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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan tentang (1) etika profetik tokoh dalam menyuruh 

kebaikan dalam kumpulan cerpen KMGP (2) etika profetik tokoh dalam mencegah 

kejelekan  dalam kumpulan cerpen KMGP; serta (3) etika profetik tokoh dalam beriman 

kepada Allah dalam kumpulan cerpen KMGP. Sumber data penelitian kumpulan cerpen 

Ketika Mas Gagah Pergi dan Kembali… (KMGP) Karya Helvi Tiana Rosa. Pengumpulan 

data melalui studi kepustakaan  melalui kumpulan cerpen KMGP serta penelusuran 

sumber pustaka yang relevan. Analisis data penelitian dilakukan dengan pembacaan 

secara analitis, kritis serta pemahaman secara mendalam sehingga diperoleh makna 

secara komprehensif. Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) etika 

profetik tokoh dalam menyuruh kebaikan dalam kumpulan cerpen KMGP dilakukan 

dengan penuh kesadaran, sehingga tokoh lain muncul kesadaran baru dalam mengenal 

agama; (2) etika profetik tokoh dalam mencegah kejelekan dalam kumpulan cerpen 

KMGP diungkapkan melalui perjuangan tanpa mengenal lelah yang ditandai dengan 

cercaan, ejekan, serta konflik namun pada akhirnya mampu memberikan perubahan 

perilaku tokoh secara lahiriyah dan batiniah; (3) etika profetik tokoh dalam beriman 

kepada Allah dalam kumpulan cerpen KMGP dapat dikemukakan bahwa dengan 

berjalannya waktu dimensi manusia selalu berubah sehingga mampu memberikan 

pengalaman religius serta menguatkan iman seseorang untuk selalu berpegang pada tali 

Allah. 

 

Kata kunci: sastra profetik, etika profetik, nilai profetik. 

 

PENDAHULUAN  

Karya sastra mempunyai kandungan-amanat-spiritual yang berbalutkan etika. 

Oleh karena itu, tidak salah apabila seseorang setelah membaca karya sastra mampu 

menjadikan dirinya berintropeksi diri, berbenah diri karena fungsi sastra memberikan 

manfaat bagi pembaca (Sugiarti, 2012). Relevansi sastra dengan keagamaan termasuk 

sufi memiliki keterkaitan yang erat dengan semangat profetik. Ia merupakan segi sentral 

pusat bertemunya dimensi sosial dan transendental yang dihadirkan pengarang dalam 

karya sastra. Dimensi sosial menunjuk pada kehidupan kemanusiaan yang bersifat 

profane dan dimensi transendetal menunjuk pada tujuan kehidupan yang lebih tinggi, 

yang berpuncak pada yang gaib di atas sana. Dimensi yang kedua ini memberikan 

kedalaman pada suatu karya, menopangnya dengan nilai-nilai kerohanian, membuat suatu 

karya seni bersifat vertikal atau meninggi (Hadi, 2004:1). Kumpulan cerpen Ketika Mas 

Gagah Pergi dan Kembali…  (KMGP)  karya Helvi Tiana Rosa merupakan salah satu 

kumpulan cerpen Indonesia yang mampu memberikan warna tersendiri bagi kehidupan 

remaja. Ia dihadirkan dalam jiwa yang tulus dengan kesan yang menarik baik secara 

ragawi maupun ukhrowi. Keseluruhan kehidupan manusia dengan dimensi materialis 

dengan agamis dicoba disandingkan tetapi tidak terkesan konfrontatif. Narasi cerita 

diungkapkan pengarang secara menarik sehingga mampu menggiring pembaca secara 

pelan dan pasti untuk mengikutinya. Pada kenyataannya, pengarang mampu membuat 

pembaca katarsis seperti mengalami sendiri atas peristiwa tersebut dan atau memahami 
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perasaan orang lain sebagai perwujudan dimensi humanis serta menyentuh kalbu. 

Kekuatan yang dibangun dalam cerita mampu membuat pembaca mempertanyakan, 

mengiyakan, dan mengamini. Hal ini diperkuat pendapat peneliti Jepang bahwa 

kumpulan cerpen KMGP itu indah, mengharukan dan inspiratif. Karya ini bahkan 

mempengaruhi perkembangan dahwah kampus di Indonesia. Kenyataan ini sesuai dengan 

seting yang digunakan dalam kumpulan cerpen sebagian mengambil seting kampus 

Indonesia. 

  Karya sastra Indonesia kaya dengan tema keagamaan dan tema-tema keagamaan 

niscaya akan terus menyemarakkan khazanah kesusasteraan Indonesia. Sebab, 

bagaimanapun juga seperti dikatakan Seldon Norman Grebstein (dalam Mahayana 2005: 

174) –kritikus sosiokultural—bahwa setiap karya sastra adalah hasil dari suatu interaksi 

sosial dan faktor-faktor kultural yang kompleks dan karya sastra itu sendiri merupakan 

objek kultural yang kompleks. Ia tidak akan dipahami sepenuhnya, jika karya itu 

dipisahkan dari lingkungan kebudayaan dan masyarakat yang menghasilkannya termasuk 

di dalamnya tanggung jawab sebagai mahkluk Tuhan.  

Dalam kumpulan cerpen KMGP layak dikaji karena menghadirkan suasana yang 

indah, mengharukan yang mampu mempengaruhi pembaca melalui pesan yang 

disampaikan baik secara eksplisit mampun implist Meskipun novel ini tergolong dalam 

novel populer namun sarat dengan makna profetik. Hal ini sangat cocok apabila 

dikembangkan pada generasi muda untuk  pengembangan karakter mereka sebagai 

pemuda Indonesia. Di samping itu, secara substansi pesan yanag disampaikan mampu 

menggetarkan dan membangkitkan semangat belajar Islam bagi kalangan remaja. 

Penggunaan bahasa yang lugas memudahkan pembaca untuk memahami persoalan yang 

ada. Dengan estetika yang penuh makna sehingga membuat pembaca benar-benar 

memperoleh pengalaman keagaamaan yang cukup mendalam. Selain itu, dalam 

kumpulan cerpen tersebut mampu memberikan kesadaran baru bagi manusia yang asing 

tentang keberagamaan. Dengan tegas pengarang menginpirasi bahwa belajar beragama 

harus berdasarkan pengalaman seseorang yang memahami Islam secara kafah serta 

menerapkan dalam realitas kehidupan. Untuk mengekplorasi secara mendalam persoalan 

etika profetik dalam kumpulan cerpen KMGP maka ada 3 permasalahan yang akan 

dibahas yaitu (1) etika profetik tokoh dalam menyuruh kebaikan dalam kumpulan cerpen 

KMGP (2) etika profetik tokoh dalam mencegah kejelekan  dalam kumpulan cerpen 

KMGP; serta (3) etika profetik tokoh dalam beriman kepada Allah dalam kumpulan 

cerpen KMGP. Secara keseluruhan permasalahan ini akan dibahas pada sub bab 

pembahasan hasil penelitian. 

 

KAJIAN TEORITIS 

Teori Sastra Profetik  

Karya sastra mengemban peran bagi kehidupan manusia, khususnya dalam 

masyarakat. Wibowo (dalam Sugiarti, 2014) mengungkapkan bahwa misi sastra meliputi: 

(a) karya sastra sebagai alat untuk menggerakkan pemikiran pembaca kepada kenyataan 

dan menolongnya mengambil suatu keputusan bila ia menghadapi masalah; (b) karya 

sastra menjadikan dirinya sebagai suatu tempat di mana nilai kemanusiaan mendapat 

tempat sewajarnya dan disebarluaskan, terutama dalam kehidupan modern dan berfungsi 

menjadi pengimbang sains dan teknologi; (c) karya sastra sebagai penerus tradisi suatu 

bangsa kepada masyarakat sejamannya. Ketiga misi sastra tersebut amat penting karena 

ungkapan jiwa, nuansa kehidupan, keindahan, semuanya tercipta dalam sastra.  

Dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia tema-tema keagamaan menjadi  

mainstream baru yang mendapat perhatian dari pembaca. Kenisbian realitas kehidupan 

menjadikan seseorang mencari bacaan yang memberikan kekayaan rohaniah dengan tetap 

berada pada ranah kreatif dan rekreatif. Di sinilah manusia menemukan sesuatu yang 

mungkin selama ini belum pernah dirasakan ataupun bahkan hilang sesaat. Hal ini dapat 

dilukiskan sekaligus sebagai sumber inspirasi. Pengalaman religius orang-orang sufi 



dalam bercinta dengan kekasih-Nya. Ungkapan yang keluar merupakan suatu bentuk 

karya yang cukup dasyat di dalam kehidupan, sebagaimana syair yang dikumandangkan 

oleh Rumi, Iqbal, Al Halaj dan yang lain. Pada kenyataannya, sastra Indonesia yang hadir 

jantung kehidupan bagi masyarakat pembaca sangat bervariasi. Hal ini sejalan dengan 

perkembangan zaman dan proses kreatif pengarang dalam menghadirkan karya sastra. 

Tentu saja disadari bahwa tidak semua hasil karya sastra mengarahkan sarana dakwah. 

Pengarang sebagai penghasil cipta sastra pada dasarnya memiliki berbagai perpektif yang 

dihadirkan pada karyanya dengan berbagai pertimbangan. Berbagai dimensi kehidupan 

manusia menjadi lahan kreatif dalam menggali ide, imajinasi, tempat berkontemplasi 

untuk memproduk karya. Dengan demikian, harus ada perimbangan antara karya yang 

bernafaskan keduniawian dengan keakhiratan.  

Pemikiran di atas menyiratkan bahwa karya sastra sebagai proses kreatif 

pengarang memuat tentang bagaimana manusia berpikir, berperilaku selayaknya manusia 

yang berkarakter..  Karakter selalu dimiliki individu dan menjadi ciri khas setiap individu 

untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun 

negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang mampu membuat suatu 

keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang 

dibuatnya. Berkaitan dengan karakter, Saryono (2009:52—186) mengemukakan bahwa 

genre sastra yang dapat dijadikan sarana untuk membentuk karakter bangsa, antara lain, 

genre sastra yang mengandung nilai atau aspek (1) literer-estetis, (2) humanistis, (3) etis 

dan moral, dan (4) religius-sufistis-profetis. Keempat nilai sastra tersebut dipandang 

mampu mengoptimalkan peran sastra dalam pembentukan karakter bangsa. 

Semangat profetik merupakan segi yang sentral, pusat bertemunya dimensi sosial 

dan transendental di dalam penciptaan karya sastra (Hadi W.M., 2004:1985). Dimensi 

sosial menunjuk pada kehidupan kemanusiaan yang bersifat profan, sedangkan dimensi 

transendental menunjuk pada tujuan kehidupan yang lebih tinggi, kekal, berpuncak pada 

yang gaib. Dimensi kedua memberikan kedalaman pada karya, menopangnya dengan 

nilai-nilai kerohanian, membuat karya seni bersifat vertikal (simbol hubungan makhluk 

dan Sang Khalik). Dalam budaya profetik, kedua dimensi itu –transendental dan 

kemanusiaan; Ilahiyah dan insaniyah—terpadu menjadi sebuah karya yang bernilai 

estetis. Dalam posisi yang demikian sastra mengekploitasi kekuatan kata yang luar biasa 

untuk memberi tanda pada ketiadaan total rujukan fenomenal apapun (Annisa Ismayasari, 

2011:16). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa simbol-simbol yang dihadirkan 

dalam karyaa sastra adalah sebuah simbol yang menyarankan adanya kekuatan yang tidak 

selalu mengacu pada realita kehidupan karena di dalamnya memiliki muatan imajinasi 

pengarang. Makna teks -yang seringkali merupakan respons terhadap realitas historis- 

kepada pesan universal dan makna transendentalnya”, sekaligus“ membebaskan 

penafsiran-penafsiran terhadapnya dari bias-bias tertentu akibat keterbatasan situasi 

historis (Ahimsa Putra, 2011:11). Teks sastra dibentuk oleh keinginan pengarang dalam 

menghadirkan sebuah pemikiran yang tidak hanya bersifat konkrit maupun abstrak 

dengan memanfaatkan simbol-simbol bahasa. Tugas pembaca menafsirkan dan 

memaknai symbol-simbol tersebut secara kritis.   

 

Etika Profetik dalam Sastra 

 Etika profetik dalam sastra hakikatnya mengungkapkan segala bentuk dimensi 

kehidupan yang tidak dapat dilepaskan dengan realitas kehidupan. Sebagaimana dalam 

teori sastra bahwa dalam pembagiannya sastra terbagi menjadi tiga macam yakni sastra 

yang bercorak kemanusiaan, pembebasan dan sastra yang bersifat trasendental 

(Aminudin, 2002). Sastra yang bercorak kemanusian ini dapat dilihat dari tokoh yang 

melakukan pengkajian kemanusiaan dan kebebasan manusia, sedangkan sastra yang 

bercorak pembebasan diketahui dengan seorang yang mengkaji tentang sosial 

kemasyarakatan. Sedangkan sastra yang bercorak transendental merupakan karya sastra 

hasil religius pengalaman keagamaan sebagaimana yang terjadi pada orang-orang sufi. 



Melihat dari sastra yang ada bahwa Kunto dalam perkembangan pemikirannya terbagi 

menjadi dua arus besar yakni sastara yang bercorak transcendental (religius) dan sastra 

yang bercorak profetik    

Sastra profetik merupakan pengembangan dari sastra yang bercorak religius 

dimana dalam sastra profetik ada unsur yang harus terpenuhi bukan hanya hubungan 

manusia dengan Tuhan. Sastra profetik merupakan inspirasi dari Jalaludin Rumi dan 

Muhammad Iqbal, dimana manusia memiliki sikap kebebasan apa yang menjadi 

pemimpin. Seni merupakan menjadi alat perubah dan pengerak realitas sosial dan 

seniman menjadi inspirator perubahan serta bagaimana menciptakan yang lebih 

baik.Sebagaimana unsur sastra yang bercorak profetik menurut pandangan Jalaludin 

Rumi dan Muhammad Iqbal, meliputi kebesaran makna Illahiah, manusia merupakan 

mahluk yang merdeka dan kreatif, manusia menjadi khalifah dan melibatkan diri dalam 

proses sosial, sedangkan yang terakhir keseimbangan antara dimensi vertikal dengan 

horizontal (Aminudin, 2002). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sastra profetik 

mampu menjelajah ke keseluruhan kehidupan manusia yang berdimensi cultural, sosial, 

maupun religious. Perimbangan antara kehidupan yang berdasar pada duniawiyah sama 

pentingnya dengan ukhrawiyah sehingga diperoleh kemanfaatan yang mencapai kebaikan 

hidup manusia. 

 

METODE PENELITIAN  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan strukturalisme, suatu 

pendekatan yang berusaha memaparkan secermat, seteliti, semendetil dan semendalam 

mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua anasir dan aspek karya sastra yang bersama-

sama menghasilkan makna menyeluruh. Adapun jenis  penelitian  dalam penelitian ini 

adalah kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan  penemuan-penemuan  yang 

berupa pemahaman, penjelasan, dan makna berdasarkan dimensi kedalaman. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yakni 

mendekripsikan fakta-fakta cerita kemudian dianalisis. Fakta-fakta yang dimaksud 

sebagai upaya untuk menjelaskan  tentang etika profetik  dalam kumpulan cerpen Ketika 

Mas Gagah Pergi dan Kembali karya Helvy Tiana Rosa. Selain itu,  penggunaan metode 

deskriptif untuk mengeksplorasi berbagai peristiwa yang terkait dengan etika profetik 

pada aspek  (1) menyuruh kebaikan, (2) mencegah kejelekan dan (3) beriman kepada 

Allah dengan memperhatikan pada tema dan pesan baik yang disampaikan secara 

eksplisit maupun implisit. Sumber data penelitian berupa kumpulan cerpen Ketika Mas 

Gagah Pergi dan Kembali…  (KMGP)  karya Helvi Tiana Rosa. Data penelitian  berupa 

satuan cerita baik yang berupa kalimat, paragraf yang mengarahkan pada etika profetik 

dalam kumpulan cerpen. Analisis data penelitian menggunakan teknik (a) pemahaman 

arti secara mendalam, (b) analisis isi (content analysis), dan (c) analisis interaktif-

dialektis atau bolak-balik sesuai dengan keperluan. Di samping itu juga dilakukan 

penelaahan yang terkait dengan kerangka pikir pengarang dalam menformulasi dan 

merekonstruksi etika profetik melalui teks cerita. Analisis dilakukan secara melingkar, 

timbal balik, dalam rangka memperoleh pemahaman arti yang mendalam. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

Pada kenyataannya sastra tidak dapat dilepaskan dengan dimesni kehidupan 

manusia sebagai makhluk sosial maupun mahkluk religius. Disadari bahwa kehidupan 

manusia selalu berubah mengikuti perubahan zaman dan waktu. Perubahan adalah sebuah 

keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Perubahan dapat berawal dari yang kurang baik 

menjadi baik. Manusia hakikatnya selalu ingin berbuat kebaikan, karena kebaikan akan 

membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Etika profetik 

memiliki pesan kemanusiaan bagaimana manusia berbuat baik, mencegah berbuat 

kejelekan dan selalu beriman kepada Allah. Pada etik profetik ada makna bahwa manusia 

sebagai mahkluk bertuhan ia akan selalu merindukan kepada-Nya. Kerinduan ini 



terkadang tidak dapat dilakukan secara langsung akan tetapi dapat dilakukan dengan 

belajar dari orang lain. Kosa kata belajar menjadi amat penting untuk mengubah 

kehidupan manusia menjadi lebih baik. Berdasarkan pada pemikiran tersebut di atas maka 

pada pembahasan berikut ini dipaparkan bagaimana etika profetik ini menjadi bagian 

yang sangat penting bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. 

 

Etika Profetik Tokoh dalam Menyuruh Kebaikan dalam Kumpulan Cerpen KMGP  

Karya Helvi Tiana Rosa  

Persoalan etika seringkali digunakan sebagai pengkajian sistem nilai yang 

digunakan untuk memberikan penilaian secara universal. Oleh karena itu, etika bersifat 

sosial, nilai-nilainya disebarkan melalui antarhubungan individu dalam masyarakat. Etika 

profetik seringkali dikaitkan dengan pengalaman religius tokoh yang diaplikasikan dalam 

realitas kehidupan sehingga membawa dampak pada lingkungan sekitar seperti pada 

kutipan berikut.   

 

Tak ada yang tak menyukai Mas Gagah. Jangankan keluarga atau tetangga, 

nenek- kakek, orang tua dan adik kakak teman-temanku menyukai 

sosoknya (Tiana Rosa, 2012: 2) 

 

Tokoh Gagah sebagai tokoh sentral dalam cerita mampu memberikan kesan 

sebagai muslim yang diidealkan. Perilaku religius, sikap moderat, serta  ketangguhan  

dalam menghadapi hidup, banyak orang yang bersimpati kepadanya. Dalam ilmu sosial 

budaya profetik memiliki potensi dasar untuk menyajikan hal-hal yang baru, yang dapat 

membuka wawasan baru kehidupan manusia (Ahimsa Putra, 2011: 46). Selain itu, tokoh 

ideal memenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat.Ia diterima oleh semua kalangan 

baik orang tua , remaja, maupun anak-anak  seperti digambarkan sebagai berikut.    

 

Mas Gagah dalam pendanganku adalah sosok ideal. Kombinasi yang unik 

dari banyak talenta. Ia punya rancangan masa depan tapi tak takut 

menikmati hidup. Ia moderat tapi tak pernah meninggalkan shalat. He’s a 

very easy going person. Almost perfect. 

Huaa, itulah Mas Gagah. Mas Gagah-ku yang dulu! (Tiana Rosa, 2012: 3). 

 Tokoh sentral dalam cerita selalu mengasah pengetahuan keagamaan meskipun 

harus berburu ke tempat yang cukup jauh. Pada dasarnya keinginan untuk selalu 

menambah pengetahuan agama menjadi bagian penting bagi kehidupannya. Agama 

membawa seseorang mampu berpikir lebih cerdas karena di situlah manusia mampu 

mengabdikan diri pada Allah dan selalu meminta apa yang diinginkannya dengan usaha, 

bekerja keras dan berdoa. Perilaku yang demikian secara tidak sadar akan dapat 

memantapkan keimanan seseorang.  

 

“Mas Gagah ketemu kiai hebat di Madura,” cerita Mas Gagah antusias. 

“Namanya Kiai Ghufron! Subhanallah, orangnya sangat bersahaja, santri-

santrinya luar biasa! Di sana Mas memakai waktu luang untuk mengaji 

pada beliau. Dan tiba-tiba dunia jadi lebih benderang!”tambahnya penuh 

semangat.”Nanti kapan-kapan kita ke sana ya, Git” (Tiana Rosa, 2012: 3-

4). 

 

        Tokoh utama mampu menanamkan pemahaman keagamaan tidak mengenal usia. 

Diapun menjadi idiola dari anak-nak kecil untuk beribadah. Etika ini dilakukan karena 

kesadaran tokoh untuk memberikan pelajaran pada anak-anak untuk mengenal agama 

dengan berbekal pada kemampuan masing-masing. Justru kondisi ini mampu membuat 

pengalaman religius seseorang untuk menciptakan kesadaran baru. Seseorang yang tidak 

mengenal agama menjadi tahu tentang agama dan  bagaimana ia harus berhubungan 



dengan Tuhan dan berhubungan dengan manusia secara baik. Hidup memang harus 

memiliki perimbangan seperti pada kutipan berikut. 

 

Di belakang mereka , anak-anak kecil mengikuti sambil melambai-lambai 

mengajakku ke mushala pula. Ah, Mas Gagah…, apalagi yang telah ia lakukan?  

Mengapa akhir-akhir ini sering membuat aku menangis, kemudian menorehkan 

pelangi di dada yang sesak? (Tiana Rosa, 2012:21). 

Gagah  mah udah membuat kami jadi pede, lebih berarti, ngerti habluminallah,” 

habluminannas (Tiana Rosa, 2012:26). 

Sastra sebagai hasil seni bersifat reflektif selalu merespon perkembangan zaman. 

Pada Aspek reflektif seni modern beserta keleluasaannya memainkan berbagai media 

memungkinkan individu merumuskan pengalaman-pengalaman batin yang sulit 

dirumuskan, menariknya ke tataran-tataran lebih dalam, ke persoalan-persoalan makna 

dan ruh yang lebih sejati (Sugiarti, 2015: 329). Pada dasarnya Islam adalah agama yang 

mengajarkan tentang kejujuran. Selain itu, Islam itu indah. Namun kenyataan, orang yang 

mengaku beragama Islam telah banyak melupakan etika keagamaan yang seharusnya 

menjadi bagian dari kehidupan pribadi maupun kelompok. Hal ini  berdampak pada citra 

agama menjadi kurang baik. Perilaku-perilaku yang kurang terpuji membawa kehidupan 

masyarakat menjadi sengsara. Hal ini dapat diperhatikan melalui berbagai media cetak 

maupun elekronik dengan mudahnya.  

“Berapa banyak orang miskin kian miskin karena perilaku korupsi skala kecil 

maupun besar. Bermula dari diri kita, keluarga dan sekitar, mari kita berjuang 

untuk mnjadi pribadi yang  lebih jujur dan berakhlak mulia. Jadi kesimpulannya, 

Islam itu indah, tetapi kita sebagai umat Islam , seringkali membuatnya tampak 

buruk. Kalau kita orang Islam, wajib malu dengan stigma korupsi yang melekat 

pada negeri ini. Kebenaran itu mutlak milik Allah, dan apabila ada kesalahan 

maka itu semua karena kekhilafan saya. Billahi fisabilihaq. Wassalamulaikum 

warohmatullahi wabarokatuh.” (Tiana Rosa, 2012:33). 

 

 

Etika Profetik Tokoh dalam Mencegah Kejelekan  dalam Kumpulan Cerpen KMGP 

Karya Helvi Tiana Rosa. 

Mencegah kejelekan memiliki makna membuat seseorang tidak melakukan 

kejekan dalam mengisi kehidupannya. Perkembangan zaman sekarang ini mencegah 

perbuatan yang jelek bukannlah sesuatu yang mudah. Ketika seseorang mengingatkan 

perilaku kejelekan malahan dia yang menjadi korbannya. Akan tetapi, mencegah 

kejelekan juga dianjurkan dalam agama agar manusia tidak terjebak pada jurang kenistaan 

dalam hidupnya. Manusia berkewajiban mengingatkan kepada mereka yang melakukan 

perbuatan yang kurang baik . Ketika seseorang telah mendalami nilai-nilai agama secara 

baik maka wajiblah baginya untuk mengingatkan seseorang yang memungkinkan belum 

tahu dan atau sudah tahu tetapi tidak dapat mengendalikan diri dalam perbuatannya. 

Kejelekan hidup akan membawa dampak yang tidak baik bagi  individu yang 

bersangkutan maupun lingkungan sosial. Hal ini tampak pada kutipan berikut. 

   

“Mereka yang jaga tempat ini dan melindungi anak-anak dari orang-orang jahat. 

Kami berkenalan enam bulan lalu dan membuka rumah baca bagi anak-anak di 

sini …” Tiana Rosa, 2012: 20). 

 

Tokoh Gagah mampu mengubah pemikiran dan perilaku masyarakat yang kurang 

baik. Hal ini dibuktikan dengan kelompok-kelompok yang biasanya mencopet, 

menggarong, preman akhirnya mengakui  bahwa perbuatan tersebut tidak baik. Peristiwa 



yang mengejutkan bahwa kesadaran untuk bertaubat dengan belajar agama merupakan 

salah satu indikator untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik. Ada kesadaran 

tokoh akan perbuatan yang tidak baik tersebut yang menjadi target mencegah perbuatan 

mungkar. 

  

“Sudah banyak  perbaikan. Yang jadi copet sudah tak ada. Yang jadi garong 

apalagi. Piss, Piiis, Gagah. Terima kasih bimbingannmu selama ini. Eh, Yang mau 

ikut ngaji bertambah lagi. Itu, pimpinan preman RW sebelah ,” kata Bang Ucok 

(Tiana Rosa, 2012:20). 

 

Tokoh Gagah berjuang tanpa berhenti untuk mempertahankan Islam. Hal ini 

terbukti bagaimana ia ikut serta dalam menyelamatkan peristiwa kerusuhan yang terjadi 

di Bogor yang berdalih pengrusakan rumah ibadah. Pada akhirnya Gagah mampu 

menyeleraikan peristiwa tersebut meskipun ia harus menanggung resiko atas 

keputusannya itu seperti diungkapkan pada kutipan berikut. 

 

“ Terjadi kerusuhan di Bogor. Ada ratusan yang ingin merusak sebuah rumah 

ibadah. Gagah melintasi daerah itu. Ia turun dari mobil dan berusaha 

menenangkan massa,”  Suara seorang polisi bicara pada papa. “Ia bahkan berdiri 

di depan rumah ibadah itu, melindungi mereka bersama dua orang temannya.”  

Sebenarnya massa sudah tenang, mendengar apa yang disampaikan Gagah. 

Bahwa Islam itu mengajarkan kedamaian dan membawa keselamatan. Gagah 

bahkan bilang saatnya kita bergandeng tangan dan berjabat hati untuk membangun 

negeri …. Mereka  secara bergerombolanpun beranjak pergi,” tambah salah satu 

teman Mas Gagah (Tiana Rosa, 2012:24-25). 

 

Sosok Gagah adalah sosok yang diidealkan oleh mereka yang berlabel sampah 

masyarakat. Kedekatan dengan mereka tidak pernah mengenal waktu. Meskipun Gagah 

sebagai mahasiswa akan tetapi memiliki kepedulian yang amat tinggi untuk membangun 

kesadaran manusia untuk berbuat kebaikan dalam hidupnya. Penyesalan yang amat dalam 

dirasakan bagi orang-orang yang mendapat perhatian Gagah ketika Gagah mengalami 

musibah sehingga merenggut jiwanya. Ungkapan itu dapat diperhatikan sebagai berikut.   
 
“Harusnya kite bertige ade di sono! Harusnya kite bertige ade di sono, Ya Allaaah!” 

suara Bang Urip.” Gagah orang nyang paling baek, Bapak, Ibu. Dia nyang  paling 

peduli ame kami yang dianggap sampah masyarakat. Dia deketin kami terus lagi suseh 

apalagi seneng. Kagak pernah ada unsur politiknye kayak orang-orang laien,” Ujang 

Bang Urip menghampiri Mama dan Papa (Tiana Rosa, 2012:26). 

 
Selain belajar ilmu agama tokoh Gagah juga memiliki keahlian bela diri. Keahlian 

tersebut tidak digunakan untuk unjuk kesombongan akan tetapi digunakan sekiranya ada orang 

membutuhkan bantuannya. Pada suasana apapun tokoh Gagah selalu menyampaikan pesan-pesan 

keagamaan. Ketika ada orang berbuat kejelekan maka ia tidak segan-segan untuk memberi 

pelajaran melalui ilmu bela dirinya itu.  

Lelaki kemeja kota-kotak itu juga sangat unpredictable dan berani. Pernah kami 

sama-sama di dalam miniarta yang padat. Hampir tak ada celah, sesak sekali. Ia 

bahkan menyampaikan nasihat seperti biasa. Tiba-tiba terjadi keributan. Dalam 

gerak cepat kulihat lelaki itu mencengkeram tangan seorang pemuda berbaju rapi. 

“Kembalikan handphone ibu itu!” katanya tegas, pada pemuda yang mencoba 

menyembunyikan sebuah ponsel (Tiana Rosa, 2012:39)  

 
       Etika profetik tokoh dalam mencegah kejelekan erat kaitkannya dengan norma-norma 

profetik yang berlaku dalam masyarakat. Segala tindakan individu atau kelompok masyarakat 

telah diatur dalam standart etik sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran akan 



standar tersebut maka seseorang akan diberi sangsi/peringatan  baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  

 

Etika Profetik Tokoh dalam Beriman Kepada Allah dalam Kumpulan Cerpen 

KMGP Karya Helvi Tiana Rosa. 

     Beriman pada Allah merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang akan 

kepasrahannya terhadap Allah. Mereka selalu mengingat Allah dimanapun berada. 

Ketundukkan kepada Allah sebagai dzat ilahiyah yang menjadi sumber kembalinya 

manusia. Kesemuanya itu diyakini melalui agama. Agama  adalah  bukan produk 

manusia,  tidak  berasal  dari  manusia, tetapi dari Tuhan. Tuhan mengutus Rasul untuk  

menyampaikan  pesan-pesan agama kepada umat manusia. dengan perantaraan  malaikat, 

Tuhan  mewahyukan firman-firman-Nya di dalam kitab suci kepada  pesuruhnya. Isi kitab 

suci itu berasal dari Tuhan, disampaikan  oleh  malaikat,  diucapkan  oleh  rasul,  sehingga  

dapat  ditangkap, diketahui, dipahami dan selanjutnya diamalkan oleh umat manusia. 

Keberimanan  tokoh Gagah mampu membuat penyadaran tokoh akan keputusan yang 

diambilnya serta resiko yang ditanggungnya. Hal ini dapat dicermati melalui kutipan 

berikut.    

 

“Jalan yang dipilih  Gagah adalah jalan mulia, Gita,” tuturnya Jalan yang 

sungguh mulia. Kami bersaksi!” (Tiana Rosa, 2012:25) 

 

Tokoh Gagah sebagai sosok tauladan yang dapat dijadikan rujukan bagi kaum 

remaja. Komunikasi yang dilakukan mampu menyentuh nurani yang paling dalam 

terhadap anggota keluarga termasuk Gita (adiknya). Ia menanamkan nilai-nilai 

ketundukkan kepada Allah menjadi amat penting. Pada kondisi kesehatan yang sangat 

kritispun  tokoh utama masih mampu meninggalkan pesan yang mampu menyentuh hati 

Gita.   

 
 Perlahan  kelopak  matanya  terbuka . Aku tersenyum. 

Gita udah pakai jilbab,” kutahan isakku 

Memandangku lembut, Mas Gagah tersenyum. Bibirnya seolah mengucapkan sesuatu 

seperti hamdallah (Tiana Rosa, 2012:27) 
 

 Kesadaran beriman Gita semakin lama semakin meningkat. Emosi keagamaan 

mampu menggerakkan jiwanya. Proses-proses fisiologis dan psikologis terjadi ketika 

manusia dihinggapi oleh jiwa tadi. Getaran jiwa bisa saja dirasakan oleh manusia sewaktu 

melakukan aktivitas keagamaan. Ketika ia menunggu kakaknya Gagah yang sedang kritis 

ia mampu mengembalikan semua kehidupannya pada Allah. Kepasrahan untuk menerima 

semua ketentuan Allah menjadi bagian yang amat penting bagi Gita. Akhirnya semua 

yang ada dalam kehidupan ini tidak ada yang kekal. Sesuatu yang kekal hanyalah  milik 

Allah semata. Keberimanan kepada Allah dapat ditandai dengan kepulangannya ia dalam 

menghadap Allah. Keikhlasan dalam menerima semua yang menjadi kehendak Allah 

serta menjalaninya dengan sepenuh hati.  

 
 Kuusap setitik lagi airmata yang jatuh. “Sebut nama Allah banyak-banyak, Mas,” 

kataku sambil menggegam tangannya. Aku sudah pasrah pada Allah. Aku sangat 

menginginkan Mas Gagah  terus hidup. Tapi sebagai insan yang beriman, seperti yang 

dikatakan Mbak Nadia . Aku pasrah ketentuan Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik 

buat Mas Gagah.  

“Laa… ilaaha ..illa…llah, Muham…mad… Ra…sul… Al…Lah…”, suara mas gagah 

pelan, namun tak terlalu pelan untuk kami dengar. 

Mas Gagah telah kembali pada Allah. Tenang sekali. Seulas senyum menghiasi  

wajahnya (Tiana Rosa, 2012:28) 
 



Keyakinan akan kematian menjadi amat penting bagi manusia. Kematian menjadi hak 

penuh yang telah ditetapkan oleh Allah. Apabila manusia selalu ingat kematian maka ia akan 

berusaha mengisi kehidupannya dengan  kebaikan.Kematian akan menjemput manusia  setiap 

saat. Ketentuan waktu menjadi rahasia Allah. Allahlah yang maha tahu. Seperti yang diungkapkan 

tokoh dengan menyitir pemikiran Ibnu Umar sebagai berikut.  

Ibnu Umar pernah berkata: Aku datang kepada Nabi SAW maka bertanyalah seorang 

Anshor: Ya Rassullah, siapakah orang yang paling bijaksana dan paling mulia?” Maka 

Nabi SAW menjawab: “orang-orang yang paling banyak mengingat mati dan gigih 

berusaha  untuk persiapan menghadapi mati, merekalah orang-orang yang bijaksana  

sehingga mereka itu nantinya pergi membawa  kemuliaan dunia dan keutamaan 

akhirat,” demikian hadis riwayat Ibnu Majah. Maka kembali pada diri kita,” demikian 

hadis riwayat  Ibnu Majah. Maka kembali pada diri kita , sudahkah kita siap menghadapi  

kematian yang pasti datang. Dalam Al Quran dikatakan kita tak akan bisa lari padanya. 

Bahkan Saudaraku, bisakah kita menjamin bahwa esok kelak kala matahari terbit kita 

masih hidup?” (Tiana Rosa, 2012:34). 

Perkembangan ilmu pengetahuan seharusnya disandingkan dengan ilmu 

keagamaan. Hal ini disadari bahwa segala sesutau yang terjadi di langit dan di bumi ini 

atas izin Allah semata. Mendekatkan diri pada Allah menjadi sumber energi terbesar yang 

mampu menggerakkan tubuh manusia untuk beraktivitas. Keyakinan ini dipertegas dalam 

kutipan sebagai berikut. 

Hasil penelitian seorang dokter dan direktur riset Rockfeller Foundantion 

membuktikan bahwa berdoa bisa menjadi sumber aktivitas terbesar bagi anggota 

tubuh kita. Sebagai dokter, ia melihat kebiasaan berdoa bagaikan tambang 

radium yang menyalurkan sinar dan melahirkan kekuatan diri. “o ya? Begitu ya 

Bang? Tanya seorang cowok sambil menggeleng-gelengkan kepalanya diiringi 

decak kagum (Tiana Rosa, 2012: 44). 

Musibah akan menimpa siapapun tanpa mengenal golongan. Musibah datangnya 

dari Allah. Musibah dapat disikapi  sebagai ujian yang diberikan oleh Allah sekaligus 

sebagai refleksi diri atas perbuatan yang dilakukan manusia. Lelaki kotak-kotak  yang 

mirip Mas Gagah selalu mendahulukan kebajikan . Ia selalu berdakwah di dalam bus 

maupun kereta. Perangainya mirip dengan Mas Gagah. Perilakunya yang sopan dan teduh 

membuat orang menaruh simpati terhadapnya.    

 
“ Jadi musibah bisa jadi adalah ujian dari Allah atas keimanan kita. Di dalam hadis 

dikatakan bahwa bila ada seseorang yang kena musibah, walau hanya tertusuhk oleh 

duri, niscaya dosanya akan dikurangi oleh Allah. Lelaki kota-kotak itu terus bicara. 

Wajahnya teduh. Ya Allah, kenapa orang ini senantiasa bersegera dalam kebajikan? 

Kenapa ia selalu hadir terlebih dulu? Kenapa  ia begitu mirip? Wajahnya tak seganteng 

Mas Gagah. Bukan wajah yang mirip… mungkin perangai.. atau… 

 

Dalam beriman pada Allah harus tertanam secara baik misalnya dalam suasana suka 

maupun duka, kaya maupun  miskin. Keimanan seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan 

seseorang akan tetapi ketaatan kepada Allah yang lebih utama. Dalam kehidupan dunia harus 

ditanamkan keimanan yang kuat. Dengan keimanan yang kuat seseorang akan mampu 

menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi sebaliknya apabila 

keimanan manusia lemah maka  tidak mampu menangkalkannya sehingga akan terseret pada 

jurang kenistaan. Hal ini dilakukan tokoh dengan mengutip apa yang disabdakan Rassullulah 

sebagai berikut.    

 

“Rasulullah SAW berkata bahwa kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Karena itu 

meski kita miskin harta, hendaknya tetap kaya iman. Jangan sampai sudah kita miskin 

dunia, banyak berbuat maksiat pula, hingga kelah melarat di akhirat. Naudzubillahi min 

dzalik.” (Tiana Rosa, 2012:48-49) 
 



 Dalam etika profetik, dimensi transendental dan kemanusiaan; Ilahiyah dan 

insaniyah terpadu menjadi sebuah karya yang bernilai estetis. Ketaatan manusia kepada 

Allah karena kerinduan manusia untuk memperoleh kebahagiaan kelak dipanggil oleh 

Allah. Kebahagiaan itu berupa diri seseorang yang melihat seakan-akan ia memasuki 

dunia baru yang penuh kemuliaan (James dalam Atmosuwito, 1989: 123). Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia yang dekat dengan Allah sebagai 

bukti kekuasaan Allah yang maha luas yang tak terukur oleh rasio manusia.    

  
KESIMPULAN  

Secara keseluruhan dari pembahasan hasil penelitian maka dapat dikemukakan simpulan 

sebagai berikut. 

1. Etika profetik tokoh dalam menyuruh kebaikan dalam kumpulan cerpen KMGP  karya 

Helvi Tiana Rosa dilakukan dengan  contoh serta  perbuatan tokoh yang mudah 

dipahami oleh tokoh lain sehingga muncul kesadaran baru dalam  mengenal agama. 

2.  Etika profetik tokoh dalam mencegah kejelekan  dalam kumpulan cerpen KMGP 

karya Helvi Tiana Rosa dilakukan melalui perjuangan yang cukup panjang tanpa 

mengenal lelah yang ditandai dengan cercaan, ejekan, serta konflik  namun pada 

akhirnya mampu memberikan perubahan perilaku tokoh lain secara lahiriyah dan 

batiniah. 

3. Etika profetik tokoh dalam beriman kepada Allah dalam kumpulan cerpen KMGP 

karya Helvi Tiana Rosa diungkapkan bahwa dimensi kehidupan beragama manusia 

selalu berubah sesuai dengan lingkungan yang memproses pengalaman tersebut 

sehingga menjadikan keimanan  seseorang semakin kuat dan selalu berpegang pada 

tali Allah. 
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