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Abstrak 

Istilah masyarakat plural dan masyarakat multikultural dari sudut pandang Antropologi 
dianggap memiliki pengertian yang sama, yaitu masyarakat yang memiliki keragaman budaya. 
Namun, kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda manakala memperoleh sufiks –isme, 
yang membentuk istilah pluralisme dan multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan sebuah 
ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara 
individu maupun secara kebudayaan (Watson 2002).  Multikulturalisme lebih menekankan pada 
interaksi dengan memperhatikan keberadaan setiap kebudayaan sebagai entitas yang memiliki 
hak dan kewajiban yang sama dengan kebudayaan lain. Sementara itu, pluralisme dianggap 
sebagai suatu paham yang memandang keanekaragaman budaya dengan menekankan perbedaan 
antara satu masyarakat dan masyarakat lain, kurang memperhatikan interaksinya, melainkan 
lebih menonjolkan keunikan dari entitas itu (Saefuddin 2006). Makalah ini mencoba 
menerapkan konsep multikulturalisme dan pluralisme dalam karya Ayu Utami yang berjudul 
Lalita (Jakarta: KPG, 2012). Oleh pengarangnya, karya tersebut dibagi menjadi tiga bagian, 
yakni: Indigo (hlm1-88), Hitam (hlm. 89—156), dan Merah (157—243).  

Kata kunci: Multikulturalisme, pluralisme, indigo, koloni, inkarnasi 
 
 
 
 
A.  Pendahuluan 

Sastra memiliki peranan besar dalam sejarah manusia. Karya sastra lahir dari 
proses kegelisahan sastrawan atas kondisi yang terjadi di masyarakat. Tidak berlebih 
rasanya jika dikatakan sastra merupakan potret sosial yang mengungkapkan kondisi 
masyarakat pada masa tertentu. Suatu karya sastra dapat memberi pemahaman yang 
khas atas kondisi sosial, budaya, dan ideologi dalam masyarakat tertentu.  

Mempelajari karya sastra suatu bangsa sama halnya dengan usaha memahami 
kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Memelajari kebudayaan suatu bangsa tidak 
akan lengkap jika tidak mengikutsertakan pembahasan mengenai kesusastraan bangsa 
yang bersangkutan. Itulah gambaran mengenai kedudukan kesusastraan dalam 
kebudayaan sebuah bangsa. Karya sastra bukan hanya merepresentasikan kondisi sosial 
yang terjadi pada zaman tertentu, melainkan juga menggambarkan perkembangan 
pemikiran dan kebudayaan masyarakatnya. Dengan demikian, karya sastra sangat 
memungkinkan untuk dikaitkan pembahasannya dengan multikulturalisme dengan 
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menitikberatkan pada masalah konteks budaya yang mengagungkan perbedaan-
perbedaan dan pluralisme kultural. 

Makalah ini menganalisis novel karya Ayu Utami yang berjudul Lalita 
(Kepustakaan Populer Gramedia, 2012).Novel ini terdiri atas tiga bagian, yakni Indigo 
(hlm 1-88), Hitam (hlm. 89-156), dan Merah (hlm.157-239). Novel ini diterbitkan 
pertama kali pada September 2012. Novel ini menceritakan tokoh utama Lalita, yang 
beberapa kali mengalami perubahan peran dalam masyarakat. Peran Lalita menjadi 
semakin menarik untuk dianalisis, karena peran itu digambarkan oleh seorang laki-laki 
yang bernama Yuda. Novel ini mengambil  setting di beberapa tempat, antara lain 
Jakarta, Paris dan beberapa kota lainnya. Karya ini juga dilengkapi dengan keterangan 
catatan akhir yang membantu dalam  proses pemahaman dalam membaca buku ini. 

Salah satu perempuan sastrawan yang kuat menggambarkan masalah pluralisme 
dan multikulturalisme dalam karyanya adalah Ayu Utami. Dalam novelnya yang 
berjudul Lalita, Ayu banyak mengungkapkan masalah sejarah peradaban bangsa-bangsa 
di dunia, benda-benda peninggalannya, termasuk mengenali orang-orang yang berjasa 
pada masa tertentu. Karena alasan inilah makalah ini menganalisis tentang karya Ayu 
Utami yang berjudul Lalita.  

B.  Konsep Tentang Multikulturalisme dan Pluralisme 

Bagi kalangan Antropolog, konsep tentang masyarakat yang multikultur dan 
masyarakat yang plural sering dianggap sama. Kumunculan kedua istilah ini dilandasi 
dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan keberadaan keberagaman budaya 
yang ada di masyarakat. Apabila dilihat dari asal katanya, istilah multikultur terdiri atas 
dua kata yakni multi yang berarti ‘ banyak’ dan kultur yang berarti ‘budaya’. Sementara 
itu istilah plural adalah lawan kata dari singular yang memiliki makna ‘tunggal’. Istilah 
plural identik dengan kata ‘jamak’ Kenyataannya di masyarakat, Keanekaragaman 
budaya ini seharusnya tidak menganggap rendah atau bahkan lebih ekstrem lagi 
menghilangkan salah satu budaya yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, 
perbedaan budaya seharusnya tidak menimbulkan konflik di masyarakat. 

Namun kedua istilah ini akan memiliki makna yang berbeda apabila diberikan 
akhiran/sufiks –isme: Pluralisme dan multikulturalisme. Hal ini terjadi karena membawa 
dampat psikologis yang mengacu pada perbedaan ideologi. Multikulturalisme 
merupakan sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam 
kesederajatan baik secara individu, maupun secara komunal (Watson, 2002). Dengan 
demikian multikulturalisme lebih menekankan pada interaksi yang terjadi antarbudaya 
sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kebudayaan lain. 
Sementara itu, pluralisme dianggap sebagai suatu ideologi yang memandang 
keanekaragaman budaya yang lebih menekankan perbedaan antara satu masyarakat dan 
masyarakat lainnya, kurang memperhatikan interaksinya. Pluralisme lebih menonjolkan 
keunikan dan entitas itu sendiri (Saefuddin, 2006). 

Sejalan dengan lahirnya sastra Indonesia modern, masalah multikulturalisme 
muncul dalam Sastra Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Mahayana (2012) yang 
menyatakan beberapa alasan yang mendukung pemikiran tersebut.  

Pertama, sastra Indonesia modern lahir sebagai hasil pertemuan dengan 
kebudayaan Barat yang lalu wujud dalam bentuk sastra tulis. Dengan begitu, 
tradisi lisan (oral tradition), tersisih oleh berbagai ragam sastra tulis. Kedua, 
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sastra Indonesia dilahirkan dari rahim sastrawan yang tidak dapat melepaskan 
dirinya dari kultur etnik yang membesarkan dan membentuknya. Mengingat 
sastrawan Indonesia berasal dari pluralitas dan keanekaragaman etnik, maka 
niscaya khazanah sastra Indonesia mencerminkan juga kenekaragaman itu. 
Ketiga, sastra Indonesia ditulis dalam bahasa Indonesia, sebuah bahasa yang 
diangkat dari bahasa etnis Melayu yang penyebarannya di wilayah Nusantara 
telah punya sejarah yang panjang. Ia juga sudah sejak lama menjadi lingua 
franca; bahasa perhubungan antarsuku-suku bangsa yang berbeda dan antara 
pribumi dan orang asing, baik dalam hubungan pemerintahan, maupun 
perdagangan. 

 

Mahayana (2012) juga mengatakan karya sastra Indonesia yang hadir selepas 
tahun 1950-an kuat mencerminkan semangat etnik kedaerahan. Munculnya perempuan 
sastrawan dengan latar belakang budaya yang berbeda turut meramaikan khazanah 
sastra Indonesia. Selanjutnya Mahayana (2012) mengungkapkan, “Yang menarik dari 
karya-karya mereka adalah beragamnya bentuk representasi yang jika dilihat dari 
perspektif multikultural, justru memperlihatkan pengagungan pada keanekaragaman dan 
pluralitas.” 

C.  Sinopsis Lalita 

Lalita adalah sebuah novel karya Ayu Utami yang diterbitkan pertama kali pada 
September 2012. Novel ini merupakan buku kedua serial Bilangan Fu, setelah buku 
pertamanya Manjali dan Cakrabirawa terbit pada 2010 lalu. Serial Bilangan Fu selalu 
menghadirkan tiga tokoh: Sandi Yuda, Parang Jati, dan Marja. 

Lalita terbagi atas tiga bagian, yaitu “Indigo”, “Hitam”, dan “Merah”. Bagian 
“Indigo” mengisahkan pertemuan Lalita, seorang perempuan kaya yang menjadi kurator 
foto, dengan tokoh Sandi Yuda. Sandi Yuda adalah seorang pemanjat tebing yang baru 
pertama kali menginjakkan kakinya di Jakarta. Hubungan keduanya bermula tatkala 
mereka bertemu pada sebuah acara pembukaan fotografi. Hubungan mereka semakin 
akrab ketika Yuda diajak menginap di rumah Lalita, yang menjadikan hubungan mereka 
makin intim. Indigo merupakan sebutan bagi Lalita dari Sandi Yuda karena perempuan 
tersebut memiliki warna favorit biru mendekati ungu. 

Lalita memiliki sebuah kitab rahasia bernama Buku Indigo. Buku bersampul 
kulit warna ungu tersebut berisi catatan tangan dan gambar-gambar indah bagan-bagan 
konsentris yang merupakan salinan dari sebuah sumber yang lebih tua. Perempuan 
bernama lengkap Lalita Vistara mengaku keturunan Vlad Drakula. Misteri tentang 
Lalita makin terkuak ketika Sandi Yuda bertemu dengan Janaka atau Jantaka yang 
merupakan kakak Lalita. Janaka mengingatkan agar Yuda berhati-hati pada perempuan 
indigo tersebut. Sementara Lalita sendiri menyebut Janaka dengan sebutan jahanam. 
Kedua adik kakak ini merupakan musuh bebuyutan sejak beradab-abad lamanya dan 
takdir selalu mempertemukan mereka berdua dalam abad lain untuk menyelesaikan 
perkara di antara mereka.  

Marja, kekasih Sandi Yuda, dan Parang Jati, sahabat Sandi Yuda, turut terlibat 
dalam masalah antara Lalita dan kakaknya, Jataka dalam perebutan Buku Indigo. Kitab 
yang berisi pemikiran dan penelitian kakeknya mengenai psikoanalisis tersebut 
kemudian menjadi petaka. Cerita pada bab ini ditutup dengan kisah sengsara Lalita yang 
dianiaya. Lalita yang telanjang, tubuhnya ditutupi oleh kain, wajah yang biasanya ber-
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make up layaknya topeng, kini tampil polos. Bulu mata palsu congkak warna ungu telah 
ditanggalkan, tangannya terluka karena jeratan tali. 

Bagian kedua buku ini, ”Hitam“, menceritakan peristiwa yang dialami oleh 
keluarga Austria, yang menghadiri pameran exposition universelle dalam rangka 
memperingati 100 tahun Revolusi Prancis, yang ditandai dengan peresmian menara 
Eiffel yang sangat terkenal. Pada acara tersebut dipamerkan kehidupan suku-suku 
bangsa primitif baik dari Afrika maupun Asia sebagai wilayah koloni Prancis. Pada 
bagian ini dikisahkan kehidupan pemuda kecil bernama Anshel Eibenschutz dengan 
cerita yang dituturkan Babushka Katarina kira-kira tahun 1889 di Paris tentang 
kehidupan para drakula.  

Anshel memulai pencarian diagram-diagram konstentris atau mandala yang 
dianggapnya sebagai struktur dasar yang ada dalam alam semesta. Anshel 
meninggalkan Eropa dan memulai mengembara. Paruh perjalanan pertama ia pergi ke 
Istanbul, Yerusalem, dan Kairo. Namun, Anshel tidak menemukan apa yang ia cari. Ia 
pun melanjutkan perjalanan ke utara, ke pegunungan Himalaya, Tibet. Di sanalah 
Anshel lebih mendalami apa yang ia cari. Mandala masih menjadi tradisi bagi warga 
Tibet. Ajaran-ajaran Buddhisme telah memukaunya. Ia menyadari bahwa Buddhismelah 
yang ia cari, bukan teori-teori Freud yang dulu sering ia sangkal. Dua orang teman 
Tibetnya menyarankan Anshel untuk berhijrah ke Sumatera dan Jawa Tengah, tempat 
jawaban akan axis mundi, pusat dunia, atau konsentris mungkin saja bisa ditemukan. 
Anshel yang diceritakan pada bagian kedua buku ini, tidak lain adalah kakek Lalita. 

Sementara itu, bagian ketiga, ”Merah“, menceritakan hubungan antara Sandi 
Yuda, Marja dan Parang Jati, di satu pihak, dan Lalita dengan leluhurnya di pihak lain 
(inkarnasi). Soal Parang Jati yang memendam rasa pada Marja, begitu juga sebaliknya. 
Yuda mengetahui hal itu, tetapi di sisi lain ia juga merelakan sahabat dan kekasihnya 
saling jatuh cinta. Yuda cemburu, tetapi ia juga sayang pada keduanya. Hubungan yang 
tidak bisa dibahas, termasuk Jati tidak boleh menanyakan pada Marja apakah ia 
mencintai Yuda atau tidak. 

D.  Analisis Multikulturalisme dalam Lalita 

Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan 
mengenai ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan 
tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya yang ada 
dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan 
politik yang mereka anut. Dalam studi gender, multikulturalisme disejajarkan dengan 
kesetaraan gender para tokohnya. Berbeda dengan pengertian jenis kelamin, gender 
adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab 
antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat 
diubah sesuai perkembangan zama. Konsep gender adalah pembedaan sifat, sikap dan 
peran yang melekat pada laki-laki dan perempuan (Handayani dan Sugiarti, 2002). 
Berbeda dengan pengertian jenis kelamin yang membedakan antara laki-laki dan 
perempuan berdasarkan struktur biologisnya, yakni perempuan dapat melahirkan anak, 
sementara laki-laki tidak.  

Kesetaraan gender merupakan bagian dari multikulturalisme yang menitik 
beratkan pada pengakuan terhadap semua kelompomk maupun individu yang terdapat 
dalam masyarakat, yang lebih mementingkan relasi hubungan antartokoh. Bagaimana 
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tokoh satu berinteraksi dengan tokoh lain dalam karya sastra yang merupakan suatu 
entitas tersendiri yang terjadi dalam hubungan yang setara. 

Tokoh utama novel ini, Lalita, percaya bahwa dirinya pernah hidup di empat 
zaman. Yang pertama adalah pada abad 5 dengan setting Nepal dan Sriwijaya, abad 10 
di Jawa Tengah seputar Magelang, Yogyakarta dan Muntilan, abad 15 sebagai drakula 
di Transylvania, dan abad 20 di Nusantara. 

Berikut ini analisis permasalahan gender yang terdapat dalam novel Lalita. 
Seperti karya-karya sebelumnya, dalam karyanya kali ini pun Ayu Utami menantang 
konstruksi gender melalui karakter tokoh-tokoh yang ia ciptakan. Lalita, tokoh utama 
dalam novel ini, adalah seorang perempuan yang sangat cantik dan menawan, seperti 
terlihat dalam kutipan berikut ini.  

Tubuhnya sangat ramping, jika bukan kurus. Sabuk lebarnya kemerlip. Ia 
mengenakan tanktop ungu yang kontras dengan kulit kuningnya dan celana jins 
ketat. Dari bawah jins itu menyembul kakinya yang berjinjit dalam balutan sepatu 
bertemali dengan hak lancip. Kuku-kukunya bercat, merah darah di waktu malam. 
Jari-jarinya panjang dan lentik. Sempurna seperti peri yang tak pernah menginjak 
tanah. Di pergelangan kaki kanannya melekat gelang emas putih dengan genta-
genta kecil. Genta yang berdenting mengiringi langkahnya. Rambutnya bagai 
benang-benang sutra yang disetrika dan digulung di bagian ujung. (Utami, 2012, 
8)  

Gambaran di atas memperlihatkan Lalita sebagai perempuan yang memiliki 
penampilan fisik yang sangat menarik dan modern. Sosok yang dideskripsikan dalam 
penggalan cerita di atas mewakili gambaran perempuan metropolitan masa kini yang 
berupaya tampil trendi. Lalita adalah seorang perempuan dengan dandanan mencolok, 
berbalut busana ketat, mengenakan tas dan sepatu berwarna senada hasil rancangan 
designer terkemuka, dan menghisap rokok ramping ungu. Benda-benda yang 
dikenakannya bernuansa keunguan, sehingga tokoh Sandi Yuda menjulukinya dengan 
sebutan “Perempuan Indigo“. 

Kehadiran Lalita mampu menyihir orang-orang yang melihatnya. Sandi Yuda 
bahkan mengumpamakan wajah Lalita sebagai sebuah topeng cantik. 

Semua pada wajah itu dilukis dan dibubuhkan dengan sangat rapi sehingga kau 
merasa melihat sebentuk topeng cantik. Kau takjub kau tak bisa membayangkan 
wajah manusia di balik lukisan itu. Inilah muka paling aneh yang pernah kau lihat. 
Cantik, tetapi begitu tak wajar. Begitu vulgar. (Utami, 2012, 8-9) 

Lalita bukanlah sekadar sosok perempuan cantik, tetapi ia memiliki kepribadian 
yang cukup kuat dan juga pintar. Ia adalah seorang primadona. Oleh para perempuan 
lain, kehadiran Lalita dianggap sebagai ancaman dan pesaing berat dalam mem-
perebutkan lelaki pujaan. 

Para grupies itu tidak tahan melihat pemain baru, yang datang tidak melalui jalur 
yang sama. Pemain baru ini mengendarai BMW marun, memakai tanktop ketat 
ungu, kaki berjinjit pada stileto Christian Louboutin 12cm, juga ungu, tas Louis 
Vuitton, dan dengan make-up panggung tahan hujan. Lonceng di kaki. Lebih 
menjengkelkan lagi, perempuan ungu ini bukan perempuan dungu yang hanya 
mengandalkan dandanan. Ia seorang kurator dan art dealer, memiliki galeri di 
Singapura dan Hongkong, berbahasa Inggris sangat fasih dan sedikit Prancis, 
membaca sastra dan filsafat. Lalita Vistara sangat canggih. (Utami, 2012, 24). 
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Lalita digambarkan sebagai seorang perempuan yang memiliki kuasa atas orang-
orang di sekitarnya. Ia menginginkan orang-orang memberikan perhatian utuh 
kepadanya. Terlebih lagi, ia sangat tidak senang jika pria yang disukainya tidak 
memberikan perhatian sepenuhnya. Lalita adalah seorang rani – raja perempuan. Ia 
berkeyakinan bahwa dalam kehidupan sebelumnya ia adalah seorang ratu (Utami, 2012, 
24). 

Dalam Saman, novelnya yang terdahulu, Ayu Utami menyuarakan pandangan-
nya mengenai perempuan, tubuh, dan seksualitas. Seksualitas yang ditampilkan dalam 
karya tersebut memperlihatkan upaya pengarang untuk membebaskan diri dari 
konstruksi sosial yang selama ini dibangun di masyarakat. 

Dalam Lalita, Ayu Utami juga kembali menghadirkan wacana seksualitas. Ia 
menunjukkan keberaniannya mengungkap cerita mengenai hubungan seksual, sesuatu 
yang hingga saat ini seringkali masih dianggap tabu untuk dibicarakan. Namun, Ayu 
mampu menyampaikannya dengan gaya bahasa yang sangat baik.  

Perempuan Indigo menamainya “axis mundi kecil“. Ialah celah kecil lembut di 
antara tonjolan leher rahim dan dinding terdalam vagina. Tapi, untuk 
mencapainya, kedua pihak harus menjadi feminin dan maskulin sekaligus. Titik ini 
mensyaratkan keseimbangan dan tak memungkinkan dominasi. Hubungan seks 
bisa saja terjadi oleh pemerkosaan, atau persetubuhan yang dangkal, dan 
sebagian pelakunya mengatakan itu nikmat juga, tapi axis mundi hanya bisa 
dicapai oleh kesetaraan antara lelaki-perempuan secara mental maupun fisik. 
(Utami, 2012, 32)  

Penggalan adegan di atas memberikan gambaran tersirat mengenai kesetaraan 
antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan seksual. Secara tidak langsung, 
pengarang ingin menyampaikan bahwa hubungan seksual yang sesungguhnya bukanlah 
yang didominasi oleh salah satu pihak. Konstruksi yang dibangun oleh masyarakat 
membentuk anggapan bahwa perempuan ideal adalah sosok yang pasif dan penurut, 
termasuk untuk urusan ranjang. Seringkali yang terjadi, perempuan hanya dijadikan 
objek kepuasan seksual bagi lelaki. Namun pandangan pengarang yang tergambarkan 
dalam paragraf di atas, ingin menyampaikan ide kesetaraan, bahwa tidak ada satu pihak 
pun yang boleh dominan dibandingkan pihak lainnya karena keduanya sama-sama 
berkedudukan sebagai subjek. Seperti dikatakan selanjutnya oleh Ayu Utami, “Poros 
dunia mensyaratkan simetri antara dua kutub yang komplementer. Langit-bumi. Pria-
wanita. Feminin-maskulin. Terang-gelap. Tak ada pemimpin-pengikut, subjek-objek. 
Keduanya subjek“ (Utami, 2012, 32-33). 

Lalita menjaga komunikasi dengan tokoh lainnya seperti Sandi Yuda, dan 
Parang Jati. Kesetaraan gender yang merupakan manifestasi dari multikulturalisme 
terjadi tatkala Yuda menyelamatkan Lalita  dari peristiwa melayangnya piala anggur 
yang hampir mengenai dirinya. Sebagai imbalannya, Lalita mengajak Yuda pulang ke 
rumahnya. Ajakan itu cukup mengejutkan bagi Yuda, Ia bahkan terlalu terkejut 
menyadari betapa wanita ini (Lalita) tak tertebak.  Unpredictable. (Utami 2012, 25). 

Selanjutnya, hubungan keduanya semakin intens, bahkan Yuda ingin menolak-
nya dengan halus. Dikatakan pula bahwa Yuda belum ingin berselingkuh. Ia tidak 
sedang dalam mode berpetualang. Ia tidak sedang haus perempuan. Ia masih memiliki 
Marja sebagai fokus hidupnya. Dari teks ini dapat dianalisis bahwa hubungan antara 
ketiga tokoh Lalita, Yuda, dan pacarnya Marja mengendalikan perilaku Yuda. Upaya 
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untuk tidak berselingkuh yang dipikirkan oleh Yuda merupakan suatu tindakan tokoh 
yang sederajat tidak mengenal perbedaan, baik pangkat maupun derajat. Kesetaraan 
inilah yang menyebabkan keduanya semakin intens dalam berhubungan, yaitu dari 
hubungan pertemanan menjadi hubungan badan bagaikan suami-isteri.  

Dalam bagian lain, toleransi antartokoh merupakan realitas multikultur yang 
selalu muncul dalam bermasyarakat, seperti terdapat dalam teks berikut. 

Kini Lalita berdiri di hadapannya sambil berkacak pinggang dengan santai. 
“Merokok?“ 
“S-saya tidak merokok. Tapi silakan.“ 
Perempuan itu tersenyum. Tak diambilnya rokok. Seolah ia tahu, merokok adalah 
kebiasaan orang gugup juga. Ia seperti menegaskan bahwa ia sama sekali tidak 
gugup. Ia yang pegang kendali. (Utami 2012, 29) 

Tenggang rasa yang dilakukan baik oleh Yuda maupun Lalita tampak dalam 
kutipan tersebut. Yuda mempersilakan Lalita untuk merokok, karena ia sendiri tidak 
merokok. Sementara itu, Lalita yang ingin merokok, berhubung Yuda tidak merokok, 
mengurungkan niatnya untuk merokok. Tenggang rasa di antara para pelaku sangat 
terasa, sehingga keikhlasan untuk berkomunikasi di antara keduanya menjadi semakin 
kuat dan semakin mendalam. 

E.  Analisis Pluralisme dalam Lalita 

Pluralisme adalah ideologi-ideologi yang memandang keanekaragaman budaya 
yang lebih menekankan perbedaan antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. 
Pluralisme lebih menonjolkan keunikan dan entitas itu sendiri. Dalam dialog berikut 
tampak bahwa pengetahuan Lalita jauh melebihi pengetahuan Yuda. 

“Musik?“ 
“Apa saja?“ 
Perempuan itu menyetel sesuatu yang terlalu canggih untuk dikenal Yuda. 
“Kamu mau kopi..... atau absinthe?“ 
“Yang terakhir“ 
Yuda memnjawab begitu cepat. Barangkali ia menutupi ketidaktahuannya tentang 
lagu yang diputar itu. 
Perempuan itu tertawa kecil, ramah.. 
“Kamu tahu apa itu Absinthe?“Perempuan itu bertanya. Matanya mengerling. 
”Tidak tahu“ 
Si perempuan tertawa lepas. ”Bagus. Memang tidak semua hal perlu diketahui.“ 
(Utami, 2012, 29) 

Perkataan Lalita terhadap Yuda menunjukkan bahwa dirinya lebih tahu daripada 
Yuda. Sambil tertawa kecil, ia menunjukkan bahwa dirinya lebih modern dan lebih 
canggih daripada Yuda. Ia mengenal berbagai jenis musik, minuman sambil menyata-
kan bahwa tidak semua hal perlu diketahui. Apa yang diketahui oleh Lalita tidak perlu 
diketahui oleh Yuda. 

Memang demikianlah sifat Lalita yang menurut anggapan Yuda, selalu lebih 
unggul. Yuda sebagai orang yang masih kuliah memiliki perasaan bahwa Lalita 
melebihinya semua hal dan di segala bidang, sehingga dalam adegan pribadi mereka, 
seperti kalimat berikut. 
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Dan walaupun dua puluh tahun lebih tua, tubuh Lalita cantik matang. Akan tetapi 
yang terjadi tidak seperti itu. Perempuan itulah yang menungganginya terlebih 
dahulu, setelah membawanya tanpa ia melakukan perlawanan sama sekali.  
(Utami, 2012, 35). 

Dalam masyarakat, kaum laki-laki dianggap lebih tua dan lebih senior 
dibandingkan kaum perempuan. Hal ini diungkapkan oleh Janaka, saudara kembar 
Lalita, bahwa ia merasa lebih tua daripada Lalita karena dia seorang laki-laki. Laki-laki 
harus lebih senior dan lebih berkuasa dari pada perempuan, seperti kutipan berikut. 

”Kakakku, kami seusia. Sebab dia adalah kakak kembarku“. Kata Lalita. 
Padahal kemarin dulu Janaka berkata bahwa ia lebih tua empat tahun dari 
adiknya. 

”Salah satu di antara kami keluar lebih dulu itulah yang adik. Tapi, sesungguhnya, 
aku tak tahu siapa yang muncul lebih dulu. Itu rahasia orang tua kami. Dia 
mengklaim sebagai kakak, sebab dia laki-laki. Baginya laki-laki lebih senior dari 
pada perempuan. Dan kau tahu yang diinginkan lelaki hanyalah kekuasaan“. 
(Utami, 2012: 59) 

Jelaslah bahwa dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan tetap hidup dalam 
masyarakat. Ketidaksetaraan gender menyebabkan adanya dominasi dari yang kuat 
terhadap yang lemah. Dalam masyarakat yang menganut ideologi pluralisme, hal itu 
dianggap sebagai hal yang wajar. Kaum lelaki dianggap sebagai kelompok yang kuat, 
yang memegang kekuasaan, sementara itu kaum perempuan adalah kaum inferior yang 
kedudukannya berada di bawah dominasi kaum laki-laki. Ketidakadilan gender (gender 
inequalies) telah membawa persoalan yang melahirkan ketidakadilan. Hal ini yang 
terjadi dalam masyarakat yang tercermin dalam novel Lalita.  

F.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis di atas, novel Ayu Utami yang berjudul Lalita, sarat 
dengan unsur ideologi multikulturalisme dan pluralisme. Kedekatan antartokoh 
tercermin dalam bagian I novel ini, yang berisi tentang hubungan antara Yuda dan 
Lalita. Bagaimana kecanggungan seseorang dari kalangan bawah dapat diatasi oleh 
seorang perempuan elite yang baik dari segi fisik, gaya hidup, maupun tingkat sosial 
jauh lebih tinggi. Kondisi ini juga dibarengi dengan upaya Yuda yang mencoba untuk 
mengimbangi status sosial dan gaya hidup Lalita. Keduanya berjalan lancar tanpa 
hambatan yang berarti kecuali terhadap hubungan antara Yuda dan kekasihnya yang 
dulu, Marja. Kesetaraan genderlah, yang juga merupakan bagian dari multikulturalisme, 
yang menyebabkan hubungan ini dapat berjalan dengan baik, saling harga menghargai, 
dan saling menguntungkan kedua belah pihak. 

Sementara itu, pluralisme yang berkaitan dengan gender enaqualities juga 
terdapat dalam novel ini. Perbedaan hakiki antara laki-laki dan perempuan menurut 
masyarakat dalam novel tersebut terletak pada dominasi kaum laki-laki. Kaum laki-laki 
dianggap sebagai kelompok yang berkuasa, yang mengendalikan dunia, sementara 
kaum perempuan menjadi kelompok yang inferior. Masyarakat masih sangat 
menjunjung tinggi dominasi laki-laki, sehingga pada saat Lalita dan Janaka dilahirkan, 
keluarga tetap merahasiakan siapa yang lahir lebih dahulu. Namun, berhubung kelahiran 
anak kembar tersebut berupa kembar laki-laki dan perempuan, maka apa pun yang 
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terjadi, anak laki-lakilah yang dianggap lebih tua. Masalah benar atau tidaknya 
anggapan tersebut hanya pihak keluarga saja yang mengetahui. 

Berkaitan dengan novel Lalita, ditemukan konsep tentang multikulturalisme dan 
pluralisme. Walaupun alur cerita cukup rumit, namun dalam novel ini tampak dengan 
jelas penggunaan kedua konsep tersebut yang termuat dalam kesetaraan dan bias gender 
para tokoh utamanya. 
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