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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar (grounded), 

pokok atau prinsipiel (Ali dan Nurhidayat, 2011:5). Hak asasi manusia  atau yang 

selanjutnya disebut HAM merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap individu 

sejak ia lahir ke dunia. Dalam UUD 1945 pasal 1 (3) dinyatakan bahwa negera 

Indonesia adalah negara hukum. Menurut Effendi (1994: 27), pengakuan dan 

pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti 

hak dan sekaligus kebebasam perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi. 

Namun faktanya hukum yang berkeadilan belum sepenuhnya dapat ditegakkan di 

Indonesia. Misalnya saja kasus-kasus mengenai pelanggaran HAM masih sering 

terjadi.  

 Pada masa pemerintahan orde baru, demokrasi belum berjalan dengan baik. 

Terlihat misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, 

kebebasan pers maupun kebebasan dalam organisasi dan sebagainya. Hanya 

kepentingan-kepentingan politik yang menonjol pada saat itu, sehingga gerak-gerik 

masyarakat terbatas oleh kekuatan politik dan militerisme (Muladi, 2009: 4). Hal 

tersebut menyebabkan banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM pada era tersebut. 

Menurut Ali dan Nurhidayat (2011: 49) pada era orde baru bangsa Indonesia  

mengalami kemunduran dalam penikmatan HAM-nya di semua bidang yang diakui 

oleh UUD 1945. Pada era orde baru banyak sekali kasus-kasus pelanggaran  HAM dan 

kasus-kasus lain yang terjadi di Indonesia Muladi (2009: 4) menyatakan, 
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bertumpuknya permasalahan pada orde baru, baik masalah BLBI, KKN, kasus 

Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984, DOM Aceh Tahun 1989, Trisakti tanggal 

12 Mei 1998, ketidakpercayaan terhadap pemerintahan, dan terjadinya kerusuhan 

tanggal 12-14 Mei 1998, menjadi faktor lengsernya masa orde baru.  

 Masa orde baru telah runtuh namun kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang 

terjadi pada masa tersebut masih belum terselesaikan secara tuntas. Hal ini tentunya 

menjadi sebuah trauma tersendiri bagi masyarakat dan menjadi tugas penting bagi 

pemerintahan saat ini untuk kembali menyelesaikan kasus-kasus masa lalu yang 

belum terselesaikan, terutama kasus mengenai pelanggaran HAM. Secara hukum 

kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih dapat diselidiki kembali karena tidak 

mengenal masa kedaluwarsa. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 26 

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang Berat, ketentuan dan 

justifikasi teoritis mengenai kedaluwarsa dalam KUHP tidak berlaku atau disimpangi. 

Ketentuan Pasal 46 undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan, bahwa untuk 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak berlaku ketentuan mengenai 

kedaluwarsa.  

 Beberapa penelitian mengenai pelanggaran HAM telah banyak dilakukan. 

Kuncoro (2013) meneliti mengenai representasi pelanggaran HAM dalam Film 

Penghianatan G30S. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat 

beberapa jenis pelanggaran HAM yang meliputi: penculikan, penyiksaan, 

pembunuhan, perampasan kemerdekaan, dan penghilangan orang secara paksa. 

Pelanggaran HAM tersebut tergolong dalam pelanggaran HAM berat sesuai dengan 

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. 
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 Budiman  (2017)  meneliti tentang pelanggaran HAM dalam Kebijakan Daerah 

di Bidang Tata Ruang di Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian mengungkapkan 

bahwa telah terjadi pelanggaran HAM terkait dengan alih fungsi lahan pertanian 

menjadi perumahan. Selain itu, penelitian lain dengan topik yang sama juga dilakukan 

oleh Haryadi (2011). Ia meneliti tentang pelanggaran HAM pada masyrakat Papua 

dalam Novel Tanah Tabu karya Anindita Siswanto Thayf. Dalam penelitian tersebut 

diungkapkan dan dideskripsikan persoalan pelanggaran HAM dan persoalan lain yang 

menyangkut ketimpangan dan problematika di Papua yang digambarkan dalam novel 

Tanah Tabu. Salah satu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam novel tersebut 

terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai HAM. 

 Persoalan mengenai pelanggaran hak asasi manusia juga diangkat dalam novel 

Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Novel inimenceritakan tentang kondisi 

masyarakat pada masa orde baru. Orde baru merupakan sebutan bagi masa 

pemerintahan Soeharto. Orde baru menggantikan masa pemerintahan sebelumnya 

yaitu masa pemerintahan Soekarno yang disebut orde lama. Pada masa orde baru 

diharapkan agar terwujudnya penataan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesai 

berdasarkan pancasila dan UUD 1995. Hal ini di karenakan pada masa orde lama 

penataan mengenai negara Indonesia sudah tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 

1945. Dalam beberapa hal orde baru dinilai lebih baik daripada orde lama. Namun, 

pada masa orde baru terjadi pula banyak konflik-konflik sebagai akibat dari 

kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat pada masa itu.  

 NovelLaut Bercerita terinspirasi dari kisah yang terjadi pada masa orde baru. 

Salah satu kisah pada masa orde baru yang tragis dan masih mengakibatkan trauma 
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hingga saat ini ialah penculikan terhadap aktivis 1998. Dalam novel ini diceritakan 

bagaimana kekejaman pemerintah pada masa orde baru, bagaimana negara yang sudah 

tidak mengenal demokrasi dan bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah 

terus terjadi.  

 Laut merupakan tokoh utama dalam novel ini. Ia tokoh yang diceritakan 

mengalami berbagai tindak kekerasan hingga penghilangan secara paksa. Laut 

bersama teman-temannya merupakan mahasiswa yang berani mengkritik 

pemerintahan pada masa orde baru yang dinilai sangat merugikan masyarakat.Dengan 

adanya keberanian semacam itu pemerintah merasa terancam sehingga meskipun Laut 

dan teman-temannya sudah berdiskusi dengan sembunyi-sembunyi tetap saja 

pemerintah dapat menemukannya. Dalam kelompok diskusi Laut ternyata ada seorang 

penghianat yang berpihak pada pemerintah sehingga segala gerak-gerik dan rencana 

yang telah dibuat oleh sekelompok mahasiswa ini selalu tercium oleh pemerintah.  

 Pemerintah yang mulai geram akhirnya memutuskan untuk melenyapkan 

sekelompok mahasiswa ini dengan cara menculiknya, menyiksanya, bahkan 

membunuhnya. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia, disebutkan bahwa penculikan, penyiksaan dan pembunuhan 

merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM yang berat. Persoalan tersebut menjadi 

topik dalam penelitian ini. Fokus penelitiannya yaitu bagaimana bentuk-bentuk 

pelanggaran HAM yang ada dalam novelLaut Bercerita dan faktor-faktor apa saja 

yang menyebabkan pelanggaran HAM tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologi sastra yang diperkuat  dengan teori 

mengenai hak asasi manusia. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan  

sebagai berikut: 

1. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam novel Laut Bercerita karya 

Leila S. Chudori? 

2. Apa saja faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM dalam novel Laut 

Bercerita karya Leila S. Chudori? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai ialah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam novel Laut 

Berceritakarya Leila S. Chudori? 

2. Mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM dalam novel Laut 

Bercerita karya Leila S. Chudori? 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat penelitian 

dapat dilihat dari dua aspek yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Secara lebih rinci 

manfaat secara teoritis dan praktis dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

 Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis 

merupakan manfaat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Secara teoretis 
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penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam bidang sastra. Selain itu diharapkan pula penelitian ini dapat memperkaya corak 

penelitian sastra Indonesia yang mengaplikasikan teori sosiologi sastra. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memperkaya objek penelitian sastra yaitu pelanggaran HAM. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

 Penelitian ini merupakan aplikasi dari teori sastra yang telah dipelajari dalam 

mata kuliah sastra. Secara umum, penelitian ini dapat memperdalam penguasaan 

terhadap teori-teori dalam menganalisis karya sastra. Secara khususnya mengananisis 

menggunakan teori sosiologi sastra. 

b. Bagi Pembaca 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi mengenai 

model pengkajian novel dengan menggunakan teori sosiologi sastra, khususnya 

pengkajian yang membutuhkan teori tentang pelanggaran HAM sebagai teori 

pendukungnya. 

c. Bagi Lembaga 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengevaluasi 

ketercapaian pembelajaran sastra dalam program studi pendidikan bahasa dan sastra 

Indonesia. 
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