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Membangun	  Latar	  yang	  Berkesan	  
	  
Kenapa	  membuat	  latar	  itu	  penting?	  
Jika	  karakter	  atau	  tokoh	  dalam	  cerita	  kita	  adalah	  bunga,	  maka	  latar	  atau	  setting	  adalah	  

pot	  tempat	  bunga	  ini	  tumbuh,	  lokasi	  tempat	  pot	  diletakkan-‐mungkin	  di	  balkon	  jendela,	  di	  
teras	  atau	  di	  dalam	  rumah-‐,	  hingga	  di	  bagian	  kota	  atau	  di	  negara	  mana	  bunga	  ini	  hidup.	  
	  
a.	  Latar	  yang	  meyakinkan	  
Deskripsi	  latar	  yang	  indah	  biasanya	  menyenangkan	  bagi	  penulis	  dan	  juga	  pembaca.	  

Namun	  dalam	  menulis	  latar	  hal	  yang	  harus	  kita	  ingat	  adalah	  latar	  harus	  mendukung	  
karakter	  yang	  kita	  reka.	  	  
Misalnya	  ketika	  kita	  ingin	  menulis	  tentang	  pemilik	  toko	  bunga.	  
Derskripsi	  1:	  
Perempuan	  itu	  mengenakan	  celemek	  berwarna	  hitam	  di	  atas	  terusan	  selutut	  berwarna	  

kuning.	  	  Dia	  berdiri	  di	  tepi	  danau	  penuh	  bunga	  teratai	  mekar	  sambil	  memegang	  nampan	  
berisi	  sepiring	  mie	  goreng	  dan	  secangkir	  minuman	  berwarna	  kuning.	  
Deskripsi	  2:	  
Perempuan	  itu	  mengenakan	  celemek	  bergaris	  hitam	  putih	  di	  atas	  terusan	  warna	  biru.	  

Dia	  berdiri	  di	  atas	  meja	  yang	  penuh	  gulungan	  kertas	  dan	  tangkai	  bunga,	  sambil	  memegang	  
gunting,	  memangkas	  daun–daun	  Hydrangea.	   	  

	  
	  
	  
	  

Dari	  kedua	  contoh	  latar	  di	  atas,	  mana	  yang	  lebih	  meyakinkan	  bahwa	  kita	  bercerita	  
tentang	  seorang	  pemilik	  toko	  bunga?	  
	  
Sebagai	  penulis,	  membangun	  latar	  yang	  meyakinkan	  adalah	  hal	  yang	  sangat	  penting.	  

Karena	  dari	  sinilah	  pembaca	  bisa	  menilai	  apakah	  cerita	  kita	  masuk	  akal,	  dan	  layak	  
dipercaya.	  	  
	  
b.	  Latar	  yang	  memiliki	  cerita	  
Jika	  kita	  menaruh	  perhatian,	  setiap	  benda	  yang	  mengelilingi	  kita	  saat	  ini	  memiliki	  

cerita.	  Apakah	  kita	  mengetahui	  ceritanya	  atau	  tidak,	  itu	  yang	  biasanya	  menentukan	  
apakah	  kita	  terkesan	  atau	  tidak	  dengan	  benda	  tersebut.	  	  
Latar	  yang	  berkesan	  adalah	  latar	  yang	  juga	  bercerita.	  	  
Misalnya	  kita	  menulis	  bahwa	  karakter	  kita	  senang	  nongkrong	  di	  café.	  	  
	  
Lana	  senang	  menghabiskan	  waktu	  nongkrong	  di	  sebuah	  café.	  Walaupun	  biasanya	  ia	  

hanya	  memesan	  salad	  dan	  jus	  strawberry,	  tapi	  interior	  tempat	  ini	  membuatnya	  betah.	  Meja	  
dan	  kursinya	  dari	  kayu	  bermodel	  antik	  dicat	  putih.	  Dindingnya	  berlapis	  wallpaper	  
perpaduan	  warna	  ungu	  dan	  abu-‐abu	  dengan	  pajangan	  lukisan-‐lukisan	  bergaya	  surealis.	  	  
	  
Contoh	  di	  atas	  adalah	  diskripsi	  umum.	  Semua	  orang	  bisa	  menyukai	  café	  yang	  sama	  

dengan	  alasan-‐alasan	  tadi.	  Agar	  latar	  ini	  lebih	  berkesan,	  tambahkan	  cerita	  misalnya	  
ternyata	  bangunan	  yang	  dijadikan	  café	  itu	  adalah	  bekas	  rumah	  neneknya.	  	  	  
	  

Karakter:	  Pemilik	  toko	  bunga	  
Deskripsi:	  Karakter	  +	  Pakaian	  +	  Ruangan/Rumah/Lingkungan	  
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Ketika	  memasuki	  ke	  Café	  itu,	  dan	  menatap	  lukisan	  mobil	  bertumpuk	  warna	  pastel	  di	  
dindingnya	  Lana	  terkenang	  bahwa	  sepuluh	  tahun	  lalu	  di	  dinding	  itu	  dulu	  menempel	  
pajangan	  burung	  merak	  kesukaan	  neneknya.	  Di	  depannya	  ada	  tiga	  kursi	  warna	  merah	  
berjejer.	  Neneknya	  biasa	  duduk	  di	  kursi	  paling	  kanan,	  dan	  ia	  duduk	  di	  tengah	  sambil	  
mendengarkan	  cerita	  masa	  kecil	  neneknya	  yang	  bersekolah	  tanpa	  buku	  tulis,	  namun	  hanya	  
menggunakan	  sabak.	  	  
	  
Bagaimana	  cara	  menulis	  latar	  yang	  berkesan?	  
a. Riset	  

Semua	  cerita	  baik	  romance,	  historical	  fiction,	  fantasy,	  horror	  memerlukan	  
riset.	  	  Setelah	  kita	  menentukan	  karakter,	  luangkan	  waktu	  untuk	  memperdalam	  
profesi	  dan	  lingkungannya.	  

Jika	  karakter	  kita	  adalah	  pemilik	  toko	  bunga,	  cari	  tahu	  apa	  saja	  sih	  barang-‐
barang	  yang	  tiap	  hari	  dipergunakan	  oleh	  tukang	  bunga.	  	  

Apa	  alat	  yang	  ia	  pakai	  untuk	  memotong	  tangkai	  bunga?	  Gunting	  atau	  pisau?	  
Ada	  berapa	  ukuran	  gunting	  yang	  ia	  pakai?	  Apa	  jenis	  kertas	  yang	  ia	  gunakan	  untuk	  
membungkus	  bunga	  setelah	  dipotong?	  	  Dan	  di	  lokasi	  mana	  ia	  membuka	  tokonya?	  
Apakah	  dekat	  situ	  ada	  kuburan?	  Atau	  dekat	  dengan	  deretan	  hotel-‐hotel	  yang	  
butuh	  pasokan	  bunga	  segar	  setiap	  hari?	  

Atau	  kalau	  karakter	  kita	  adalah	  tukang	  buat	  perhiasan	  manik-‐manik.	  Apa	  
jenis	  kawat	  yang	  biasa	  ia	  pergunakan	  untuk	  merangkai	  manik-‐maniknya?	  Tang	  
merek	  apa	  yang	  biasa	  ia	  pakai	  bekerja?	  Kenapa	  ia	  menggunakaan	  tang	  ukuran	  
tertentu?	  Cari	  tahu	  juga	  dimana	  biasanya	  ia	  membeli	  manik-‐manik,	  dan	  kenapa	  di	  
lokasi	  itu,	  apakah	  lebih	  murah	  atau	  karena	  lebih	  lengkap,	  atau	  karena	  tempat	  itu	  
menjual	  manik-‐manik	  ekslusif?	  
	  

b. Deskripsikan	  setting	  dengan	  menggunakan	  lima	  indra	  	  
Setelah	  kita	  mengetahui	  banyak	  tentang	  lingkungan	  dan	  profesi	  karakter	  kita,	  

deskripsikan	  semua	  itu	  dengan	  mengkombinasikan	  dua	  atau	  tiga	  dari	  lima	  indra.	  	  
Mata	  >>	  apa	  yang	  terlihat	  (bentuk,	  warna,)	  
Hidung	  >>	  apa	  yang	  tercium	  (aroma,	  wangi,	  busuk,	  kuat,	  samar)	  
Telinga	  >>	  apa	  yang	  terdengar	  (suara,	  bisikan,	  ledakan,	  sunyi,	  ramai)	  	  
Kulit	  >>	  apa	  yang	  teraba.	  (kasar,	  halus,	  suhu	  udara)	  	  
Lidah	  >>	  apa	  yang	  kita	  cecap	  (manis,	  asin,	  pahit)	  

	  
c. Konkretkan	  hal-‐hal	  abstrak	  

Karena	  setiap	  latar	  tempat	  memicu	  perasaan	  yang	  berbeda	  pada	  setiap	  orang.	  
Misalnya	  dalam	  mendeskripsikan	  latar	  pantai.	  Selain	  deskripsi	  tentang	  pantai	  
yang	  berpasir	  putih,	  langit	  biru	  cerah,	  terdengar	  debur	  ombak,	  terik	  matahari	  
memanggang	  kulit,	  masukan	  juga	  deskripsi	  konkret	  tentang	  perasaan	  karakter	  
kita	  saat	  berada	  di	  pantai.	  

	  
Karakter	  1:	  Ia	  menatap	  ke	  arah	  laut,	  senyumnya	  mengembang	  lebar.	  Dua	  detik	  

kemudian	  ia	  melemparkan	  sandal	  jepit	  lalu	  berlari	  mengejar	  ombak	  yang	  menyurut	  
di	  atas	  pasir	  putih.	  	  
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Karakter	  2:	  Saat	  memandang	  laut	  lepas,	  jemarinya	  gemetar,	  matanya	  berkaca-‐
kaca.	  Ia	  segera	  berpaling.	  

	  
Dalam	  latar	  yang	  sama	  dua	  karakter	  berbeda	  pada	  contoh	  di	  atas	  merasakan	  

hal	  yang	  berbeda.	  
Bagi	  karakter	  1,	  yang	  ada	  dalam	  pikirannya	  saat	  melihat	  pantai	  adalah	  

bermain,	  lepas	  dan	  bebas,	  mungkin	  dia	  baru	  saja	  selesai	  ujian	  atau	  deadline	  
pekerjaan.	  

Sementara	  bagi	  karakter	  2,	  saat	  melihat	  pantai,	  yang	  ada	  dalam	  pikirannya	  
adalah	  penyesalan	  atau	  kesedihan.	  Ketika	  suatu	  pagi	  ketika	  ia	  memilih	  untuk	  
kembali	  tidur	  saat	  mendengar	  suara	  terjangan	  ombak.	  Ia	  tidak	  pernah	  kembali	  
terbangun	  di	  atas	  dipan	  dalam	  rumahnya,	  karena	  kampungnya	  hilang	  disapu	  
ombak.	  
	  

d. Interaksi	  dengan	  Elemen	  Latar	  
Jika	  latar	  kita	  tidak	  punya	  cerita	  atau	  sejarah,	  (seperti	  pada	  point	  tentang	  

latar	  yang	  bercerita	  di	  atas),	  kita	  bisa	  membuat	  latar	  yang	  berkesan	  dengan	  
menginteraksikannya	  dengan	  karakter.	  	  

Misalnya	  kita	  ingin	  mendeskripsikan	  tentang	  warna	  bangku	  taman	  yang	  
diduduki	  karakter	  kita.	  	  

Maya	  duduk	  lima	  menit	  di	  bangku	  itu	  sambil	  mengetik	  pesan	  di	  handphonenya.	  
Ketika	  berdiri	  roknya	  yang	  berwarna	  biru	  menjadi	  bermotif	  garis-‐garis	  putih.	  	  

Bangku	  dalam	  deskripsi	  di	  atas	  menjadi	  tidak	  sekedar	  berwarna	  putih,	  tapi	  ia	  
juga	  mempengaruhi	  emosi	  Maya.	  Misalnya	  ia	  menjadi	  marah-‐marah	  sendiri	  atau	  
sibuk	  membersihkan	  roknya	  saat	  panik	  menjelang	  ujian,	  dll	  

	  
Elemen	  dalam	  latar	  bukan	  hanya	  benda	  mati.	  Kita	  juga	  bisa	  menginteraksikan	  

karakter	  kita	  dengan	  elemen	  latar	  manusia	  misalnya:	  
Mira	  yang	  duduk	  sendirian	  di	  pojok	  restoran	  itu	  tiba-‐tiba	  menjerit	  sambil	  

memandang	  handphone.	  	  
Untuk	  mendukung	  pernyataan	  kita,	  bahwa	  si	  Mira	  ini	  memang	  benar-‐benar	  

duduk	  di	  tempat	  umum,	  tambahkan	  deskripsi	  tentang	  efek	  jeritannya	  itu	  pada	  
lingkungannya.	  Misalnya	  orang-‐orang	  di	  meja	  sekitarnya	  melotot	  padanya,	  atau	  
Seorang	  pelayan	  menghampiri	  Mira.	  Ia	  tersenyum	  kemudian	  berucap	  pelan,	  

mengingatkan	  Mira	  untuk	  merendahkan	  suaranya.	  	  
	  
Walaupun	  rekaan,	  kita	  harus	  menganggap	  bahwa	  karakter	  dalam	  cerita	  kita	  ini	  

tidak	  hidup	  sendiri.	  Perlakukan	  ia	  dengan	  cara-‐cara	  yang	  sama	  seperti	  kita	  semua	  
diperlakukan:	  akan	  ditegur	  orang	  lain	  kalau	  membuat	  keributan	  di	  tempat	  umum,	  
atau	  diklakson	  orang	  di	  belakang	  karena	  keasyikan	  pegang	  handphone	  di	  
perempatan	  jalan	  padahal	  lampu	  sudah	  hijau.	  

	  
Sebuah	  cerita	  berawal	  dari	  karakter.	  Namun	  karakter	  saja	  tidak	  cukup.	  Ia	  

membutuhkan	  latar	  yang	  berkesan	  dan	  menguatkan	  bangunan	  cerita.	  Agar	  pembaca	  bisa	  
teryakinkan,	  merasakan,	  dan	  bersedia	  untuk	  terus	  mengikuti	  perjalanan	  karakter	  yang	  
kita	  tulis	  hingga	  halaman	  terakhir.	  (@farahhidayati)	  	  
	  


