wawancara.  

 
“Ada sinyalir bahwa novel “Nibiru Dan Kesatria Atlantis” 

mengambil ide seperti novel Harry Potter – Jk. Rowling yang 
fenomenal itu. Menjawab pertanyaan demikian, Tasaro lagi-lagi 
berujar santai. Menurutnya, tidak ada suatu hal yang baru di dunia 
ini. Jadi tak salah jika penulis mana pun pasti akan mencomot ide 
dari berbagai tempat. “Kita dituntut untuk membuatnya menjadi 
sesuatu yang baru, yang inovatif hingga hasilnya menjadi karya 
orisinil,” jelas Tasaro tersenyum.”3   

  
Meskipun secara struktural kedua novel ini memiliki keserupaan, pada 

beberapa aspek novel Nibiru dan Kesatria Atlantis memiliki kekhasan masing-
masing. Ini dapat dilihat dari perbedaan setting keduanya menyajikan makna 
kepahlawanan yang berbeda negara indonesia yang selama 350 tahun oleh 
bangsa-bangsa barat dijajah juga disajikan dalam cerita Nibiru dan Kesatria 
Atlantis. Dengan menggunakan tokoh utama sebagai media utama untuk 
menyampaikan pesan kepahlawan dibantu dengan tokoh-tokoh lain sebagai 
pelengkap. Nibiru dan Kesatria Atlantis juga menyampaikan kepahlawanan dalam 
pengusiran penjajah, menyelamatkan negaranya dari jajahan bangsa lain. Dhaca 
Suli ingin menjadi Raja Saternatez agar dapat memimpin kedhalu menjadi 
pahlawan sebenarnya dalam pengusiran bangsa-bangsa lain yang menginginkan 
keberadaan Kedhalu.  

Karajaan juga diangkat sebagai setting dalam kisah kepahlawan ini, hal 
tersebut mengingatkan pada kerajaan-kerajaan yang telah beredar pada masa 

                                                
3 Nibiru Readers Solo, “Profil Tasaro GK.”. WWW. nibirureaderssolo.wordpress.com 
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lampau yang diketahui keberadaannya melalui prasasti-prasasti yang ditemukan 
oleh arkeologi. Dan pemanfaatan isu-isu disekitar masyarakat tentang planet 
Nibiru dan benua Atlantis juga menjadi kekuatan pada novel ini. 

Berbeda dengan Harry Potter yang memakai setting Inggris memaknai 
kepahlawanan dengan caranya sendiri. Inggris yang selama ini kita ketahui bukan 
merupakan negara yang pernah mengalami penjajahan pada masa silam, 
melainkan menjadi negara penjajah. Harry Potter menyajikan ke pahlawanan yang 
dilakukan para tokohnya untuk menghilangkan kejahatan dalam negaranya 
sendiri. Penyajiaan kemodernan begitu membuat pembaca merasa dekat dengan 
tokoh yang ditampilkan. Sedangkan Nibiru dan Kesatria Atlantis membuat 
pembaca membayangkan setting tempat yang berpuluh-puluh tahun berbeda dari 
zaman sekarang. 

Harry Potter sendiri menyajikan cerita yang berpusat di kota London yang 
terkenal dengan kastil-kastil indahnya, sehingga penceritaan latar tempat 
Hogwarts dengan mudah dapat diterima pembaca. Begitu juga dengan dunia sihir 
yang disajikan dimana pada masa-masa lampau penyihir diidentikkan dengan 
kejahatan dan ilmu hitamnya JK. Rowling dapat menyajikan warna yang berbeda 
dengan hal tersebut. Tema Hero/kepahlawan yang disajikan keduanya mungkin 
juga banyak terdapat pada negara-negara lain dengan ciri khas yang berbeda. 

 
Simpulan 

Novel Nibiru dan Kesatria Atlantis dan Harry Potter yang diciptakan oleh 
dua pengarang yang berbeda asal negaranya ini mengambil tema yang sama 
dalam penceritaannya. Dalam pembahasan sruktur alur, karakter, dan latar yang 
membangun kedua novel ini Novel NDKA dan HP menggunakan alur maju untuk 
memperlihatkan kehidupan karakter utama. Alur maju yang digunakan 
memperlihatkan usaha Dhaca Suli (Nibiru dan Kesatria Atlantis) dan Harry Potter 
(novel terjemahan Harry Potter) dalam menyelesaikan konflik eksternal.  
Sedangkan pada karakteristik karakter-karakter NDKA dan Harry Potter tersebut 
ditemukan peran-peran yang berbeda dari tiap karakter. Dalam kedua novel 
ditemukan karakter tokoh utam atau sentral, karakter pelindung, karakter kawan, 
karakter rival sekaligus kawan serta karakter lawan. Sedangkan latar tempat yang 
disajikan keduanya berbeda masa dan berbeda tempat. NDKA lebih 
memperlihatkan ke Indonesiaan sejak awal pembuka novel. Dengan 
mempergunakan isu benua Atlantis dan Nibiru pengarang memperkenalkan 
tempat yang dijadikan sentral penceritaan bernama Kedhalu. Sedangkan dalam 
HP pengarang menampilkan kota London dengan kastil-kastil indahnya dengan 
kemodernan yang mendukung. Meskipun suasana yang dibuat adalah dunia sihir. 
Latar tempat pada HP berpusat pada sekolah yang bernama Hogwarts 

Analisis berikutnya berkaitan dengan pendekatan sastra bandingan yang 
dipergunakan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian tersebut peneliti 
menemukan persamaan dan perbedaan pola cerita dari kedua novel serta 
pemaknaan dari kedua novel. Keduanya yang sama-sama menggunakan alur maju 
disinyalir memiliki peristiwa-peristiwa yang bertema sama seperti kelahiran, ke 
ikut sertaan tokoh Sentral dalam pertandingan sekolah, dan pertempuran untuk 
menentukan kemenangan dengan tokoh lawan namun keduanya memiliki cara 
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yang berbeda dalam menampilkan kejadian-kejadian tersebut dengan ciri khas dan 
ide awal mereka. NDKA dengan Nibirunya dan Harry Potter dengan Dunia 
Sihirnya. Sedangkan pada Karakter meskipun ditemukan kesamaan peran namun 
terdapat pola interaksi yang berbeda antara keduanya. Begitu juga Latar yang 
disajikan kedua semakin mendukung kekhas-an cerita yang mereka sajikan.  

Setelah menganalisis dan memaknai beberapa hal penting yang terdapat 
pada kedua novel terlihat bagaimana alur serta beberapa karakter yang 
dimunculkan memiliki kesamaan peran. Kedua novel baik itu Nibiru dan Kesatria 
Atlantis serta novel terjemahan Harry Potter juga menyajikan tema yang sama 
tentang sosok hero. Sehingga peneliti melihat adanya keterpengaruhan novel 
Nibiru dan Kesatria Atlantis terhadap Harry Potter. Namun meskipun keduanya 
memiliki kesamaan dalam strukturnya kedua novel tetap mempunyai ciri khas 
yang berbeda sesuai dengan budaya yang ada di negara mereka. 

 
 

Referensi 
GK, Tasaro. 2010. Nibiru dan Kesatria Atlantis. Solo: Tiga Serangkai. 
 
Jk. Rowling. 2000. Harry Potter and The Sorcere’s Stone, Terjemahan Listiana 

Srisanti. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 
 
__________. 2007. Harry Potter and the Goblet of Fire, Terjemahan Listiana 

Srisanti . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 
 
_________. 2008. Harry Potter and The Deathly Hallows, Terjemahan Listiana 

Srisanti. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 
 
Stanton,Robert. 2007. Teori Fiksi Robert Stanton Terjemahan Sugihastuti. 

Yogjakarta: Pustaka Pelajar 
 
Djoko Damono,Sapardi. 2005. Pegangan Penelitian Sastra Bandingan. Jakarta. 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 
 
B. Trisman, Sulistianti, dan Marthalena. 2003. Antologi Esai Sastra Bandingan 

dalam Sastra Indonesia Modern. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
 

 
 

 
  


