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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Sastra telah menjadi bagian dari pengalaman manusia, baik dari aspek 

manusia yang memanfaatkannya bagi pengalaman hidupnya, maupun dari aspek 

penciptanya, mengekspresikan pengalaman batinnya ke dalam karya sastra. 

Ditinjau dari segi penciptanya (pengarang dalam sastra tulis dan pawang atau 

pelipur lara dalam sastra lisan), karya sastra merupakan pengalaman batin 

penciptanya mengenai kehidupan masyarakat dalam kurun waktu dan situasi 

budaya tertentu. Di dalam karya sastra dilukiskan keadaan dan kehidupan sosial 

suatu masyarakat, peristiwa-peristiwa, ide dan gagasan, serta nilai-nilai yang 

diamanatkan pencipta lewat tokoh-tokoh cerita. Sastra mempersoalkan manusia 

dalam berbagai kehidupannya. Karya sastra berguna untuk mengenal manusia, 

kebudayaan serta zamannya (Zulfahnur dkk 1996: 254). Dikatakan oleh Abrams 

(dalam Pradopo 1995: 254) bahwa karya sastra itu mencerminkan masyarakatnya 

dan secara tidak terhindarkan dipersiapkan oleh keadaan masyarakat dan 

kekuatan-kekuatan pada zamannya.  

Novel Saman karya Ayu Utami merupakan penggambaran kehidupan 

masyarakat saat novel tersebut diciptakan. Novel Saman merupakan refleksi dari 

kehidupan masyarakat Indonesia yang berada di bawah kekuasaan rezim Orde 

Baru, yang terjadi pada tahun 1990-an (http://www.forum.webqaul.com). 

Pemerintahan pada waktu itu di bawah kekuasaan Soeharto. Pada masa Orde Baru 

muncul konflik baru yang memanifestasikan dalam bentuk demonstrasi 
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mahasiswa yang memprotes beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru, 

diantaranya kasus tanah, perburuhan, pendekatan keamanan, dan hak azasi 

manusia (http://www.geoticies.com). Novel Saman merupakan gambaran 

peristiwa sengketaan tanah dan kerusuhan yang terjadi di Medan pada masa Orde 

Baru. Peristiwa itu membawakan persoalan peka bagi masyarakat, yaitu akan 

diubahnya kebun karet menjadi kebun kelapa sawit. Akan tetapi masyarakat 

merasa tidak setuju dengan adanya perubahan ini. Hal ini mengakibatkan oknum 

penguasa di Sei Kumbang melakukan tindakan sewenang-wenang yaitu memaksa 

penduduk untuk melepaskan tanahnya. Mereka menggunakan kekerasan untuk 

mempengaruhi pikiran petani, penduduk Sei Kumbang dengan cara meneror, 

menindas, memperkosa, bahkan membunuh. Pada masa itu juga terjadi kerusuhan 

yang disebabkan unjuk rasa buruh yang memunculkan wajah rasis. Pemerintah 

dalam menanggapi protes dan perlawanan dari rakyat dengan menggunakan cara 

kekerasan yaitu adanya aksi-aksi aparat keamanan atau militer yang membela 

kepentingan Soeharto, yang semakin brutal dan tidak terkendalikan. Tuntutan itu 

dijawab dengan pentungan, gas air mata, aksi penangkapan ilegal, penculikan dan 

penyiksaan (http://.geoticies.com). Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan 

oleh aparat keamanan atau militer telah membuka hati para aktivis untuk 

mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan adanya LSM ini, 

bukannya membawa keadaan semakin membaik, tetapi LSM dianggap sebagai 

gerakan kiri atau gerakan yang melawan pemerintah. Pada masa rezim Soeharto, 

LSM selalu diidentikkan sebagai “agen dan antek asing”, “penjual”, dan 

“pengkhianat bangsa”. Peryataan ini dilakukan untuk mengurangi keberadaan 
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LSM di mata rakyat, mengingat LSM saat itu adalah satu-satunya elemen 

masyarakat yang kritis terhadap pemerintah Soeharto. Posisi LSM dan rezim 

Soeharto selalu dalam posisi berlawanan. LSM telah dituduh berpolitik dan 

mengorganisasikan rakyat miskin. Maka, wajar bila pemerintah selalu mencurigai 

aktivis LSM. Pemerintah juga melakukan tindakan pengejaran dan penangkapan 

terhadap aktivis-aktivis LSM (http://www.kompas.com).  

Selain itu novel Saman juga bercerita mengenai perjuangan seorang pemuda 

bernama Saman, yang dalam perjalanan karirnya sebagai seorang pastor harus 

menyaksikan penderitaan penduduk desa yang tertindas oleh negara melalui 

aparat militernya. Saman akhirnya menanggalkan jubah kepastorannya itu, dan 

menjadi aktivis buron. Sebagai seorang aktivis, Saman mengembangkan 

hubungan seksual dengan sejumlah perempuan. Keempat tokoh perempuan dalam 

novel Saman antara lain Shakuntala, Laila, Cok, dan Yasmin. Mereka muda, 

berpendidikan dan berkarir. Sebagai layaknya sahabat, mereka saling bertukar 

cerita mengenai pengalaman-pengalaman cinta, keresahan dan pertanyaan-

pertanyaan mereka dalam mendefinisikan seksualitas perempuan 

(http://www.forum.webqaul.com).  

Kemunculan novel Saman menjelang saat-saat jatuhnya rezim Soeharto 

pada tahun 1998, sempat menghebohkan dunia sastra Indonesia karena isinya 

yang dianggap kontroversial, mendobrak berbagai tabu di Indonesia baik 

mengenai represi politik, intoleransi beragama, dan seksualitas perempuan. Ada 

pihak-pihak yang mengkritik novel tersebut karena dianggap terlalu berani dan 

panas dalam membicarakan persoalan seks. Banyak pula yang memujinya karena 
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penggambaran novel tersebut apa adanya, polos, tanpa kepura-puraan.  

Saman banyak mendapat perhatian dari ilmuwan terkemuka, diantaranya 

Sapardi Djoko Damono dan Faruk H. T. Sapardi menganggap komposisi Saman 

sepanjang pengetahuannya tidak ditemukan di negeri lain, padahal karya-karya 

Ondaatje, Salman Rushdie, Vikram Seth, Milan Kudera adalah contoh cara 

bercerita sealiran dengan Saman. Yang menyenangkan adalah bahwa teknik itu, 

aliran bertutur itu, kini hadir dalam sebuah novel Indonesia. Menurut Faruk, apa 

yang dilakukan oleh Ayu adalah keberanian melakukan aksentuasi terhadap 

sesuatu yang tadinya bermakna tabu. “Ini juga patut dihargai, ia telah 

mengaksentuasikan sesuatu nilai yang tadinya sangat tabu dikatakan oleh kaum 

perempuan” (http://www.kompas.com).  

Sementara itu beberapa tokoh juga melontarkan kritik terharap berbagai 

aspek dalam Saman. Y.B. Mangunwijaya (Kompas, 5 April 1998) melihat bahwa 

ada beberapa pondasi data dan bahan peristiwa yang masih perlu dikoreksi. Tetapi 

menurutnya hal ini dapat dimaklumi dengan alasan bahwa novel memang bukan 

reportase. Di sisi lain kritik Mangunwijaya diarahkan pada tokoh Saman. Ia 

berpendapat:  

Akhiran (sementara) novel Saman amat lemah dari segi psikologi figur 
Saman. Memang tokoh Saman lebih simbol daripada sosok yang psikologis 
konsisten dapat dipertanggungjawabkan. Nama-nama Laila, Yasmin, Cok, 
Shakuntala, Saman (mungkin Sihar) pun saya baca memuat kadar 
perlambangan yang tinggi. Memang roman adalah fiksi, bukan catatan 
psikologis seorang analis, tetapi toh simbolisasi hubungan Saman-Yasmin 
yang tercuat dalam novel ini, apalagi dalam curahan diary antar-mereka, 
rasanya terlalu dibikin-bikin.(Kompas, 5 April 1998) 
 
Tokoh lain yang melontarkan kritik adalah Pramoedya Ananta Toer, yang 

dalam kritiknya mengungkapkan bahwa: “Dia (Ayu Utami) belum berpengalaman 
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sebagai penulis. Meletakkan koma pun belum bisa. Di taman ini, saya adalah 

[Koma] setelah ini tidak perlu, adalah tidak perlu ia membebani kalimat. 

Rafflessia Arnoldi di Malaya, mestinya kan di Bengkulu. Bagaimana ini? Boleh 

salah, tapi jangan mencolok. Jadi saya membaca halaman pertama ini saja sudah 

berat, dikasih banyak beban. Karena itu, saya tidak bisa meneruskannya”. Pada 

bagian lain, Pramudya berpendapat, pada baris-baris pertama Saman yang ada 

hanya dikte saja, mestinya pengarang harus membuktikan dengan deskripsi. Sejak 

kalimat pertama ia mendikte, padahal benda-benda bisa berbicara membentuk 

suasana-suasana. Suara-suara, benda-benda mati, benda-benda hidup, agar 

berbicara seperti yang diinginkan pengarang. (Kompas, 5 April 1998) 

Di tengah kontroversi itu, Saman berhasil mendapat penghargaan Dewan 

Kesenian Jakarta 1998. Ketika pertama kali terbit, Saman dibayangkan sebagai 

fragmen dari novel pertama Ayu Utami yang akan berjudul Laila Tak Mampir di 

New York. Pada tahun 2000, novel Saman mendapatkan penghargaan bergengsi 

dari negeri Belanda yaitu Penghargaan Prince Clause Award. Suatu penghargaan 

yang diberikan kepada orang-orang dari dunia ketiga yang berprestasi dalam 

bidang kebudayaan dan pembangunan. Novel tersebut diterjemahkan ke dalam 

bahasa Belanda dengan judul Samans Missie, yang diluncurkan di Amsterdam 

pada 9 April 2001 dan dihadiri sendiri oleh Ayu Utami.   

Ayu Utami merupakan salah satu pengarang wanita yang dinobatkan 

sebagai pemenang pertama dalam Sayembara Mengarang Roman Dewan 

Kesenian Jakarta. Penobatan ini seperti telah menjadi perayaan terhadap 

“kebangkitan” pengarang wanita dalam khazanah sastra di Tanah Air. 
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Kemenangan Ayu Utami tidak saja telah memberi kepercayaan diri kepada 

pengarang wanita lain untuk menerbitkan karya-karya mereka, tetapi secara 

substansif telah mendeskontruksi jarak yang tadinya terbentang antara pengarang 

dengan pembacanya.  

Ayu Utami lahir di Bogor, 21 November 1968, besar di Jakarta dan 

menamatkan kuliah di Fakultas Sastra Jurusan Sastra Rusia Universitas Indonesia. 

Ia mengaku sejak kecil memang suka bahasa terutama bahasa yang aneh-aneh, 

eksotis. Bagi Ayu Utami dunia tulis menulis bukan hal yang baru. Sebelum 

menjadi penulis novel, ia pernah menjadi wartawan di majalah Matra, Forum 

Keadilan, dan D&R. Tak lama setelah Tempo, Editor, dan Detik di masa Orde 

Baru ia ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang memprotes 

pembredelan pers. Kini ia bekerja di jurnal kebudayaan Kalam dan ikut 

membangun Komunitas Utan Kayu, sebuah pusat kegiatan seni, pemikiran, dan 

kebebasan informasi. Baginya menulis novel merupakan cara untuk 

mengeksplorasikan bahasa Indonesia, bahasa yang masih muda, yang kurang 

mungkin dilakukannya sebagai wartawan.  

Saman banyak mendapat perhatian dari ilmuwan terkemuka, diantaranya 

Sapardi Djoko Damono dan Faruk H. T. Sapardi menganggap komposisi Saman 

sepanjang pengetahuannya tidak ditemukan di negeri lain, padahal karya-karya 

Ondaatje, Salman Rushdie, Vikram Seth, Milan Kudera adalah contoh cara 

bercerita sealiran dengan Saman. Yang menyenangkan adalah bahwa teknik itu, 

aliran bertutur itu, kini hadir dalam sebuah novel Indonesia.  
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Saman menjadi media bagi Ayu Utami menunjukkan keberanian dalam 

bercerita tentang eksistensi seks perempuan dan mengemas tentang cerita dan seks 

yang benar-benar berbeda. Demikian juga pengembaraan tentang dunia lesbian 

yang benar-benar belum bisa diterima kultur Indonesia, dilakukan Ayu Utami 

dengan metafora yang sangat indah. Dapat dikatakan bahwa novel ini berani 

melawan tabu yang ada dalam masyarakat yang sarat dengan konversi-konversi 

budaya. 

Novel saman merupakan novel yang menarik untuk diteliti karena novel ini 

membahas tentang perilaku seksual tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh tersebut adalah 

Cok, Yasmin, Saman, Shakuntala, Upi, Dan Laila. Cok mempunyai perilaku 

immoralitas. Yasmin mempunyai perilaku immoralitas dan perzinaan. Laila 

mempunyai perilaku perzinaan. Shakuntala mempunyai perilaku biseksual dan 

immoralitas. Upi mempunyai perilaku masturbasi, zoofilia dan mengalami 

perilaku perkosaan. Perilaku-perilaku menyimpang yang dialami oleh Cok, 

Yasmin, Shakuntala, Upi, dan Laila dalam dunia psikologi sering disebut dengan 

perilaku seksual. 

Novel Saman menarik untuk diteliti karena menyajikan hubungan manusia 

dengan Tuhannya, hubungan cinta kasih antara pria dan wanita, antara orang tua 

dan anak, antara sesama manusia, hubungan seks antara pria dan wanita. Cerita 

dalam novel Saman ini serat akan unsur-unsur kejiwaan yang dituangkan dalam 

perilaku seksual para tokohnya. Pengungkapan Ayu Utami diperjelas mengenai 

aspek-aspek sosial dan psikologis yang melatarbelakangi perilaku seksual. 

 



 

 

8

Menurut Faruk, apa yang dilakukan oleh Ayu adalah keberanian melakukan 

aksentuasi terhadap sesuatu yang tadinya bermakna tabu. “Ini juga patut dihargai, 

ia telah mengaksentuasikan sesuatu nilai yang tadinya sangat tabu dikatakan oleh 

kaum perempuan” (http://www.kompas.com).  

Beberapa peneliti telah melakukan analisis terhadap Saman diantaranya 

Sutimah (2001) dengan kajian “Gaya Bahasa Novel Saman Karya Ayu Utami: 

Sebuah Kajian Stilistika”. Penelitian tersebut memfokuskan pada estetika Saman 

dan keterkaitan bahasa dengan unsur tema, sudut pandang, latar, dan penokohan. 

Dengan demikian diperoleh fungsi gaya bahasa dalam Saman. Alur tidak dapat 

dirunut keberadaannya karena alur yang digunakan dalam Saman sangat variatif. 

Kevariatifan ini disebabkan oleh pilihan kata yang sangat komplek dan 

penggunaan kalimat yang banyak mengalami penyimpangan kaidah 

ketatabahasaan.  

Ning Ediati (2002) melakukan kajian “Tokoh Utama Novel Saman Karya 

Ayu Utami: Tinjauan Psikologis” yang memfokuskan pada penokohan tokoh 

utama secara fisik dan tipe psikologis yang paling dominan pada tokoh Saman. 

Nas Haryati (2002) dalam Jurnal Bahasa dan Seni melakukan kajian tentang 

“Beberapa Pilihan Kata pada novel Saman Karya Ayu Utami” yang 

memfokuskan pada wujud penggunaan bahasa atau pilihan kata pada novel Saman 

dan efek yang ditimbulkan oleh adanya pilihan kata tersebut.  

Sementara itu dalam sudut pandang seksualitas dan gender, Banita (2008) 

melakukan kajian tentang “Novel Saman dan Larung Karya Ayu Utami dalam 

Perfektif Feminis Radikal”. Penelitian ini memfokuskan pada aspek seksualitas 
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dan feminisme terhadap berbagai tokoh wanita yang perwatakan dan perilakunya 

memberikan penggambaran tentang faham feminisme radikal. Hasil yang dicapai 

adalah temuan bahwa Shakuntala dipandang memenuhi persyaratan sebagai 

penganut pola-pola pemikiran yang ada dalam pemikiran feminis radikal. 

Diantaranya pemilihan Sakuntala untuk membebaskan diri dari kekangan perilaku 

seksual yang telah diatur dengan atas nama kepentingan laki-laki. Dirinya 

memilih siapapun untuk memuaskan perilaku seksualnya asalkan saling 

menyukai. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan secara rinci alasan penelitian 

adalah sebagai berikut:  

1. Saman mengangkat permasalahan tentang perilaku seksual menyimpang yang 

mencakup immoralitas/promiscuity, biseksual, perzinaan, zoofilia, masturbasi 

dan perkosaan. 

2. Novel Saman mengungkapkan perilaku seksual yang kompleks dan menarik 

untuk dikaji. 

3. Ayu Utami menampilkan permasalahan-permasalahan yang kontroversi 

dengan budaya timur.  

Berdasarkan paparan di atas, peneliti bermaksud menganalisis 

“Pengungkapan Aspek Seksualitas dalam Novel Saman Karya Ayu Utami”.  
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1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang perumusan masalah dalam penelitian ini 

dapat ditetapkan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengungkapan aspek seksual melalui unsur intrinsik dalam Novel 

Saman karya ayu utami? 

2. Bagaimana pengungkapan aspek seksual melalui unsur ekstrinsik dalam Novel 

Saman karya Ayu Utami? 

 
  
1.3 Fokus Penelitian  

Novel Saman mendapatkan sejumlah predikat yang mengundang berbagai 

macam kontroversi, diantaranya karena keberanian penggunaan bahasa yang 

mendobrak tradisi dengan pengungkapan berbagai hal yang dipandang tabu untuk 

dilakukan seorang perempuan, sarat akan muatan-muatan politik, hingga 

kontroversi terkait ketidaksesuaian dengan norma-norma budaya ketimuran. Di 

sisi lain, berbagai analisis wacana yang mencakup semiotika, tata bahasa, dan 

unsur-unsur intrinsik lain turut mewarnai khasanah keilmuan seputar Novel 

Saman-termasuk tentang Ayu Utami sebagai pengarangnya.  

Berbeda dengan uraian di atas, penelitian ini menggunakan sudut pandang 

perilaku seksual yang diungkapkan pengarang melalui penggambaran tokoh 

dominan dalam Saman. Pengungkapan berbagai perilaku seksual tersebut akan 

diletakkan dalam kerangka analisis intrinsik dan ekstrinsik guna mengarahkan 

pada kesimpulan yang akan memberikan paparan terhadap perumusan masalah 

yang diangkat. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini diarahkan untuk memberikan paparan dan 

deskripsi tentang pengungkapan aspek seksual berdasarkan pengkisahan tokoh-

tokoh utama dalam Novel Saman yang mencakup tokoh Laila, Tala, Cok, Yasmin 

dan Upi.  

 
1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah: 

1.  Mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik berkaitan dengan pengungkapan 

aspek seksual dalam Novel Saman karya Ayu Utami. 

2. Mendeskripsikan unsur-unsur ekstrinsik berkaitan dengan pengungkapan 

aspek seksualitas berdasarkan perilaku tokoh-tokoh utama dalam Novel 

Saman karya Ayu Utami. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan 

keilmuan, khususnya dalam bidang sastra, yang mencakup manfaat dalam sudut 

pandang teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan guna 

membangun wawasan tentang analisis strukturalisme dengan 

menggunakan unsur-8nsur intrinsik dan ekstrinsik terhadap karya sastra 

berbentuk novel dalam sudut pandang pengungkapan aspek seksualitas.  
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2. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam pengaplikasian 

teori penelitian sastra secara umum yang diterapkan pada berbagai karya 

sastra kontemporer.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya referensi penelitian karya 

sastra khususnya berkaitan dengan karya sastra kontemporer 

2. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pembaca 

tentang berbagai perilaku seksual melalui pengungkapan aspek seksual 

dalam karya sastra. Disamping itu diharapkan pembaca juga memperolah 

pemahaman tentang berbagai makna sosial psikologis dalam Novel 

Saman.  


