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Abstrak
Salah satu kajian yang menjadi sasaran pasar saat ini adalah ekranisasi. Sudah banyak karyakarya bentuk prosa yang dilayarputihkan menjadi film. Menggunakan pendekatan kualitatif,
tulisan bertujuan mendeskripsikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam novel Calon Arang
karya Pramoedya Ananta Toer saat ditransformasikan menjadi layar putih animasi oleh
Emperor Edutainment yang sudah menghasilkan banyak karya mendidik. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa terdapat (1) penciutan tokoh dan peristiwa; (2) perubahan bervariasi
tokoh dan peristiwa; dan (3) penambahan peristiwa. Selain itu, terjadi perubahan simbolik
yaitu hilangnya sebuah ritual yang merupakan simbol dari malapetaka yang dihadirkan dari
diri Calon Arang dan murid-muridnya, dengan alasan bahwa adanya pertimbangan mengenai
hakikat animasi yang dilahirkan channel Emperor Edutainment yaitu melahirkan programprogram mendidik untuk semua usia, terkhusus anak-anak. Maka, unsur-unsur sensitif
mengenai kematian tragis dan tayangan-tayangan bentuk-bentuk kekerasan yang menjadi
simbol utama dalam cerita Calon Arang harus beri batasan bahkan beberapa gambaran tersebut
ditiadakan atas dasar kesengajaan.
Kata kunci: ekranisasi, Calon Arang, animasi legenda

Abstract
One of the studies that is currently the target market is ecranization. There have been many
prose works that have been turned into films. Using a qualitative approach, the writing aims
to find changes in the novel Calon Arang by Pramoedya Ananta Toer when it was transformed
into an animated white screen by Emperor Edutainment which has produced many educational
works. The results of this study indicate that there are (1) shrinkage of characters and events;
(2) changes in various characters and events; (3) Addition of events. In addition, there was a
symbolic change, namely the disappearance of a ritual which was a symbol of the catastrophe
presented by Calon Arang and his students, on the grounds that there was a consideration of
the nature of animation created by the Emperor Edutainment channel, namely giving birth to
educational programs for all ages, especially children. Thus, sensitive elements regarding
tragic deaths and shows of forms of violence which are the main symbols in the story of Calon
Arang must limit some of these images on purpose.
Keywords: ecranization, Calon Arang, legend animation
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1. Pendahuluan
Kajian Alih Wahana sampai saat ini menjadi
idola semua orang, baik bagi penikmat maupun
seorang pengarang dengan karyanya. Kesempatan ini juga diambil oleh pihak-pihak yang
melihat ini sebagai sebuah peluang. Banyak
novel-novel yang sekiranya dahulu pernah
jaya di masanya beberapa tahun kemudian di
alih wahanakan menjadi film, kajian alih
wahana ini bisa disebut ekranisasi. Fenomena
adaptasi ini diterima di masyarakat Indonesia
sejak difilmkannya novel Ayat-Ayat Cinta pada
tahun 2008, Berkalung Sorban (2008), Ketika
Cinta Bertasbih (2009), Laskar Pelangi (2009),
Sang Pemimpi (2010), Sang Penari (2010),
Surat Kecil untuk Tuhan (2011), Di Bawah
Lindungan Ka’bah (2011), Negeri Lima Menara
(2012) dan sebagainya (Istadiyantha dan Wati,
2015: 3).
Salah satu karya yang sempat populer
sekitar tahun 1950-an adalah novel Calon
Arang (1957) karya pengarang Pramoedya
Ananta Toer. Novel ini bercerita tentang seorang dukun janda jahat dan berkuasa bernama Calon Arang. Calon Arang memiliki anak
yang belum menikah, Ratna Manggali karena
tidak ada satupun yang berani menghadapi
Calon Arang, ibunya. Anaknya kerapkali digunjing banyak orang, ini membuat Calon
Arang kesal dan membasmi semua orang
yang berani menghina ia dan anaknya. Namun, di akhir cerita, tokoh perempuan yang
digambarkan di dalam novel akhirnya bisa
dikalahkan oleh seorang laki-laki bernama Mpu
Baradah atas dasar kesucian hati.
Novel ini diceritakan Pram layaknya mendongeng. Cerita Calon Arang memang sudah
populer di kisah masyarakat Jawa dan Bali.
Banyak media alih wahana lain yang kembali
mengisahkan legenda Calon Arang ini, seperti
ke film layar lebar, animasi, tarian bahkan
pemotretan, yang bisa jadi punya versi cerita10

nya sendiri. Pengalihwahanaan yang dibuat
ke film dibintangi Suzzana dilakukan tahun
1980-an, sedangkan alih wahana animasi Calon
Arang oleh Emperor Edutainment (kartun)
tayang pada tahun 2000.
Hingga saat ini penelitian novel Calon
Arang berhenti pada legenda dan ekstrinsik
cerita, yaitu kajian feminisme dan patriarki.
Tulisan ini berusaha menambah referensi
baru dengan menggunakan media bandingan
lainnya, yaitu film animasi dengan fokus pembahasan kepada perubahan-perubahan yang
terjadi antara kedua karya tersebut, salah
satunya adalah perubahan simbolik.
Kita secara sadar mengartikan simbol
sebagai lambang. Namun, pengertian simbol
secara filosofi adalah suatu istilah dalam logika,
matematika, semantik, semiotik, dan epistemologi; eotologi (simbol adalah sebuah sinonim dari “kepercayaan”) dibidang liturgi, seni
rupa, dan puisi. Unsur yang sama dalam beraneka penggunaan di atas adalah sifat simbol
untuk mewakili sesuatu yang lain. Akan tetapi,
dalam simbol sebenarnya ada unsur yang
berarti mencampurkan, membandingkan, dan
membuat analogi antara tanda dan objek yang
diacu. Menurut teori sastra, simbol sebaiknya
dipakai dalam pengertian sebagai objek yang
mengacu pada objek lain, tetapi juga menuntut
perhatian pada dirina sendiri sebagai perwujudan (Wellek dan Warren, 2016: 219220).
Dalam kajian alih wahana, dikenal istilah
ekranisasi. Ekranisasi merupakan pelayarputihan atau pemindahan sebuah novel ke
dalam film. Karena berubah, maka dari proses
pemindahan tersebut akan ada perubahan,
yaitu proses mengubah dunia kata-kata dalam
novel menjadi dunia gambar bergerak, proses
perubahan dari sesuatu yg dihasilkan secara
individual menjadi sesuatu yang dihasilkan
bersama-sama, proses yang awalnya mem-
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baca menjadi menonton; dan proses perubahan dari kesenian yang bisa dinikmati
dimanapun menjadi kesenian yang dinikmati
di tempat tertentu, dan pada waktu tertentu.
Bentuk-bentuk yang berubah dalam proses
perubahan tersebut di antaranya (1) penciutan yaitu pemotongan atau penciutan
bagian novel: cerita, alur, tokoh, atau suasana
ketika hendak difilmkan; (2) penambahan alur,
cerita, penokohan, latar atau suasana karena
penafsiran baru dari dari si pembuat film atau
skenario; dan (3) perubahan bervariasi, adanya variasi-variasi tertentu antara novel dan
film (Eneste, 1991:60).
Pentransformasian novel ke dalam film
memang akan membuahkan sebuah perbedaan. Tapi, itu bukan menjadi persoalan
yang mendasar. Tujuan adanya penceritaan
kembali dengan media yang berbeda adalah
untuk memperpanjang usia cerita—dalam hal
ini legenda Calon Arang. Selain itu, tentu dari
kedua pengarang memiliki kebutuhan dan
keinginna berbeda mengenai karya yang dibuat.
Terdapat penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Pertama, penelitian yang
dilakukan oleh Valentina, Sarwit, dan Yayah dari
Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia
FKIP Universitas Bengkulu dengan judul
“Perempuan dalam Cerita Calon Arang Karya
Pramoedya Ananta Toer Perspektif Feminis
Sastra”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dominasi patriarki dan sebuah
sikap serta keputusan perempuan di atas
dominasi budaya patriarki. Ketiganya juga
menemukan bentuk-bentuk dominasi patriarki
yang dilihat dari status sosial, kondisi inferior
perempuan dan relasi perempuan yang ternyata membentuk suatu sikap berbeda, dan
berimbas pada gugatan yang beragam pula di
setiap tokoh.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ali
Mahfud dari Program Studi Sastra Indonesia,

UNESA dengan judul penelitian “Transformasi
Cerita Lisan Calon Arang Dusun Butuh, Desa
Sukareja, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri
Ke Dalam Film Ratu Sakti Calon Arang Soraya
Intercine Film”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadi transformasi dalam struktur cerita meliputi tema, alur, penokohan, dan
latar cerita. Terjadi pula transformasi nilai-nilai
dan simbolik.
Ketiga, penelitian oleh Aditya Rahman
dengan judul “Dimensi Sosial dalam novel
Calon Arang karya Pramoedya Ananta Toer:
Tinjauan Sosiologi Sastra dan Implementasinya
pada Pembelajaran Sastra di SMA”. Penelitian
ini dapat dikatakan baru karena dipublikasikan pada tahun 2019. Pembahasan yang dilakukan Aditya ialah mencakup pendeksripisan
biografi pengarang, karakteristik pengarang.
Hal ini memang perlu dicantumkan mengingat
tulisan dengan pendekatan sosiologi sastra
mencakup sosiologi pengarang dan karya itu
sendiri, dan ini akan membantu dalam proses
analisis karena novel Calon Arang erat dengan
Jawa dan Bali. Selain itu, Aditya juga mencatumkan struktur novel yaitu tema dan fakta
cerita. Lalu, Aditya melanjutkannya dengan
fokus penelitian, yaitu dimensi sosial. Hal yang
diuraikan Aditya ialah dimensi agama, dimensi
lingkungan sosial, dimensi ekonomi, dimensi
moral, dan dimensi politik, dan terakhir Aditya
menggambarkan implementasinya dalam
pembelajaran sastra di Sekolah.
Dari pemaparan ketiga penelitian di atas,
sejauh ini belum ada kajian sastra bandingan
dengan subjek kajian menggunakan buku
Pramoedya Calon Arang dengan bandingannya Animasi kartun Calon Arang yang di produksi oleh Emperor Edutainment. Maka, tulisan
ini akan meneliti karya Pram tersebut dengan
animasi kartunnya yang dibuat di tahun 2000,
dengan fokus objek kajiannya adalah penambahan, penciutan dan perubahan. Selain itu,
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karena bentuknya animasi kartun, penulis
ingin melihat perubahan yang mengubah
makna simbolik dari kisah Calon Arang ini
ketika dibuat dalam bentuk animasi kartun.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian
yang ditujukkan untuk mendeskripsikan dan
menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas
sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran individu
atau kelompok. Peneliti menggunakan dua
metode, yaitu metode deskriptif dan komparatif (Hamdi dan Bahrudin, 2014: 9). Metode,
deskriptif yaitu metode yang menuturkan dan
menafsirkan karya sastra berdasarkan data
yang ada (Massi, 2014: 6).
Sedangkan penelitian komparatif merupakan penelitian yang bertujuan menyelidiki hubungan salah satu variabel dengan
variabel lainnya dengan hanya menguji apakah nilai variabel terikat dalam suatu kelompok
berbeda dengan nilai variabel terikat dalam
kelompok lainnya (Hamdi dan Bahrudin, 2014:
7)
Data primer yang digunakan adalah novel
Pramoedya Ananta Toer dengan judul Calon
Arang yang diterbitkan oleh Penerbit Lentera
Dipantara, cetakan kelima tahun 2010, selain
itu tulisan ini juga menggunakan data dari film
animasi Calon Arang yang telah lulus sensor
oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia tahun 2000 yang kini sudah ditayangkan
oleh chanel Emperor Edutainment.
Teknik analisis data dilakukan dengan
cara dengan (1) mencari sumber-sumber
bacaan sebagai referensi; buku teori dan
artikel; (2) membaca novel dan menonton film
yang akan dianalisis; (3) membuat catatan
mengenai hal-hal penting yang berhubungan
dengan tujuan analisis dalam proses membaca
dan menonton; (4) melakukan pembandingan
12

terhadap kedua data; dan (5) menuliskan
simpulan.
3. Hasil dan Pembahasan
Dalam kajian ini, dua karya yang dibandingkan adalah karya milik Pramoedya Calon
Arang dan animasi Calon Arang yang dipublikasikan di channel You-Tube Emperor
Edutainment di bawah naungan PT. Unggul
Cipta Piranti. Berikut ini biodata dari kedua
pengarang dan media tersebut.
Pramoedya Ananta Toer lahir di tengahtengah keluarga guru yang gandrung akan
kemerdekaan. Mamuk adalah nama kecil
Pramoedya Ananta Toer, Ayahnya bernama
Imam Mastoer, ia dilahirkan pada 6 Februari
1962. Ayahnya merupakan tokoh Politik (PNI)
di Blora yang juga mampu menulis. Hali ini
juga berpengaruh pada sosok Pram, Apalagi
ia pernah masuk di Sekolah yang berpaham
kebangsaan. Paham kebangsaannya tumbuh
dan berkembang ketika Belanda ingin memulihkan kekuasaannya di Indonesia. Pram bergabung dengan kaum Nasionalis dengan bekerja di radio dan menerbitkan majalah berbahasa Indonesia (Fiyani, 2016: 22). Pram
telah merasakan bagaimana dinginnya lantai
penjara dikarenakan karya-karyanya. Dia 3
tahun dalam penjara kolonial, 1 tahun di Orde
Lama, dan 14 tahun pada Orde Baru.
Pada tanggal 21 Desember 1979 Pramoedya
mendapat surat pembebasan secara hukum
tidak bersalah dan tidak terlibat dalam pembantaian G30S-PKI tetapi ia masih tahanan
rumah, kota, dan negara sampai pada tahun
1999 dan wajib lapor ke Kodim Jakarta Timur
satu kali seminggu selama kurang lebih dua
tahun. Ia telah memiliki banyak penghargaan
dunia dan sampai kini, ia adalah satu-satunya
wakil Indonesia yang namanya berkali-kali
masuk daftar kandidat Pemenang Nobel
Sastra (Toer, 2013: 3).
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Karya-karya Pram masih bisa dinikmati
oleh para penggemar. Emperor Edutainment
merupakan salah satu channel You-Tube di
bawah naungan perusahaan PT. Unggul Cipta
Piranti yang didirikan tahun 1994 bertempat
di pusat perdagangan segi tiga emas di Jakarta
Barat. Sampai saat ini, perusahaan ini telah
mengeluarkan berbagai karya-karya lokal dan
internasionalnya di ratusan toko dan counter
yang tersebar di hampir semua pusat perbelanjaan di Indonesia.
Perusahaan ini memproduksi programprogram di bidang pendidikan, film keluarga,
musik, sains, tata boga, kecantikan, kesehatan,
hobby, bahasa, agama, dokumentasi, olah raga,
know-how untuk segala usia dalam format
piranti lunak seperti VCD, DVD, CD dan CDRom. Dalam replikasi media piranti lunak,
mereka mengutamakan kualitas yang sangat
tinggi yang mendapat dukungan penuh oleh
perusahaan PMA yang telah mendapat ISO
9000 dengan standar Internasional seperti
IRM. Sampai saat ini, program mereka yang
masuk ke dalam chanel You-Tube sudah
ditonton 1.364.804 kali dengan jumlah
subscriber sebanyak 11, 6 ribu orang (Biodata
Emperor Edutainment dalam https://
w w w. y o u tu b e . c o m / c h a n n e l /
UCNcpv5uDt4hWzPJX4KbzbbA diakses pada
08/01/2020).
3.1 Sinopsis
Legenda Calon Arang berkisah tentang
seorang perempuan janda yang jahat dan suka
berteluh, yaitu Calon Arang. Calon Arang memiliki anak bernama Ratna Manggali. Kedengkian hati dan pekerjaannya sebagai dukun
yang suka berteluh, ia dan anaknya terasingkan dengan warga di kampungnya. Meskipun
begitu, yang paling merasakan akibat dari ulah
Calon Arang adalah anaknya, Ratna Manggali.
Ia dijauhi oleh orang-orang, bahkan anak-anak
mereka yang berada di dekat Ratna merasa

takut apabila sewaktu-waktu berbuat salah,
mereka akan diteluh oleh ibunya, Calon Arang.
Akhirnya, Ratna Manggali tidak bersosialisasi
dengan banyak orang, dan belum juga menikah karena tidak ada yang berani dengan
orang tuanya. Mengetahui ini, Calon Arang
murka dan berniat meneluh warga di desanya
dengan sebuah penyakit yang mematikan.
Maka, merajalelalah penyakit-penyakit tersebut dan matilah penduduk negeri Girah.
Makin lama, teluh itu menyusahkan dan membuat kepanikan warga yang masih hidup. Mereka yang masih hidup mengadukan masalah
tersebut ke pemimpin negara Daha, yaitu
Prabu Airlangga.
Prabu Airlangga memerintahkan orang
kepercayaannya untuk datang menemui Calon
Arang dan memusnahkannya, tetapi gagal.
Saat putus asa, akhirnya Prabu Airlangga berhasil bertemu dengan Empu Baradah. Dalam
versi novel, Prabu Airlangga memanggil Dewa
Guru untuk meminta petunjuk, dewa tersebut
meminta Prabu Airlangga untuk mencari
seorang pertapa bernama Empu Baradah,
karena dialah yang mampu melawan Calon
Arang. Setelah bertemu dan diceritakan awal
mula masalah ini terjadi, Empu Baradah meminta Prabu Airlangga menikahkan Ratna
Manggali dengan murid Empu Baradah, yaitu
Empu Bahula. Maka menikahlah mereka berdua.
Calon Arang sangat senang, namun teluh
tetap berjalan. Setelah menikah, Empu Baradah
meminta Empu Bahula untuk mencari kitab
yang berisi mantra dan rahasia Calon Arang
ketika meneluh, Empu Bahula berhasil menemukannya dan memberikannya kepada Empu
Baradah. Setelah mengetahui kelemahan Calon
Arang, ia langsung menemui Calon Arang
dikediamannya. Atas dasar kebaikan hatinya
dengan ajaib, sepanjang jalan menuju rumah
Calon Arang, ia menyembuhkan warga yang
sakit dan mati terkena teluh. Akhirnya Calon
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Arang bisa dimusnahkan oleh empu Baradah.
Kerajaan Daha kembali pulih. Suatu hari,
Prabu Erlangga berniat menjadikan salah satu
anaknya menjadi raja di Bali, ia meminta
Empu Baradah untuk mengadukan itu ke kerajaan di Bali, namun di tolak mentah-mentah.
Sepulangnya ia, akhirnya keputusan berakhir
pada pembagian wilayah kekuasaan yaitu
menjadi Kediri dan Jenggala.
Dalam versi animasi, menantu Calon
Arang, mencuri kitab milik mertuanya bersama dengan Ratna Manggali, ia melawan
Calon Arang dengan kekuatan berwujud air,
dan matilah Calon Arang. Setelah mati, kehidupan berjalan baik, dan ia memiliki keturunan
yang ternyata juga memiliki kekuatan.
3.2 Penciutan Tokoh
a. Penciutan Tokoh dan Peristiwa Keluarga
Empu Baradah
Dalam film animasi, apabila tokoh Wedawati dan Ibunya ini hilang, maka alur akan
menjadi campuran, karena dalam novel, tokoh
Wedawati sedang menghadapi masa kehilangan ibunya, dan mendapatkan ibu tiri
yang jahat. Ia sedih dan mengingat masa lalu
bersama ibunya yang bahagia.
Tokoh Wedawati dan Ibunya memang
tidak memberi pengaruh banyak pula dalam
novel, hanya sebagai latar belakang tokoh
Empu Baradah. Maka, kemungkinan itulah
maka tokoh dan latar belakang kehidupan
Empu Baradah dihilangkan di dalam film.
Padahal dengan penciutan ini, akan berpengaruh pada peran tokoh Empu Baradah itu
sendiri dalam film, ibaratnya terjadi penghilangan feeling bahwa Empu Baradah sebagai
tokoh penting.
Dalam novel, karena Empu Baradah
sudah diceritakan sifat dan karakternya lewat
penggambaran kehidupan di dalam keluarga,
ditambah lagi Dewa Guru dari semua rakyat
yang menyebut nama Empu Baradah sebagai
14

satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan
kerajaan. Namun, di dalam film, tokoh Empu
Baradah sama sekali tidak diceritakan asalusulnya, ia muncul sebagai pengembara yang
lewat desa, dan kebetulan memberi usulan
untuk menyelesaikan persoalan. Padahal dalam
novel, Empu Baradahlah tokoh pahlawan.

“Berbahagialah engkau semua. Penyakit
yang hendak engkau tolak masanya harus
di cegah. Cuma seorang saja yang kuasa
melawan teluh, dan seorang itu ialah
seorang pendeta bernama Empu Baradah” (Toer, 2003: 58)

Berita ini membuat Empu Baradah dieluelukan sebagai penyelamat kerajaan. Hilangnya bagian profil pribadi dan kesaksian bahwa
ia satu-satunya penyelamat, dan langsung
masuk kepada tokoh Empu Bahula yang
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mengawini Ratna dan mengambil kitab Calon
Arang menunjukkan seakan-akan Empu
Bahulalah tokoh pahlawan. Padahal Empu
Bahula hanya sebagai perantara. Atas dasar
suruhan Empu Baradah, Empu Bahula kawin
dengan Ratna Manggali, dan dengan mudah
mengambil kitab rahasia milik mertuanya,
Calon Arang. Pengaruh hilangnya sekilas gambaran mengenai latar belakang hidup Empu
Baradah membuat minimnya suara untuk
menjadikan tokoh Empu Baradah sebagai
tokoh pahlawan.
b.

Lalu, penggambaran fisik dan keajaiban
murid-murid Calon Arang dianggap menggantikan nilai-nilai ritual yang sebelumnya di
hapus, dan membentuk suatu gambaran atau
bayangan baru mengenai murid-murid Calon
Arang yang ajaib seperti majikannya. Dan,
keajaiban dari para tokoh legenda ini mudah
diterima oleh anak-anak karena mereka tentu
percaya, bahwa tokoh-tokoh jahat memang
ada dan memiliki sesuatu kemampuan untuk
melumpuhkan yang baik.
3.3 Perubahan Bervariasi
a. Perubahan Tokoh
Dalam novel, tokoh Empu Bahula diakui
Empu Baradah sebagai muridnya, anaknya
adalah Wedawati. Sedangkan dalam animasi
kartun, Tokoh Empu Bahula diakui Empu
Baradah sebagai anak. Berikut ini kutipan
dalam novel.

Penciutan Peristiwa Ritual Keramas
Darah
Dalam novel, Calon Arang dan pengikutpengikutnya memiliki ritual untuk berkeramas
menggunakan darah. Ini mereka lakukan tiaptiap waktu sebagai cara untuk berpesta. Darah
yang mereka gunakan membuat rambutrambut mereka lengket-lengket dan tebal.
“Dengarkanlah baik-baik, Priyai! Aku
Ketika sedang berpesta ada yang mengintip,
punya murid. Empu Bahula namanya.
orang tersebut akan diseret ke tengah-tengah
Sekarang juga di sini. Kawinkanlah dia
pesta lalu dibunuh dan diambil darahnya (Toer,
dengan Ratna Manggali. (Toer, 2003: 60)
2003: 526). Sedangkan dalam film, peristiwa
berkeramas darah sama sekali tidak muncul
Dalam film, pengakuan Empu Baradah
dalam film animasi. Dalam film animasi, murid- terhadap Empu Bahula sebagai anak terlihat
murid Calon Arang digambarkan sebagai ketika ia ingin mengawini Empu Bahula.
makhluk-makhluk kecil dengan fisik aneh, salah b. Perubahan Alur Peristiwa
satunya adalah bisa memanjangkan badan.
(Gambar 1: Murid dari Calon Arang,
Hal ini terjadi kemungkinan untuk mengGambar 2 : Anak Ratna Manggali)
ganti adegan semacam ritual keramas darah
dengan pertimbangan bahwa penonton
animasi-animasi edukasi ini adalah anak-anak,
apabila peristiwa ritual berkeramas darah itu
digambarkan dengan jelas dalam animasi, tentu
sudah melanggar ketentuan dalam suatu
penayangan, bukan saja dalam film animasi,
ini juga berlaku pada tayangan-tanyangan lain.
Penghilangan peristiwa ini menghapuskan
cerita masyarakat yang diceritakan dalam
novel Pramoedya.
©2021, Widyasastra
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Pertama, perubahan Akhir cerita, dalam
novel, cerita berakhir dengan akhir bahwa
Prabu Erlangga berniat memberi tahta pada
kedua anaknya, maka di bagilah dua wilayah
kekuasaan Kerajaan Daha, satu bernama Kediri
dan satunya lagi bernama Jenggala (Toer, 2003:
93). Dalam film, cerita berakhir dengan gambaran mengenai murid-murid Calon Arang
yang berjualan ikan, dan gambaran mengenai
anak Ratna dan Empu Bahula yang memiliki
kekuatan seperti Kakek dan Neneknya.
Perubahan ini menandakan bahwa niat
dari kedua cerita ternyata berbeda-beda,
ending di animasi kartun membuktikan akhir
yang sesuai konteks cerita, yaitu nasib dari
para tokoh pada saat itu, seperti murid-murid
Calon Arang yang akhirnya bekerja menjual
ikan di pasar dan anak Ratna Manggali yang
ternyata memiliki kemampuan mengeluarkan
bola api dari tangannya, akhir cerita ini tidak
menyinggung soal lain yang relevan dengan
dunia nyata seperti pada novel, yaitu tentang
terbentuknya sebuah wilayah yang sampai
saat ini memang ada.
Akhir dalam cerita dalam film animasi
hanya sampai kepada akibat dari perbuatan
jahat dan amanat bahwa sebuah kejahatan
maupun kebaikan yang muncul dari manusia
sebelumnya tidak akan pernah berakhir, itu
akan berlanjut dari masa ke masa, turun temurun. Dalam legenda tradisional sastra anak,
16

legenda dibagi menjadi dua, legenda tokoh dan
peristiwa. Legenda tokoh dimaksudan sebagai
cerita yang mengisahkan ketokohan seorang
tokohnya seperti kepahlawanan suatu tokoh
(Nurgiyantoro, 2013: 183) dan legenda peristiwa, legenda peristiwa berkaitan dengan
peristiwa-peristiwa besar tertentu yang kemudian menjadi legenda (Nurgiyantoro, 2013:
188).
Cerita dalam film animasi, termasuk ke
dalam legenda tokoh yaitu cerita-cerita zaman
dahulu yang memunculkan tokoh Empu
Baradah, Empu Bahula, Prabu Erlangga, Ratna
Manggali, dan lain-lain. Tokoh-tokoh tersebut
menjadi legenda karena kisah hidup atau kepahlawanan mereka, dan pada novel, termasuk
pada legenda peristiwa, karena dari tokohtokoh legenda tersebut menjadi dasar terbentuknya suatu peristiwa yaitu adanya wilayah
Kediri.
Kedua, membawa kitab tanpa Ratna
Manggali, dalam novel, Empu Bahula membohongi Ratna Manggali ketika hendak pergi
memberi kitab kepada Empu Baradah dengan
sebelumnya menyuruh Ratna untuk mencuri
kitab milik ibunya ketika Calon Arang tidur.
”Mau kemana tuanku ini?” Tanya istrinya. “Biar
aku pergi jalan-jalan sebentar, aku sudah lama
keluar rumah sejak menikah” jawab Empu
Bahula (Toer, 2003: 76).
Sedangkan dalam film, Ratna dan Empu
Bahula sama-sama mencuri kitab tersebut lalu
pergi menghampiri Empu Baradah. Setelah
mengetahui kelemahan Calon Arang, ketiganya
hendak memusnahkan Calon Arang. Sedangkan dalam novel, Ratna tidak ikut serta seakanakan tidak mengetahui bahwa ibunya akan
dimusnahkan oleh suaminya. Bisa jadi, penulis
skenario film animasi menghilangkan adegan
yang sekiranya kurang baik untuk diterima
yaitu kebohongan. Lalu, pemusnahan Calon
Arang tanpa disaksikan anaknya Ratna
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Manggali—padahal itu merupakan momentum yang ditunggu rakyat dan jelas dilakukan
oleh pihak suaminya menjadikan alur cerita
juga ambigu, padahal berita pemusnahan itu
seharusnya cepat menyebar dan Ratna tentu
akan tahu itu—maka dalam film Ratna Manggali
di ikut sertakan untuk menghindari keambiguan mengenai alur atau jalan cerita.

Keempat, baradah dan Bahula membantu
menyembuhkan warga sebelum menemukan
kitab Calon Arang. Dalam novel, Empu Baradah
dan Empu Bahula mulai membantu rakyat yang
mati dan sakit dengan berbagai cara seperti
kedipan mata, percikan air, dan lain-lain, namun itu semua dilakukan setelah Kitab yang
berisi rahasia teluh Calon Arang berhasil
mereka ungkapkan.
Setelah mengetahui rahasia kitab itu,
Empu Barada pergi ke tempat-tempat
yang diamuk oleh penyakit. (Toer, 2003:
77)

Ketiga, pasukan suruhan Prabu Erlangga
yang menculik Calon Arang dalam novel mati
dijambak karena hendak menghunus tubuh
Calon Arang dan menjambak rambutnya.
Dalam novel, ketiga prajurit itu mati karena Calon Arang menyemburkan api dari
mata, hidung, kuping dan mulutnya (Toer,
2003: 34). Dalam film animasi, peristiwa ini
tidak sesuai, Calon Arang dan murid-muridnya
telah mengetahui kedatangan tiga orang
pasukan, lalu mereka menghujami ketiganya
dengan keisengan seperti menarik dan mengikat badan salah seorang dari mereka dengan
tangan murid Calon Arang yang ajaib karena
bisa memanjangkan diri.
Perubahan peristiwa ini bisa jadi mempertimbangkan adanya unsur kekerasan
seperti pembunuhan. Apabila diperhatikan,
unsur-unsur semacam itu yang padahal menjadi ciri utama tokoh Calon Arang yaitu membunuh, benar-benar hilang dengan alasan tontonan ini bukan hanya untuk orang dewasa,
tapi juga anak-anak.

Namun, dalam film animasi, sejak kedatangan keduanya ke desa, lalu melihat desa
yang sudah melarat, Empu Bahula langsung
mengeluarkan air yang dibawanya, seketika
langsung sembuh lah orang yang sakit. Peristiwa ini mempengaruhi alur lain, yaitu membuat keambiguan mengenai untuk apa mereka
bertiga mencuri kitab milik Calon Arang.
Nyatanya, dalam film, setelah mencuri kitab,
ketiganya langsung dihadapkan dengan Calon
Arang yang tenyata mengetahui kitabnya di
ambil.

Kelima, kematian Calon Arang. Dalam
novel, kematian calon Arang digambarkan
hanya dengan satu kalimat yang diucapkan
oleh Empu Baradah yaitu “He, kau Calon Arang
Matilah” (Toer, 2003: 85). Maka Calon Arang
langsung mati. Sedangkan dalam film, sebelum
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kematian Calon Arang, antara Empu Baradah
dan Calon Arang terlibat perkelahian sengit
melibatkan api yang datang dari Calon Arang
dan air dari Empu Baradah. Serangan dari
Calon Arang terus menghujami ketiganya, tapi,
tiba-tiba saja mereka terlindungi dengan
adanya kalung milik Ratna Manggali.
Kemudian, Empu Baradah mengeluarkan
kemampuannya lalu melempar kekuatannya
ke arah kalung Ratna yang bertuliskan terbalik, lalu matilah Calon Arang. Kekuatan Calon
Arang bisa dikalahkan dengan kembali menerbalikan semuanya, yaitu yang buruk menjadi
baik. Peristiwa ini tidak muncul dalam novel,
peristiwa ini bisa jadi menunjukkan bahwa
penulis skenario ingin melogiskan sebuah
kekuatan api yang menjadi ciri khas Calon
Arang, lalu ia menambahkan air agar terkesan
bahwa api bisa dipadamkan lewat air.

3.4 Penambahan
Penambahan peristiwa dalam film ditandai
dengan beberapa Rakyat yaang menyalonkan
diri menjadi murid Calon Arang. Ada bagian
yang tidak ada dalam novel namun muncul
dalam film yaitu beberapa rakyat desa Girah
yang menghampiri Calon Arang dan bersedia
menjadi pengikut dan muridnya. Penyerahan
diri ini menggambarkan bahwa saat itu tidak
semua rakyat tetap teguh terhadap pendiriannya untuk terus hidup, karena saat itu yang
berkuasa atas nyawa adalah Calon Arang,
maka takut nyawanya mati karena penyakit
dan dibunuh, mereka lebih memilih untuk
menyerahkan diri kepada Calon Arang. Penambahan peristiwa ini menunjukan kepada
Tapi, bisa juga penulis skenario ingin penonton, bahwa tidak mungkin dari banyakmenghapus kesan bahwa pencabutan nyawa nya rakyat, semuanya mampu bertahan dalam
lewat kata-kata “matilah”, sama saja tidak meng- keadaan hidup atau mati dan ketidakjelasan.
indahkan adanya Tuhan. Berhubung, film ini 3.5 Perubahan Simbolis dari Novel Calon
ditonton pula untuk anak-anak, maka kematian
Arang ke Film Animasi Calon Arang
yang hanya diucapkan lewat kata “matilah” Setelah pemaparan mengenai hasil dari benhanya atas dasar kekuasaan Tuhan, tidak bisa tuk ekranisasi di atas maka dapat diketahui,
ada unsur kesengajaan dalam hal itu, ini ber- beberapa simbol yang ternyata harus berlaku pula dalam membunuh. Penulis skenario ubah saat di filmkan. Ketika membicarakan
sengaja menghilangkan unsur kekerasan soal simbol, tentu ada satu bentuk yang ada
seperti membunuh semacam itu dalam film, dipikiran seseorang yang memiliki bentuk lain
karena mempertimbangkan penonton di sebagai hal yang mewakilinya. Tetapi dalam
bawah umur.
simbol sebenarnya ada unsur yang berarti
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mencampurkan, membandingkan, dan mem- ritual-ritual seperti yang dilakukan Calon
buat analogi antara tanda dan objek yang diacu. Arang. Simbol dari keserakahan, kedengkian,
kejahatan muncul dari Calon Arang lewat
ritual-ritual yang ia lakukan. Setiap ritual yang
dilakukan oleh Calon Arang dan pengikutnya,
menandakan mereka telah berhasil melakukan
kerusakan atau merugikan orang lain. Ritual
ini antara lain adalah menandak atau menari
dengan gerakan-gerakan aneh bahkan kadangkala diselingi dengan berkeramas menggunakan darah manusia. Selain itu, apabila
Calon Arang dan pengikutnya kembali dari
Candi Durga, itu menandakan bahwa sebentar
Simbol tidak selalu muncul dalam bentuk lagi akan ada malapetaka yang akan mengbenda mati, dari dalam tokoh-tokoh cerita hujami rakyat di Daha. Maka, ritual-ritual itulah
Calon Arang pun sudah di dapatkan sebuah yang merupakan simbol akan malapetaka
simbol, yaitu keburukan dan kebaikan. Ini yang akan muncul di tengah-tengah rakyat,
yang paling sederhana, dan mudah terbaca. yaitu kematian.
Calon Arang dengan visualisasinya—api disimbolkan sebagai perbuatan buruk manusia
dan Empu Baradah yang taat agama, suka
menolong disimbolkan sebagai perbuatan baik
manusia. Di akhir film animasi, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa keburukan bisa
dikalahkan dengan kebaikan dan kemurnian
hati manusia.
Namun, keburukan itu akan terus hidup
di dalam diri manusia dan tidak akan pernah
mati, disimbolkan dalam tokoh anak Ratna
Manggali yang ternyata memiliki kemampuan
seperti kakek dan neneknya dahulu. Anak
Ratna Manggali tersebut memiliki dua kemampuan sekaligus yaitu api dan air. Saat ia senang,
ia bisa mengeluarkan air, dan saat ia marah,
ia bisa mengeluarkan api, ini menunjukan
bahwa dalam diri manusia, ada kebaikan dan
keburukan sekaligus, namun itu tergantung
pada si orang yang memiliki perbuatan tersebut. Ketika ia bisa mengatur itu.
Melihat kepada latar sosial dalam novel,
masyarakat saat itu hidup dalam kesusahan
karena masih ada orang yang menggunakan

Penduduk desa tahu belaka, bila Calon
Arang dan murid-muridnya pulang
dengan girangnya dari Candi Durga, pasti
ada orang yang akan menemui ajalnya.
Calon Arang merasa bahagia bila telah
menyakiti dan menewaskan orang-orang
yang dibencinya. Dan kalau orang-orang
yang dibencinya telah mati, mereka bersenang-senang merayakan kemenangan.
Tiap-tiap waktu murid-murid harus berkeramas. Yang dipergunakan mengeramasi rambut adalah darah (Toer, 2003:
25).
Ritual yang menjadi simbol dari malapetaka dalam film tidak ditampikan dengan
sedemikian rupa, gambaran mengenai malapetaka tidak muncul dalam film animasi sejelas
yang ada di dalam novel atau Pram paparkan.
Gambaran ritual di dalam film terlihat dibatasi
sehingga seolah-olah makna malapetaka dari
simbol itu keluar hanya bentuk-bentuk kecil.
Ritual yang digambarkan dalam film animasi
karya Emperor Edutainment ini menggambar-
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kan bagaimana kejamnya Calon Arang dalam
bentuk fisik wajah, namun ritual yang menjadi
simbol malapetaka malah tidak hadir.
Meskipun, menandak tetap ditampikan,
tapi hanya berupa gerakan-gerakan tanpa
makna, karena tidak dibarengi dengan ritual
semacam keramas menggunakan darah—karena sebenarnya letak kemistisan dari ‘darah’
itu menambah makna dari simbol itu, darah menandakan bahwa adanya kekejaman, kematian, ketidakadila, paksaan, jeritan, dan lain sebagainya. Maka, apabila ritual ini hilang dari
kebiasaan Calon Arang maka, sirna pula Calon
Arang yang disimbolkan sebagai wanita tua
yang jahat, dengki, pembunuh dan lain sebagainya.
Penulis skenario atau pembuat animasi
ini menggantikan penghilangan ritual itu tentu
dengan alasan yang sudah jelas, bahwa lembaga mereka hanya menampilkan film-film
yang mendidik, jauh dari unsur kekerasan dan
kekejaman. Penulis skenario mengganti ritual
yang mewakili kekejaman itu dengan fisik dari
murid-murid Calon Arang yang aneh dan seram. Tapi, lagi-lagi disebutkan, seseram apapun yang ingin ditampilkan di animasi, tentu
tidak akan bisa sempurna seperti asli. Apalagi
film ini ditujukkan bagi anak-anak.
Gambar-gambar ritual semacam itu tentu
akan mengganggu anak-anak meskipun
dibuat agar tidak seserius mungkin. Alasan lain
pula diasumsikan bahwa simbol-simbol malapetaka ini tidak cocok apabila digambarkan
lewat film animasi, karena seperti yang sudah
dikatakan sebelumnya, animasi kartun biasanya menampilkan unsur-unsur yang mendidik tapi penuh humor. Ini juga terlihat dari
cerita Calon Arang yang meskipun berusaha
menceritakan legenda tentang kejamnya tokoh
Calon Arang, tetap diselipkan gambaran
humor dan menjauhi seminimal mungkin
unsur kekerasan dan kekejaman.
20

Maka, telah terjadi transformasi atau perubahan simbolik yang awalnya menampilkan
ritual-ritual yang sarat akan kekejaman, kedengkian dan kematian, tapi dalam film animasi,
itu semua hilang, bahkan peristiwa-peristiwa
yang sudah disebutkan dalam pengaruh
ekranisasi sebelumnya yaitu saat Pak RT dan
anaknya mati karena diteluh oleh Calon Arang
sama sekali tidak ditampikan.
Selain itu pasukan suruhan Prabu Erlangga
yang dikirim untuk melenyapkan Calon Arang,
namun berakhir tragis (dalam novel), karena
pasukan tersebut mati terbakar api yang
berasal dari tubuh Calon Arang, peristiwa itu
mengalami perubahan bervariasi, pasukan
tersebut tetap hidup namun harus mengalami
kejengkelan karena usaha mereka hendak
dihentikan oleh murid-murid Calon Arang.
4. Simpulan
Penelitian ini menghasilkan sebuah simpulan
bahwa dalam proses pelayar putihan karya
sastra ke media lain, tentu akan menampilkan
banyak perubahan, karena tidak mungkin bisa
sama dengan aslinya. Setidaknya simpulan dari
ekranisasi novel ke film animasi Calon Arang
adalah terjadi (1) penciutan tokoh dan
peristiwa; (2) perubahan bervariasi tokoh dan
peristiwa; dan (3) penambahan peristiwa.
Lalu, perubahan simbolik yang ditemukan
adalah hilangnya sebuah ritual yang merupakan simbol dari malapetaka yang dihadirkan
dari diri Calon Arang dan murid-muridnya,
dengan alasan bahwa adanya pertimbangan
mengenai hakikat animasi yang dilahirkan
channel Emperor Edutainment yaitu melahirkan program-program mendidik untuk semua
usia. Maka, unsur-unsur sensitif mengenai
kematian tragis dan bentuk-bentuk kekerasan
harus ditiadakan.
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