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Fenomena  seksualitas  dalam  novel  Desperadoes  Campus  karya  Ahmadi 

Sofyan merupakan fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat. Membicarakan 
seks  tidak  pernah  habis  dan  puas  karena memang tidak  dapat  dipungkiri  bahwa 
seks adalah kebutuhan dasar manusia. Fenomena seksualitas adalah fakta tentang 
hal-hal  yang  berhubungan  dengan  jenis  kelamin,  berkenaan  dengan  hubungan 
seksual, yang dapat ditangkap dengan pancaindra. 

Salah   satu   fenomena   seksualitas   yang   terjadi   di   masyarakat   adalah 
kekerasan  seksual  yang  meliputi  pemerkosaan,  pelecehan  seksual,  eksploitasi 
seksual,  penyiksaan  seksual,  perbudakan  seksual,  ancaman  seksual,  prostitusi 
paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, 
perdagangan   perempuan,   dan   pemaksaan   kontrasepsi.   Fenomena   seksualitas 
seperti  itulah  yang  terjadi  dalam  novel  Desperadoes  Campus  karya  Ahmadi 
Sofyan. 

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 
bentuk-bentuk   fenomena seksualitas,   (2) Bagaimanakah   korelasi fenomena 
seksualitas yang ada dalam  Desperadoes Campus karya  Ahmadi Sofyan dengan 
fenomena seksualitas yang ada di masyarakat, (3) Faktor-faktor apa sajakah yang 
melatarbelakangi   terjadinya   fenomena   seksualitas   dalam   novel   Desperadoes 
Campus karya Ahmadi Sofyan. 

Metode penelitian meliputi pendekatan penelitian,   data dan sumber data, 
teknik pengumpulan dan analisis data, dan langkah-langkah penelitian. Penelitian 
ini   merupakan   kajian   sosiologi   sehingga   peneliti   menggunakan   pendekatan 
sosiologi  sastra  Ian Watt dengan menitikberatkan karya  sastra sebagai cerminan 
masyarakat, untuk menguraikan permasalahan yang ada dalam novel Desperadoes 
Campus  karya  Ahmadi  Sofyan.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  novel 
Desperadoes Campus karya Ahmadi Sofyan dengan tebal 208 halaman, 
diterbitkan  oleh  Aynat  Publishing  pada  2008.  Objek  penelitian ini  adalah tokoh 
Saras  yang  menerima  kekerasan  seksual  dari  dosen-dosen  di  Universitas  Biang 
Asmara.  Data  yang  disajikan  adalah  bagian  teks  yang  menunjukan  fenomena 
seksualitas dosen dengan mahasiswa, korelasi fenomena seksualitas dalam novel 
dengan korelasi fenomena seksualitas dalam masyarakat, serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi  fenomena  seksualitas  dalam  novel  Desperadoes  Campus  karya 
Ahmadi Sofyan. Penyajian data menampilkan informasi tersusun untuk menarik 
kesimpulan.   Penarikan   kesimpulan   dilakukan   dengan   teknik   induktif   yaitu 
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penarikan  kesimpulan  dari  data-data  yang  bersifat  khusus  menuju  kesimpulan 
yang bersifat umum. 

Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  bentuk-bentuk  fenomena  seksualitas 
dosen  dengan  mahasiswa  dalam   novel  Desperadoes  Campus  karya  Ahmadi 
Sofyan  adalah  (a)  pelecehan  seksual,  (b)  eksploitasi  seksual,  (c)  perbudakan 
seksual,  (d)  pemaksaan  aborsi,  dan  (e)  ancaman  seksual.  Bentuk  fenomena 
seksual yang berupa ancaman seksual merupakan masalah sosial yang juga terjadi 
di masyarakat sejak dahulu sampai saat ini yang terefleksi di media berita online. 
faktor-faktor  yang  menyebabkan  fenomena  seksual  dalam  novel  Desperadoes 
Campus   karya Ahmadi Sofyan   ada delapan,   yaitu   waktu,   ajaran   agama, 
masyarakat,   budaya   luar,   individu,   ekonomi,   budaya   dalam,   dan   kekuasaan 
simbolik. 

Novel  Desperadoes  Campus  karya  Ahmadi  Sofyan hendaknya  dibaca 
oleh pembaca dan peminat sastra sebagai hiburan yang   bermanfaat dan 
diharapkan dapat menumbuhka ketajaman berpikir kritis dalam melihat fenomena 
seksualitas   yang   terjadi   di   masyarakat. Penelitian   ini mengkaji   fenomena 
seksualitas dosen dengan mahasiswa dengan menggunakan teori sosiologi sastra 
Ian  Watt  yang  hasilnya  belum  tentu  mengupas  fenomena  lain  dalam  novel 
tersebut,  sehingga  disarankan  agar  novel  Desperadoes  Campus  karya  Ahmadi 
Sofyan dapat dikaji menggunakan pendekatan dan teori yang lain. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Seks  merupakan  salah  satu  persoalan  yang  sangat  menarik  untuk 

dibicarakan,  karena  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  seks  merupakan  salah 

satu kebutuhan dasar manusia. Seks, seksual, dan seksualitas 

sesungguhnya merupakan kesatuan yang saling berhubungan.  Seks dalam 

Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti jenis  kelamin,  sedangkan  seksual 

adalah  hal  yang  berkenaan  dengan  perkara  hubungan  persetubuhan  laki- 

laki dan perempuan, dan seksualitas adalah dorongan atau kehidupan seks. 
 

Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis tentang kehidupan 

seks  atau  fenomena  seksualitas,  yang  sejak  dahulu  hingga  kini  menjadi 

sorotan   masyarakat   luas. Dibuktikan   dengan   banyaknya   fenomena 

seksualitas yang bermunculan dalam pemberitaan di media cetak, 

elektronik,  maupun  internet  yang  dewasa  ini  lebih  memudahkan  dan 

mempercepat penyebaran berita. 
 

Seksualitas bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan atau 

diperbincangkan  apabila  berada  pada  tempat  yang  seharusnya,  misalnya 

seksualitas  yang  dilakukan  oleh  pasangan  suami  istri  yang  sah  atau 

seksualitas  yang  dibicarakan  seseorang  dengan  dokter  ahli  seks.  Lain 

halnya  seksualitas  yang  dilakukan  atau  diperbincangan  oleh  pasangan 
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yang tidak  sah, atau yang dilakukan dengan unsur keterpaksaan. 

Seksualitas  yang  seperti  itu  akan  menjadi  fenomena  kasus  seksualitas. 

Selain  itu, seksual merupakan hal yang pribadi, sehingga apabila 

membicarakan  hal  yang berbau  seksual di  muka umum, adalah  hal  yang 

tidak wajar, bahkan akan dianggap tercela oleh masyarakat, dan tentu saja 

melanggar norma dan adat istiadat bangsa Indonesia. 
 

Budaya   Indonesia   yang   menjunjung   tinggi   norma   kesopanan, 

sangat  menentang  hal  yang  berbau  seksualitas  dalam  pengertian  negatif. 

Akan   tetapi   pengamalan   budaya   Indonesia   tidaklah   tergambar   pada 

masyarakat. Fenomena seksualitas yang semakin sering terjadi, 

menyebabkan pemerintah Indonesia  harus berpikir keras untuk mencegah 

kasus   seksualitas   lebih   banyak   lagi.   Kampanye-kampanye,   seminar, 

penerbitan buku tentang seksual, telah disosialisasikan kepada masyarakat 

luas.  Bahkan  yang  lebih  serius,  pemerintah  menetapkan  Undang-undang 

Anti Pornografi dan Pornoaksi  yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sejak 1917. 
 

Akan tetapi usaha-usaha yang dilakukan pemerintah tersebut tidak 

menjamin   Indonesia   bebas   dari   fenomena   seksualitas, yang   bahkan 

fenomena tersebut telah meluas di berbagai kalangan masyarakat, dengan 

pelaku  dan  korbannya  berasal  dari  berbagai  umur,  jabatan,  dan  status 

sosial berbeda-beda, dan juga bisa terjadi dimana saja. Seperti kasus yang 
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terjadi di dalam Busway dengan pelaku seorang Pegawai Negeri Sipil dan 
 

 
korbanya adalah dua mahasiswi. 

 
 
 

Seolah  sengaja,  bersamaan  dengan  bus  yang  mengerem,  pelaku 
menciumi lengan korban, tapi perlakuan ini masih dianggap biasa 
karena  kondisi  busway  sedang  penuh.  Tapi,  kedua  korban  mulai 
menyadari prilaku itu disengaja karena dilakukan berkali-kali saat 
busway  mengerem.  Pelaku  bahkan  bertindak  lebih  jauh  dengan 
sengaja   memegang   payudara   kedua   mahasiswi   itu   saat   mobil 
mendekati halte Haromini. (Antara News: 2010) 

 
 

Tindakan  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut  merupakan  bentuk  kasus 

seksualitas yang terjadi di tempat umum. Tindakan tak bermoral tersebut 

sangat  tidak  mencerminkan  kepribadian  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil. 

Fenomena semacam ini sejak   dahulu   hingga kini terus   terjadi di 

masyarakat,  bahkan  kini  fenomena-fenomena  semacam ini mulai 

merambah hingga ke dunia pendidikan. 
 

Dunia   pendidikan   yang   seharusnya   menjadi   tempat   di   mana 

seorang   pengajar mengajarkan hal-hal baik kepada anak didiknya, 

mempersiapkan  anak  untuk  suatu  pekerjaan,  memberikan  keterampilan, 

dan hal-hal positif lain yang dapat menjadikan anak menjadi pribadi yang 

bermoral. 
 

Fenomena seksualitas merupakan fakta tentang   hal-hal yang 

berhubungan dengan jenis kelamin, berkenaan dengan hubungan seksual, 

yang  dapat  ditangkap  dengan  pancaindra.  Fenomena  seksualitas  yang 

dibahas  dalam penelitian ini  adalah  seksualitas  yang terjadi antara  dosen 
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dengan mahasiswa, dimana seharusnya tindakan seksualitas tidak 

sepantasnya terjadi. Sehinga fenomena seksualitas semacam ini merupakan 

jenis  tindakan  kekerasan  seksual  yang  digolongkan  oleh  Siti  Maesaroh 

(2012)  ke  dalam  lima  belas  pembagian  jenis  kekerasan  seksual,  yaitu: 

pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, 

perbudakan  seksual,  ancaman  atau  percobaan  pemerkosaan,  prostitusi 

paksa,  pemaksaan kehamilan,  pemaksaan aborsi,  pemaksaan  perkawinan, 

perdagangan perempuan untuk seksual, dan pemaksaan kontrasepsi. 
 

Penelitian  ini  membahas  mengenai  fenomena  seksualitas  yang 

terjadi  antara  dosen  dengan  mahasiswa.  Sama  seperti  peristiwa  yang 

terjadi pada tahun 2008, yang dilakukan seorang dosen dengan 

mahasiswinya pada sebuah universitas terkemuka di Jakarta. 
 
 
 

Citra  Universitas  Indonesia  sebagai  kampus  reformasi  tercoreng. 
Dunia  akademik  yang  seharusnya  diramaikan  dengan  kegiatan 
ilmiah  malah  disisipkan  kasus  memalukan.  Salah  seorang  staf 
pengajar  Fakultas  Hukum  UI  dilaporkan  ke  polisi  atas  dugaan 
pemerkosaan dan pelecehan seksual. (Inilah.com: 2008) 

 
 

Jelas  dinyatakan  bahwa  fenomena  seksualitas  tersebut  terjadi  di 

lingkungan  kampus  perguruan  tinggi  ternama  di  Indonesia,  Universitas 

Indonesia.  fenomena  tersebut  seksualitas  tersebut  terjadi  antara  dosen 

dengan   mahasiswi.   Lunturnya   moral   dunia   pendidikan   di   Indonesia 

semakin buruk lagi dengan masuknya fenomena seksualitas dalam lingkup 

pendidikan.   Maraknya   fenomena   seksualitas   yang   terus   menyebar   di 
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masyarakat menjadikan sastrawan untuk menggunakan fenomena 
 

 
seksualitas sebagai tema dalam karyanya. 

 

Hakikatnya, pengarang adalah anggota masyarakat yang hidup dan 

berinteraksi dengan lingkungan sosial pada waktu dan tempat tertentu, dan 

menghadapi  permasalahan  yang  nantinya  akan  terkait  dengan  keadaan 

lingkungan  dimana  suatu  karya  dilahirkan.  Seperti  pernyataan  Teeuw 

(dalam Pradopo 2008:57) menyatakan bahwa setiap karya sastra yang lahir 

pasti  mengikuti  latar  belakang  sejarah  yang  membentuknya. Sastrawan 

dalam mencipta karya sastra dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakat. 

Sehingga dapat dikatakan  bahwa sastrawan yang hidup  di suatu 

masyarakat dan  menjadi anggota  masyarakat  dapat memanfaatkan 

kehidupan sosial masyarakat sebagai bahan karyanya (Wellek dan Werren 
 

 
1995:120). 

 

Sependapat  dengan  pernyataan  tersebut,  Nurgiyantoro  (1998:2) 

berpendapat bahwa karya sastra dapat menawarkan permasalahan manusia 

dan  kemanusiaan,  hidup  dan  kehidupan. Pengarang menghayati  berbagai 

permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan yang kemudian 

diungkapkan kembali melalui karya sastra sesuai pandangannya. 
 

Sastra  merupakan  bentuk  kegiatan  kreatif  dan  produktif   yang 

menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai rasa estetis serta 

mencerminkan realias sosial kemasyarakatan. Istilah sastra dipakai untuk 

menyebut  gejala  budaya  yang  dapat  dijumpai  pada  semua  masyarakat 
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meskipun  secara  sosial,  ekonomi,  dan  keagamaan  keberadaanya  tidak 

merupakan keharusan. Hal ini berarti bahwa sastra merupakan  gejala yang 

universal (Chamamah dalam Jabrohim 2001: 9) 
 

Salah satu bentuk karya sastra yang sangat populer di masyarakat 

hingga  kini  adalah  novel, yang  merupakan  karya sastra dengan 

menarasikan tulisan menjadi  sebuah cerita yang dapat  membawa 

pembacanya  seolah-olah  masuk  dan  ikut  menjadi  saksi  dari  cerita  yang 

dikisahkan dalam novel tersebut. Seperti yang dikatakan Sayuti (2000:10) 

bahwa novel   sebagai salah  satu bentuk karya sastra yang  dapat 

mereflesikan   kenyataan   di   sekitar   kehidupan   manusia   dengan   ruang 

lingkup yang lebih luas. 
 

Novel  Desperadoes  Campus  karya  Ahmadi  Sofyan  merupakan 

salah satu karya sastra berbentuk novel dengan mengusung tema 

seksualitas. Meskipun banyak karya sastra lain yang membahas mengenai 

masalah seksual,   peneliti memilih novel Desperadoes Campus 

berdasarkan   beberapa alasan.  Pertama,   novel  Desperadoes   Campus 

membahas mengenai seksualitas, suatu hal yang tidak pernah selesai untuk 

dibahas,  karena  seks  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia.   Tindakan 

seksualitas bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dilakukan oleh siapa saja, 

dan dialami oleh siapa saja tanpa pandang bulu. Bahkan tak jarang terjadi 

fenomena  seksualitas  yang  dilakukan  dalam  lingkungan  keluarga  yang 

masih memiliki hubungan darah. Apapun, dimanapun, dan bagaimanapun 
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alasannya,  melakukan  tindakan  pelecehan  seksual  merupakan  tindakan 

yang  sangat  tidak  terpuji,  melanggar  moral,  adat  istiadat,  dan  bahkan 

menentang ajaran agama apa pun. 
 

Kedua,   fenomena   seksualitas   yang   diangkat   pengarang   dalam 

novel  Desperadoes  Campus  memfokuskan  fenomena  seksualitas  yang 

terjadi  pada  dunia  pendidikan  Indonesia,  dengan  menyoroti  lingkungan 

kampus.  Dunia  pendidikan  semakin  tercoreng  dengan  adanya  tindakan 

pelecehan seksual yang mencuat di media massa, dengan pelakunya adalah 

dosen  dan  korbannya  adalah  mahasiswi.  Novel  tersebut  merupakan  hasil 

pemanfaatan pengamatan lingkungan pengarang yang kemudian 

diaplikasikan kedalam bentuk karya sastra. 
 

Ketiga,   novel   Desperadoes   Campus   merupakan   suatu   bentuk 

kekecewaan pengarang terhadap tindakan seksualitas yang semakin meraja 

lela   bahkan   mulai   merambah   ke   dunia   pendidikan.   Novel   tersebut 

merupakan  hasil  pengaplikasian  pengarang  terhadap  lingkungan  dunia 

kampusnya   yang   pada   saat   itu,   pengarang   masih   berstatus   seorang 

mahasiswa di salah satu kampus di Malang. 
 

Keempat,   belum   ada   penelitian   ilmiah   sastra   yang   mengkaji 

masalah fenomena seksualitas antara dosen dengan mahasiswa 

menggunakan  teori  sosiologi  sastra  Ian  Watt  dengan  novel  Desperadoes 

Campus sebagai objek kajiannya. 
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Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  novel  Desperadoes 

Campus penting untuk diteliti karena novel tersebut  mengungkap 

fenomena   seksualitas   antara   dosen   dengan   mahasiswa   yang   ada   di 

lingkungan kampus. Fenomena  seksualitas yang ada dalam novel 

Desperadoes Campus akan dikaji menggunakan teori sosiologi sastra Ian 

Watt  dengan  menggunakan  konsep  yang  kedua.  Konsep  Ian  Watt  yang 

pertama  membahas  mengenai  sosiologi  pengarang  dan  konsep  ketiga  ia 

membahas   mengenai   fungsi   sosial   sastra.   Sedangkan   konsep   kedua 

sosiologi  sastra  Ian  Watt  menitikberatkan  kajiannya  pada  sastra  sebagai 

cermin  masyarakat,  seperti  halnya  sosiologi  sastra  yang  selalu  berkaitan 

dengan manusia dan masyarakat. 
 

Semua  bentuk  tindakan  seksual  yang  bermakna  negatif  dengan 

segala  faktor  yang  mendasarinya,  entah  siapa  pelaku  dan  korbannya, 

tindakan  tersebut  tetap  saja  merupakan  hal  yang  tercela,  baik  dipandang 

dari  segi  agama,  budaya,  moral,  sosial,  maupun  kepribadian.  Dengan 

demikian,  diharapkan  penelitian  ini  banyak  memberi  manfaat  bagi  para 

pembaca. 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Rumusan Masalah 
 
 
 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  permasalahan  dalam 
 

 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana  fenomena  seksualitas  dosen  dengan  mahasiswa  pada  novel 
 

 
Desperadoes Campus karya Ahmadi Sofyan? 

2. Bagaimana korelasi fenomena seksualitas dosen dengan mahasiswa dalam 

novel Desperadoes Campus karya Ahmadi Sofyan dengan realitas 

kehidupan sosial masyarakat? 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindakan seksual 

dosen dengan mahasiswa pada novel Desperadoes Campus karya Ahmadi 

Sofyan? 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 
 
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
 
 

1. Mendeskripsikan  fenomena  seksualitas  dosen  dengan  mahasiswa  dalam 
 

 
novel Desperadoes Campus karya Ahmadi Sofyan. 

2. Mendeskripsikan korelasi fenomena seksualitas dosen dengan mahasiswa 

dalam novel  Desperadoes Campus karya Ahmadi Sofyan  dengan realitas 

kehidupan sosial masyarakat. 

3. Mendeskripsikan   faktor-faktor   yang  menyebabkan   terjadinya   tindakan 

seksual dosen dengan mahasiswa pada novel Desperadoes Campus karya 

Ahmadi Sofyan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan berhasil dengan baik dan dapat mencapai tujuan 

penelitian  secara  optimal,  mampu  menghasilkan  laporan  yang  sistematis  dan 

bermanfaat  secara  umum.  Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai 

berikut: 
 
 
 

1. Manfaat teoretis 

a. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  pengetahuan  mengenai 

studi  analisis  terhadap  sastra  di  Indonesia,  terutama  dalam  bidang 

teori sosiologi sastra, sehingga dapat dijadikan sebagai perbandingan 

dan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

b. Penelitian   ini diharapkan   dapat memberikan   sumbangan   dalam 

mengaplikasikan terhadap sosiologi sastra tentang fenomena tindakan 

seksual  dan  faktor  yang  mempengaruhinya  dalam  mengungkapkan 

novel Desperadoes Campus karya Ahmadi Sofyan. 
 
 
 
 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  menambah  referensi penelitian 

karya  sastra  Indonesia  dan  menambah  wawasan  kepada  pembaca 

tentang fenomena seksualitas. 

b. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pengetahuan   kepada 

pembaca  tentang fenomena seksualitas di lingkungan kampus antara 

dosen dengan mahasiswa dalam novel Desperadoes Campus. 
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c. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pengetahuan   kepada 

pembaca  tentang fenomena seksualitas di lingkungan kampus antara 

dosen dengan mahasiswa dalam realita kehidupan sosial masyarakat. 

d. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pengetahuan   kepada 

pembaca tentang faktor-faktor yang menyebabkan tindakan 

seksualitas,   sehingga   dapat   melakukan  pencegahan   atas   tindakan 

tersebut.



 
BAB II 

 

 
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 
 
 
 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan kajian pustaka dalam penelitian 

ini  antara  lain:  Wendy  Griswold  (1981),   Ikayanti  Widi  Astuti  (2003),  Nur 

Rokhmatin (2008), Ismed Nur (2008), Djamari (2010). 
 

Penelitian  terdahulu  yang  sama  dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian 

Wendy   Griswold   tahun   1981   yang   berjudul   American   Character   and   the 

American   Novel:   An   Expansion   of   Reflection   Theory   in   the   Sociology   of 

Literature.  Dalam  penelitian  ini  menjelaskan  bagaimana  sastra  mencerminkan 

masyarakat dengan menganalisis sampel acak dari 130 novel yang diterbitkan di 

Amerika Serikat selama akhir abad 19 dan abad ke-20. Dalam penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa novel yang diambil secara acak di Amerika Serikat tersebut 

mencerminkan  keadaan  pasar  yang berbeda  selama  abad  19  hingga  abad  ke-20. 

Keadaan  pasar  yang berbeda  dari  tahun ke  tahun  tersebut  menyebabkan  adanya 

pengelompokkan   penulis   berdasarkan   ada   tidaknya   perlindungan   hak   cipta 

internasional  terhadap  novel  yang  dihasilkan,  tuntutan  genre  pada  kurun  waktu 

tertentu,  jenis  kelamin  penulis,  dan  beberapa  karakteristik  nasional  tertentu, 

seperti ras dan kelas sosial. 
 
 
 

Penelitian  ini  dan  penelitian  Wendy memiliki  persamaan  dan  perbedaan. 
 

 
Persamaannya terdapat pada teori sosiologi sastra yang digunakan untuk meneliti 
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suatu  karya  sastra.  Sedangkan  perbedaannya  terletak  pada  objek  kajiannya,  jika 

penelitian   ini menggunakan   objek   kajian   satu   buah   novel yang   berjudul 

Desperadoes  Campus  karya  Ahmadi  Sofyan,  penelitian  Wendy  menggunakan 

objek kajian berupa 130 novel diambil secara acak, yang diterbitkan di Amerika 

Serikat. 
 

 
 

Penelitian  berikutnya  adalah  penelitian  yang  dilakukan  Astuti  berjudul 

“Masalah-masalah Sosial Mayarakat Jakarta dalam Novel Negeri Surilang Karya 

Rahmat  Ali”.  Penelitian  ini  memaparkan  mengenai  keadaan  masyarakat  kota 

Jakarta pada tahun 1997-1999. Permasalahan yang muncul dan yang ditonjolkan 

dalam   novel   Negeri   Surilang   adalah   masalah   disorganisasi   keluarga yang 

berkaitan  erat  dengan  pengangguran  yang  disebabkan  oleh  faktor  ekonomis, 

psikologis,  dan  budaya.  Sedangkan  konflik  sosial  di  masyarakat  Jakarta  dalam 

novel Negeri Surilang adalah masalah alkoholisme, lesbian, narkoba, pertentagan 

budaya dan gaya hidup, politik, dan perebutan kekuasaan. 
 

Masalah-masalah sosial dalam novel Negeri Surilang tersebut mempunyai 

hubungan dengan realitas sosial karena permasalahan-permasalahan sosial 

tersebut  merupakan  gambaran  realitas  yang  banyak  terjadi  dalam  kehidupan 

masyarakat, khususnya tahun 1997-1999 yang terefleksi dari media massa cetak. 
 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

Astuti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Astuti terlihat dari penggunaan 

teori  sosiologi  sastra  Ian  Watt  dengan  menitikberatkan  sastra  sebagai  cermin 

masyarakat  untuk  meneliti  suatu  karya  sastra.  Selain  persamaan,  penelitian  ini 



14 
 
 

dengan  penelitian  Astuti  memiliki  perbedaan  yang  terletak  pada  permasalahan 

yang dikaji. Penelitian  Astuti  meneliti  keadaan sosial, politik, ekonomi, budaya, 

dan gaya hidup pada masyarakat Jakarta. Sedangkan pada penelitian ini meneliti 

fenomena   seksualitas,   dengan   memfokuskan   pada   fenomena   seksualitas   di 

lingkungan kampus yang dilakukan dosen dengan mahasiswa. 
 

Penelitian  berikutnya  pada  penelitian  Nur  Rokhmatin  tahun  2003  yang 

berjudul  “Kehidupan  Pekerja  Seks  Komersial  dalam  Novel  Garis  Lurus  Garis 

Lengkung  Karya  Titis  Basino  P.I”.  Penelitian  Rokhmatin  memaparkan  tentang 

kehidupan,   perilaku,   dan   penyebab   pekerja   seks   komersial.   Cerita   tentang 

kehidupan  seorang  pekerja  seks  komersial  yang  dijelaskan  dalam  novel  GLGL 

merupakan  gambaran  nyata  yang  terjadi  di  masyarakat  dan  dikemas  melalui 

sebuah karya sastra. Bentuk kegiatan pekerja seks komersial dalam novel GLGL 

ada dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan pekerja seks komersial salon dan  bentuk 

pekerja  seks  komersial  rumahan  atau  pekerja  seks  komersial  kelas  atas.  Faktor- 

faktor   penyebab   pekerja   seks   komersial   dalam   novel   GLGL   adalah   faktor 

keuangan  atau  ekonomi,  faktor  keyainan  agama,  dan  faktor  lingkungan  dan 

masyarakat.  Korelasi  pandangan  tentang  pekerja  seks  koersial  yang  ada  dalam 

novel   GLGL   dengan   padangan   masyarakat   tentang   pekerja   seks   komersial 

menunjukkan  bahwa  kehidupan  pekerja  seks  komersial  yang  ada  dalam  novel 

GLGL merupakan bentuk realita yang ada di masyarakat. 
 
 
 

Penelitian ini dengan penelitian Rokhmatin memiliki beberapa persamaan 
 

 
dan  perbedaan.  Persamaan  yang terdapat  dalam  penelitian  ini  dengan  penelitian 
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Rokhmatin  adalah  sama-sama  mengangkat  tema  tentang  fenomena  seksualitas 

yang  ada  di  masyarakat.  Sedangkan  perbedaannya  terletak  pada  topik  yang 

digunakan dalam penelitian. Jika Rokhmatin mengambil topik atau memfokuskan 

penelitiannya  tentang  fenomena  seksual  tentang  kehidupan  seks  dan  perilaku 

pekerja  seks  komersial  dalam  novel  Garis  Lurus  Garis  Lengkung,  sedangkan 

penelitian ini  meneliti  tentang fenomena seksualitas  yang mengambil  topik  atau 

memfokuskan  penelitian  tentang  kehidupan  seks  dosen  dengan  mahasiswa  di 

lingkungan  kampus  dalam  novel  Desperadoes  Campus.  Perbedaan yang lainnya 

terletak  pada  teori  yang  digunakan.  Meskipun  sama-sama  meneliti  karya  sastra 

sebagai   bentuk   refleksi   masyarakat,   akan   tetapi   pada   penelitian   Rokhmatin 

menggunakan teori psikologi sastra  untuk meneliti kehidupan dan perilaku seks. 

Sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori sosiologi sastra Ian Watt. 
 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan Ismed Nur (2008) 

dengan  judul  “Folklore  Batu  Belah  dan  Persoalan  Gender”,  yang  dimuat  dalam 

Jurnal  Ilmiah   Bahasa   dan   Sastra   Volume   IV   No.   2   Oktober   Tahun  2008. 

Penelitian ini meneliti tentang kesetaraan gender yang ada pada cerita rakyat Batu 

Belah  yang  tersebar  di  berbagai  daerah,  terutama  di  Sumatera  Utara  dan  di 

beberapa daerah Melayu lainnya. Keberadaan cerita rakyat Batu Belah 

memperoleh kenyataan bahwa sastra tersebut menunjukkan identitas masyarakat 

di tempat karya sastra itu berada. Keberadaan kaum perempuan terwakilkan dalam 

CRBB,   yang  memberikan  alternatif  pemecahan  terhadap  persoalan-persoalan 

masyarakat yang terungkap di dalamnya. Masalah yang menjadi fokus penelitian 

Rokhmatin   adalah   persoalan   jender   dengan memfokuskan   pada   kehidupan 
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seorang   tokoh   perempuan   yang   mengalami   ketidakadilan   dalam   perlakuan- 

perlakuan  yang  tidak  sepatutnya  dilakukan  seorang  suami  kepada  istrinya.  Hal 

tersebut  menimbulkan  semangat  solidarisme  dalam  menggalang  dukungan  bagi 

gerakan-gerakan yang mengusung ide kesetaraan jender. 
 

Penelitian ini dengan penelitian Nur memiliki persamaan, yaitu sama-sama 

menggunakan  teori  sosiologi  sastra  untuk  mengkaji  karya  sastra.  Meskipun  Nur 

mengangkat  isu  jender,  namun  ia  menggunakan  kajian  sosiologi  sastra  untuk 

menunjukkan  bahwa  peristiwa  yang  ada  dalam  CRBB terjadi  juga  pada  realitas 

masyarakat.  Sedangkan  perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  Nur  terletak 

pada objek penelitian dan tema yang dijadikan bahan analisis. Objek penelitian ini 

adalah  novel  dengan  mengangkat  tema  fenomena  seksualitas,  sedangkan  objek 

penelitian Nur berupa cerita rakyat legenda dengan mengangkat tema kesetaraan 

jender. 
 

Penelitian  selanjutnya  yang  sama  dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian 

Djamari (2010) yang berjudul “Masalah Kemasyarakatan dan Pandangan Chairul 

Harun dalam Novel  Warisan”,  yang dimuat dalam jurnal nasional Sawo Manila 

Vol.1   No.4. Penelitian   Djamari memaparkan   tentang   kehidupan   sosial di 

masyarakat  Minangkabau.  Masalah  yang  terdapat  dalam  novel  Warisan  adalah 

masalah warisan, perkawinan yang dilatarbelakangi oleh materi, sistem 

matrilineal,   dan   budaya   masyarakat   Minangkabau,   termasuk   sistem   warisan 

Minangkabau,  yang  diketahui  bahwa  kenyataannya  masyarakat  Minangkabau 
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lebih menyukai warisan yang bukan berupa uang (nonfinancial) daripada warisan 
 

 
yang berupa uang (financial). 

 

Persamaan  dari  penelitian  ini  dengan  penelitian  Djamari  terletak  pada 

penggunaan   teori   sosiologi   untuk   menganalisis   keadaan   dalam   novel   yang 

merupakan realisasi keadaan  masyarakat sebenarnya. Akan tetapi, dalam 

penelitiannya, Djamari tak hanya menggunakan teori  sosiologi, ia  juga 

menggunakan  teori  struktual  dan  semiotik  untuk  memperkuat  analisisnya  dalam 

menguraikan  masalah  kemasyarakatan  Minangkabau.  Selain  perbedaan  terlihat 

pada  penambahan  teori  dalam  penelitian  Djamari,  perbedaan  juga  terlihat  pada 

topik masalah yang diangkat. Jika  penelitian Djamari mengangkat topik warisan 

pada   masyarakat   Minangkabau,   penelitian   ini   mengangkat   topik   fenomena 

seksualitas di lingkungan kampus. 
 

 
 
 
 
 
 

2.2 Landasan Teoretis 

Peneliti  mengkaji  novel   Desperadoes  Campus  karya   Ahmadi  Sofyan 

mengenai  fenomena  tindakan  seksual  yang  tergambar  dalam  novel  dan  faktor- 

faktor   yang  mempengaruhi   tindakan  seksual   dengan   menggunan   teori   yang 

relevan  untuk  mendukung  hasil  analisis.  Teori  yang  digunakan  yaitu  sosiologi 

sastra Ian Watt dan seksualitas. 



18 
 

 
 
 

2.2.1 Sosiologi Sastra 
 

Sastra  merupakan  hasil  cipta  seorang  pengarang  dengan  menggunakan 

manusia dan sekitarnya (masyarakat) sebagai sarana untuk mengungkapkan ide- 

idenya. Sehingga sosiologi dan sastra mempunyai objek yang sama, yaitu manusia 

dan   masyarakat.   Sosiologi   memfokuskan   pada   analisis   ilmiah   dan   objektif, 

sedangkan  sastra  memfokuskan  penghayatan  melalui  perasaan.  Maka  dari  itu 

dapat  dikatakan  bahwa  sosiologi  dan  sastra  mempunyai  hubungan  yang  erat, 

karena sosiologi mempelajari masalah sosial dalam masyarakat, sedangkan sastra 

merupakan media untuk mendokumentasi masalah-masalah sosial. 
 

Keterkaitan erat antara sosiologi dan sastra menjadikan keduanya hal yang 

tidak bisa dipisahkan dalam meneliti suatu karya sastra yang berhubungan dengan 

masyarakat.  Sehingga  sosiologi  sastra  merupakan  suatu  pendekatan  terhadap 

karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan, yang 

menghubungkan  karya  sastra  dengan  aspek  masyarakat,  bersifat  sosial  untuk 

menggambarkan keadaan sosial dalam suatu masyarakat. 
 

Wellek  dan  Werren  mengatakan  bahwa  karya  sastra  itu  sebuah  lembaga 

masyarakat   yang   bermedium   bahasa,   sedang   bahasa   sendiri   adalah   ciptaan 

masyarakat  (1977:  94).  Oleh  karena  itu  kebanyakan  unsur  dalam  karya  sastra 

bersifat  sosial,  yaitu  norma  yang  dapat  tumbuh  dalam masyarakat.  Karya  sastra 

juga  mewakili  kehidupan,  sedangkan  kehidupan  adalah  kenyataan  sosial  dalam 

diri sastrawan yang dapat menjadi objek penciptaan karya sastra. 
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Pengarang adalah anggota masyarakat  yang mempunyai hak penuh untuk 

berbicara,  melontarkan  gagasan,  memandang  setiap  persoalan  serta  menentukan 

cara berkreasi sesuai dengan konsepnya. Masyarakat juga memerlukan 

tanggungjawab  sosial  dari  pengarang,   yang  dapat  berupa  kritik  atau  protes 

terhadap situasi dan kondisi sosial tertentu yang tidak di inginkan masyarakat. 
 

Swingewood (dalam Faruk 2010:1) mendefinisikan sosiologi sebagai studi 

yang  ilmiah  dan  objektif  mengenai  manusia  dalam  masyarakat,  studi  mengenai 

lembaga-lembaga dan proses-proses sosial. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa 

sosiologi  adalah  telaah  objektif  dan  ilmiah  tentang  manusia  dalam  masyarakat; 

telaah  tentang  lembaga  dan  proses  sosial.  Sosiologi  mencoba  mencari  tahu 

bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung dan bagaimana 

ia  tetap  ada.  Dalam  mempelajari  lembaga-lembaga  sosial  dan  segala  masalah 

perekonomian, keagamaan, politik, dan lain-lain yang kesemuanya itu merupakan 

struktur sosial. 
 

Namun  demikian,  betapa  pun  besarnya  kesadaran  sosial  yang dikandung 

suatu karya sastra belum tentu menjamin nilai artistiknya. Ada karya besar yang 

tidak mengungkapkan soal-soal masyarakat. 
 

Suatu   karya   sastra   yang  diciptakan   pengarang  merupakan   gambaran, 

cerminan,  atau  refleksi  dari  kehidupan  sosial  masyarakat  yang  diekspresikan 

pengarang lewat media sastra, yaitu bahasa. Oleh karena itu karya sastra tidak bisa 

dilepaskan   dari   realitas   sosial,   meskipun   tidak   seluruhnya struktur   realita 
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masyarakat  yang  sesungguhnya  tertuang  dalam  karya  sastra,  karena  pengarang 
 

 
juga menggunakan imajinasinya sendiri untuk menciptakan suatu karya sastra. 

 

Seperti halnya sosiologi, sastra berurusan dengan manusia dalam 

masyarakat,   usaha   manusia   untuk   menyesuaikan   diri   dan   usahanya   untuk 

mengubah  masyarakat  itu.  Dalam  hal  isi,  sesungguhnya  sosiologi  dan  sastra 

barbagi  masalah  yang sama.  Dengan  demikian  novel,  genre  utama  sastra  dalam 

zaman  industri  ini,  dapat  dianggap  sebagai  usaha  untuk  menciptakan  kembali 

dunia  sosial;  hubungan  manusia  dengan  keluarganya,  lingkungannya  politik, 

negara dan, sebagainya. Dalam pengertian dokumenter murni, jelas tampak bahwa 

novel  berurusan  dengan  tekstur  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang  juga  menjadi 

urusan sosiologi (Damono 1978:7). 
 

Pendekatan sosiologi sastra yang paling banyak dilakukan saat ini adalah 

dengan  menaruh  perhatian  yang  besar  terhadap  aspek  dokumenter  sastra  yang 

merupakan  gagasan  bahwa  sastra  sebagai  cermin  masyarakat  pada  zamannya. 

Damono (1978:8-9) menyatakan bahwa pandangan ini beranggapan bahwa sastra 

merupakan   cermin langsung   dari pelbagai segi struktur sosial, hubungan 

kekerabatan, pertentangan kelas, dan lain-lain. 
 

Wellek   dan   Werren  (1956:84)   membuat   klasifikasi  tentang  sosiologi 

sastra,  yaitu  pertama,  sosiologi  pengarang  yang  memasalahkan  status  sosial, 

ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penhasil sastra. 

Kedua, sosiologi karya  sastra  yang memasalahkan karya sastra itu sendiri: yang 

menjadi  pokok  penelaahan  adalah  apa  yang  tersirat  dalam  karya  sastra  dan  apa 
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yang  menjadi   tujuannya.   Yang  ketiga,   sosiologi   sastra   yang  memasalahkan 
 

 
pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Sosiologi Sastra Ian Watt 
 

Damono (1978:3) mengatakan bahwa klasifikasi Wellek dan Werren tidak 

jauh  berbeda  dengan  bagan  yang  dibuat  oleh  Ian  Watt  dalam  eseinya  yang 

berjudul “Literature and Society”,  yang membicarakan  tentang hubungan timbal 

balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat, yang secara keseluruhan 

merupakan kesatuan bagan. 
 

Pertama,  konteks  sosial  pengarang.  Konteks  pengarang  ini  berhubungan 

dengan  posisi  sosial  sastrawan  dalam  masyarakat,  dan  berkaitan  juga  dengan 

masyarakat pembaca. Faktor-faktor sosial masyarakat yang   mempengaruhi 

pengarang sebagai perseorangan dari isi karya sastra juga merupakan hal penting 

dalam konteks sosial pengarang. 
 

Dalam  konteks  ini  hal  utama  yang  harus  diteliti  adalah:  (a)  bagaimana 

pengarang mendapatkan mata pencahariannya, apakah mendapatkan bantuan dari 

pengayom  atau  dari  masyarakat  secara  langsung,  atau  dari  kerja  rangkap,  (b) 

profesionalisme   dalam   kepengarangan;   Sejauh   mana  pengarang  menganggap 

pekerjaannya sebagai profesi, dan (c) masyarakat apa yang dituju oleh pengarang, 

dalam hubungan antara pengarang dan masyarakat, karena sering ditemui bahwa 
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keberagaman masyarakat yang dituju sering mempengaruhi bentuk  dan isi karya 
 

 
sastra. 

 

Kedua,   sastra   sebagai   cermin   masyarakat:  sejauh   mana   sastra   dapat 

dianggap  mencerminkan  keadaan  masyarakat  pada  waktu  karya  itu  di  tulis. 

Pengertian “cermin” dalam hal ini kabur, dan oleh karenanya banyak 

disalahtafsirkan dan disalahgunakan.  Terutama  yang mendapat perhatian adalah: 

(a) sastra mungkin tidak dapat dikatakan mencerminkan masyarakat pada waktu 

di  tulis,  sebab  banyak  ciri  masyarakat  yang  ditampilkan  dalam  karya  sastra  itu 

sudah  tidak  berlaku pada waktu  di tulis,  (b)  sifat  “lain”  dari  seorang pengarang 

sering mempengaruhi pemilihan dan penampilan fakta sosial dalam karyanya, (c) 

genre sastra merupakan sikap sosial suatu kelompok tertentu,  bukan sikap sosial 

seluruh masyarakat; (d) sastra berusaha untuk menampilkan keadaan masyarakat 

secermat-cermatnya,  mungkin  saja  tidak  dipercaya  sebagai  pandangan  sosial 

pengarang  sebagai   cerminan   masyarakat.   Pandangan   sosial   pengarang   harus 

diperhitungkan apabila menilai karya sastra sebagai cermin masyarakat. 
 

Ketiga,   fungsi   sosial   sastra.   Pada   konteks   fungsi   sosial   sastra   perlu 

memperhatikan  sampai  sejauh  mana  sastra  berkaitan  dengan  nilai  sosial  dan 

seberapa jauh nilai sastra dipengaruhi nilai sosial. Pada hubungan ini, ada tiga hal 

yang   harus   diperhatikan:   (a)   sejauh   mana   sastra   dapat   berfungsi   sebagai 

pembaharu dan perombak masyarakatnya, (b) sejauh mana sastra bertugas sebagai 

penghibur  saja,  sehingga  gagasan  “seni  untuk  seni”  sama  halnya  dengan  usaha 

menjadikan  karya  sastra  mencapai   best  seller,  dan  (c)  sejauh  mana  terjadi 

percampuran pengertian antara kemungkinan (a) dengan (b) di atas. 
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Dari ketiga klasifikasi sosiologi sastra Ian Watt di atas, dalam penelitian 

ini  akan  menitikberatkan   penelitian   pada  sastra  sebagai  cermin  masyarakat. 

Seperti  halnya  sosiologi  sastra  berurusan  dengan  manusia  dalam  masyarakat, 

novel  yang akan  diteliti dalam penelitian ini,  Desperadoes Campus, mempunyai 

hubungan  dengan  keadaan  masyarakat  pada  masanya,  sehingga  novel  tersebut 

cocok dikaji menggunakan teori sosiologi sastra Ian Watt. 
 

 
 
 
 
 

2.2.3 Fenomena Seksualitas 
 

 
2.2.3.1 Seksualitas 

 

Seks,   seksual,   dan   seksualitas   memiliki   arti   yang   berkenaan   dengan 

perkara   persetubuhan   antara   laki-laki   dan   perempuan.   Sedangkan   seksulitas 

memliki  arti  yang  menyangkut  ciri,  sifat  atau  peranan  seksual  atau  dorongan 

seksual  atau  kehidupan  seks  (Salim  1991:420).  Masland  (1997:77)  menyatakan 

bahwa seksual   merupakan   tindakan   fisik   atau   mental   yang   menstimulasi, 

merangsang dan memuaskan jasmaniah, dan tindakan tersebut dilakukan sebagai 

suatu  cara  untuk  mengekspresikan  daya  tarik  dan  perasaan  kepada  lawan  jenis. 

Seks  tanpa  adanya  ikatan  pernikahan  adalah  tidak  sah  dan  sangat  merugikan 

individu  dan  masyarakat.  Seks  seperti  ini  dikatakan  sebagai  seks  bebas,  seks 

yanng dilakukan secara bebas, tidak ada keterikatan, dan bebas memilih pasangan 

seks, tidak memandang homoseksual maupun biseksual. 
 
 
 

Basri (2000:10) mendefinisikan seks bebas sebagai kegiatan seksual yang 
 

 
menyipang,  yang  dilakukan  baik  secara  individual  maupun  bergerombol  pada 
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waktu dan tempat yang disepakati bersama. Free sex ini biasanya diawali dengan 

acara-acara   yang   cukup   merangsang   secara   seksual   dan   pada   tempat   yang 

dipandang “aman” dari pengetahuan masyarakat. 
 

Tindakan  seksual  yang  berkembang  dan  beredar  di  masyarakat  sebagai 

sebuah berita, dikatakan sebagai fenomena seksual. Fenomena berasal dari bahasa 

Yunani  “phainomenon”  yang  berarti  apa  yang  dilihat.  Dalam  Kamus  Besar 

Bahasa   Indonesia,   dikatakan   bahwa   fenomena   merupakan   fakta,   kenyataan, 

tentang hal-hal  yang dapat  disaksikan  dengan  pancaindra  dan  dapat  diterangkan 

serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam). Dari pengertian tersebut dapat 

dikatakan  bahwa  fenomena  seksualitas  merupakan  fakta  tentang  hal-hal  yang 

berhubungan  dengan  jenis  kelamin,  berkenaan  dengan  hubungan  seksual,  yang 

dapat ditangkap dengan pancaindra. 
 
 
 

2.2.3.2 Kekerasan Seksual 
 

Dalam surat kabar online Tempo.com, ketika diadakan diskusi Kekerasan 

Terhadap Perempuan di Surakarta, Kamis, 29 November 2012, Koordinator Divisi 

Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Siti Maesaroh, mengungkapkan lima 

belas jenis kekerasan seksual, yaitu: pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi 

seksual,   penyiksaan   seksual,   perbudakan   seksual,   ancaman   atau   percobaan 

pemerkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, 

pemaksaan  perkawinan,  perdagangan  perempuan  untuk  seksual,  dan  pemaksaan 

kontrasepsi. 
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2.2.3.2.1 Pemerkosaan 
 

Pemerkosaan  menurut  laman  wikipedia  adalah  suatu  tindakan  kriminal 

berwatak  seksual  yang  terjadi  ketika  seorang  manusia  atau  lebih,  memaksa 

manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina 

atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau benda-benda 

tertentu secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
 
 
 

2.2.3.2.2 Pelecehan Seksual 
 

Pelecehan seksual menurut laman wikipedia merupakan perilaku 

pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk 

permintaan  untuk  melakukan  seks,  dan  perilaku  lainnya  yang  secara  verbal 

ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja baik 

tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti 

rumah. 
 
 
 

2.2.3.2.3 Eksploitasi Seksual 
 

Eksploitasi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  pemanfaatan 

untuk  keuntungan  sendiri.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  eksploitasi  seksual 

merupakan  pemanfaatan  hasrat  seksual  untuk  mendapatkan  keuntungan  guna 

memenuhi hasrat seksual. 
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2.2.3.2.4 Penyiksaan Seksual 
 

Penyiksaan  seksual  adalah  perlakuan  yang  tidak  menyenangkan  bahkan 

menyakiti  pasangan  ketika  berhubungan  seksual,  dan  pasangan  lainnya  akan 

merasa puas bila melihat pasangannya merasa tersiksa. 
 
 
 

2.2.3.2.5 Perbudakan Seksual 
 

Perbudakan   menurut   Kamus   Besar   Bahasa   Indonesia   adalah   sistem 

sekelompok  manusia  yang  direbut  kebebasannya  untuk  bekerja  guna  keperluan 

golongan  manusia  lain.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  perbudakan  seksual 

merupakan sistem sekelompok manusia yang direbut kebebasannya untuk bekerja 

guna keperluan golongan manusia lain dalam pemuasan kebutuhan seksual. 
 
 
 

2.2.3.2.6 Ancaman Seksual 
 
 
 

Ancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan 
 

 
(hal dsb) mengancam, sehingga ancaman seksual merupakan suatu perbuatan (hal 

 

 
dsb) mengancam yang berhubungan dengan perbuatan seksual. 

 
 
 

2.2.3.2.7 Prostitusi 
 

Prostitusi   menurut  Kamus  Besar   Bahasa  Indonesia  adalah  pelacuran, 

pemerkosaan, keonaran. Sehingga prostitusi paksa merupakan pelacuran, 

pemerkosaan, keonaran yang dilakukan secara paksa. 
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2.2.3.2.8 Pemaksaan Kehamilan 
 
 
 

Pemaksaan kehamilan merupakan perbuatan yang memperlakukan dengan 
 

 
paksa kegiatan seksual guna membuat wanita dalam keadaan hamil. 

 
 
 

2.2.3.2.9 Pemaksaan Aborsi 
 

Pemaksaan aborsi adalah perbuatan  yang memperlakuakan dengan paksa 

untuk   berhentinya   kehamilan   sebelum   usia   kehamilan   bulan   keempat   yang 

mengakibatkan kematian 
 
 
 

2.2.3.2.10 Pemaksaan Perkawinan 
 
 
 

Pemaksaan  perkawinan  merupakan  perbuatan  menikahi  atau  dinikahi, 
 

 
mengawini atau dikawini yang dilakukan dengan paksa. 

 
 
 

2.2.3.2.11 Perdagangan Perempuan 
 

Perdagangan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  pekerjaan 

yang  berhubungan  dengan  menjual  dan  membeli  barang  untuk  memperoleh 

keuntungan, sehingga perdagangan perempuan adalah pekerjaan yang 

berhubungan   dengan   menjual   dan   membeli   perempuan   untuk   memperoleh 

keuntungan yang dapat berupa materi maupun kepuasan seksual. 
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2.2.3.2.12 Pemaksaan Kontrasepsi 
 

Pemaksaan kontrasepsi merupakan perbuatan untuk memaksa 

pasangannya   menggunakan   alat   pelindung   atau   penghalang   guna   mencegah 

terjadinya kehamilan sebagai akibat dari hubungan seksual. 
 

 
 
 
 
 
 

2.2.3.3 Perilaku Seksual 
 

Perilaku  seksual  menurut  Sarwono  (1989:137-138),  merupakan  perilaku 

yang  didorong  oleh  hasrat  seksual,  baik  dengan  lawan  jenis  atau  sesama  jenis. 

Objeknya  perilaku  seksual  dapat  berupa  orang  lain,  orang  di  dalam  khayalan, 

maupun  diri  sendiri,  diakibatkan  karena  adanya  dorongan  seksual  yang  tinggi. 

Dalam  berita  online  Vivanews,  pakar  terapi  Anand  Krishna  mengungkapkan 

bentuk perilaku pelecehan seksual antara lain: main mata, siulan nakal, komentar 

yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di 

bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat  yang bersifat seksual sampai 

perkosaan, dan dapat juga berupa komentar atau perlakuan negatif. 
 

Dianawati  (2003:70-71)  membagi  bentuk  perilaku  seksual  itu  dalam  dua 

kategori, yaitu perilaku seksual yang dilakukan sendiri dan perilaku seksual yan g 

dilakukan  dengan  orang lain.  Perilaku  seksual  yang digunakan  dalam  penelitian 

ini  adalah  bentuk  perilaku  seksual  yang  dilakukan  dengan  orang  lain,  karena 

fenomena  seksualitas  yang  terjadi  dalam  novel  Desperadoes  Campus  adalah 
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antara  dosen  dengan  mahasiswa.  Perilaku  seksual  dengan  orang  lain  menurut 
 

 
Dianawati terdapat 

 
 
 

2.2.3.3.1   Berpegangan tangan 
 

Pada  awal  berpacaran,  biasanya  remaja melakukan  hal  ini,  seperti  saling 

bersentuhan dan berpegangan tangan untuk saling memberikan rangsangan pada 

pasangannya. 
 
 
 

2.2.3.3.2   Berpelukan 
 
 
 

Setelah mereka  sudah saling berpegangan  tangan  biasanya  remaja  berani 
 

 
memeluk pasangannya agar merasa nyaman dan aman untuk saling melindungi. 

 
 
 

2.2.3.3.3   Berciuman 
 

Setelah  sudah  berani  berpelukan,  maka  mereka  akan  membuktikan  rasa 

sayangnya dengan mencium kening, pipi, lalu saling memainkan bibir 

pasangannya masing-masing. 
 
 
 

2.2.3.3.4   Meraba daerah sensitive 
 

Mulai pada tahap ini daya getaran api dan gairah seks sudah mengencang, 

mereka  saling  berciuman,  dan  saling  meraba-raba  atau  mengelus-elus  daerah 

sensitif pasangannya, namun masih mengenakan pakaian. 
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2.2.3.3.5   Petting 
 

Petting  adalah bermain  seks, layaknya suami istri  namun masih 

mengenakan  baju,  celana,  rok,  atau  penutup  lainnya.  mereka  saling  mencium 

bibir, saling memegang alat kelamin, saling  menindih, bahkan saling 

mempermainkan  alat  kelamin,  meskipun  itu  semua  tertutup  kain.  Perbuatan  ini 

dilakukan karena mereka tidak mau mengambil resiko (takut hamil). 
 
 
 

2.2.3.3.6 Oral seks 
 

Oral  seks  adalah  melakukan  rangsangan  dengan  mulut  pada  organ  seks 

pasangannya,  atau  memainkan  alat  kelamin  pasangannya  dengan  menggunakan 

mulut. 
 
 
 

2.2.3.3.7 Anal seks 
 

Anal seks adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan memasukkan 

penis  ke  dalam  anus  atau  anal.  Aktivitas  seksual  seperti  ini  tentunya  sangat 

berbahaya karena anus mengandung banyak bakteri dan biangnya penyakit. 
 
 
 

2.2.3.3.8 Berhubungan intim 
 

Berhubungan  intim  atau  bersenggapa,  yang  pada  tahap  ini  getaran  dan 

gairah seks sudah sangat memuncak dan tidak dapat dibendung lagi. Berhubungan 

intim  adalah  hubungan  seksual  atau  yang  disebut  bersetubuh  yang  dilakukan 

antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  dilandasi  oleh  rasa  cinta  atau  gairah  seks 

yang   sudah   tidak   bisa dibendung   lagi.   sanng   pria atau   wanita   berusaha 
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mengobarkan benih-benih kenikmatan dengan daya yang semakin tinggi, dengan 

getaran  yang  semakin  lama  semakin  menguat,  dengan  tanpa  sehelai  kain  yang 

menempel di tubuh, baik sang pria atau wanita bebas melakukan hubungan seks 

layaknya suami istri. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3.4 Faktor-Faktor Seksualitas 
 
 
 

Fenomena seksualitas tidak terjadi tanpa alasan yang mendasarinya untuk 
 

 
melakukan perilaku seksual. Seperti yang dinyatakan  oleh Gunarsa dan Gunarsa 

(1991:420),   bahwa   ada   empat   faktor   yang   mempengaruhi   perilaku   seksual 

pranikah  atau  sebelum  nikah.  Faktor-faktor  yang menyebabkan  perilaku  seksual 

pranikah adalah sebagai berikut: 
 
 
 

2.2.3.4.1 Waktu 
 

Waktu luang yang tidak bermanfaat lebih mudah menimbulkan pergaulan 

bebas,   dalam   arti   remaja   mementingkan   hidup   bersenang-senang,   bermalas- 

malasan,  suka  berkumpul  sampai  larut  malam  yang  akan  membawa  remaja  ke 

arah pergaulan bebas. 
 
 
 

2.2.3.4.2 Kurangnya Pemahaman Agama 
 

Kurangnya pelaksanaan dalam menjalankan ajaran agama secara 

konsekuen membuat seseorang tidak mengerti norma dan aturan dari agama yang 

diyakininya. Remaja menginginkan adanya kebebasan tanpa adanya suatu ajaran 
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yang mengikat, remaja menganggap bahwa ajaran agama terlalu banyak 
 

 
aturannya, sehingga terlalu mengikat setiap tindakan yang dilakukan. 

 
 
 

2.2.2.4.3  Lingkungan dan Masyrakat 
 

Kurangnya  pengawasan  dan  pemahaman  moral  dalam  pergaulan  remaja 

bahkan  di  masyarakat.  Banyak  contoh  yang  terjadi  di  masyarakat,  misalnya, 

sistem  pacaran  yang  sudah  tidak  mengenal  batas,  di  mana  laki-laki  maupun 

perempuan sudah intim dan seolah-olah sudah resmi menjadi miliknya. 
 
 
 

2.2.2.4.4 Budaya Barat 
 

Norma  budaya  barat  yang  masuk  dalam  budaya  lokal,  misalnya  dalam 

mode  pakaian,  mode  rambut,  cara  bergaul,  jenis  musik,  bahkan  selera  film  dan 

buku. Para remaja menelan begitu saja apa yang dilihatnya serta didapatnya dari 

budaya   barat   tersebut,   sedangkan   dalam   pergaulan   terdapat   nilai-nilai   atau 

ketentuan-ketentuan yang berubah-ubah, tergantung tempat tinggal atau 

lingkungan sosialnya, waktu dan kematangan serta kedewasaan pelaku-pelakunya. 



BAB III 
 

 
METODE PENELITIAN 

 

 
 
 
 
 

3.1 Pendekatan Penelitian 
 

Penelitian  ini  menggunakan  menggunakan  pendekatan  tekstual,  dengan 

mengkaji  aspek  sosiologi.  Hal  ini  didasarkan  kepada  fokus  penelitian  yang 

bertujuan mendeskripsikan fenomena tindakan seksual dan faktor-faktor 

penyebabnya  yang  terdapat  dalam  novel  Desperadoes  Campus.  Pendeskripsian 

fenomena  ini  menggunakan  teori  sosiologi  yang  dikembangkan  oleh  Ian  Watt 

dengan menitikberatkan sastra sebagai cermin masyarakat. 
 
 
 

Penelitian   ini   merupakan   penelitian   kualitatif.   Menurut   Poerwandari 

(1998)  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menghasilkan  dan  mengolah 

data  yang  sifatnya  deskriptif,  seperti  transkripsi  wawancara,  catatan  lapangan, 

gambar,  foto  rekaman  video,  dan  lain-lain.  Dalam  pendekatan  kualitatif  perlu 

penekanan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian 

agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan 

nyata (Patton dalam Perwandari (1998). Dalam kaitan dengan penelitian terhadap 

novel  Desperadoes  Campus  karya  Ahmadi  Sofyan,  situasi  penelitian  diungkap 

melalui  data-data  lapangan  tentang  fenomena  tindakan  seksual  yang  terjadi  di 

masyarakat menjelang, saat, dan sesudah novel Desperadoes Campus diterbitkan, 

yaitu pada tahun 2006. 
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3.2 Sasaran Penelitian 
 

Sasaran penelitian ini adalah fenomena seksualitas dosen dengan mahasiswa 

dalam  novel  Desperadoes  Campus  karya  Ahmadi  Sofyan,  korelasi  fenomena 

seksualitas dalam novel dengan fenomena seksualitas di masyarakat,  dan faktor- 

faktor yang mempengaruhi fenomena seksual dalam novel Desperadoes Campus 

karya Ahmadi Sofyan. 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Data dan Sumber Data 
 

Data  yang  dijadikan  objek  dalam  penelitian  ini  adalah  bagian  teks  yang 

terdapat  pada  novel  Desperadoes  Campus  yang  menunjukkan  penggambaran 

kasus seksual dan yang  menunjukkan  faktor-faktor terjadinya fenomena 

seksualitas.  Data  ini   yang  nantinya  akan  dipergunakan  dalam  menunjukkan 

fenomena-fenomena  novel  Desperadoes  Campus dengan fenomena di 

masyarakat. Sumber data penelitian ini berupa novel Desperadoes Campus karya 

Ahmadi Sofyan  dengan tebal halaman 208 halaman  yang   diterbitkan di 

Yogyakarta  oleh  penerbit  Aynat  Publishing  pada  cetakan  I  tahun  2008.  Serta 

buku-buku  yang  berisi  informasi  mengenai  fenomena  seksualitas  dosen  dengan 

mahasiswa 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 
 
 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitin ini 
 

 
menggunakan  teknik  dokumentasi.  Menurut  Guba  dan  Lincoln  (dalam  Moleong 

2010:216), dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Pendokumentasian 

dalam   penelitian   ini dilakukan   dengan   mencatat bagian-bagian   teks yang 

memperlihatkan  fenomena-fenomena  seksual  yang  ada  pada  novel  Desperadoes 

Campus karya Ahmadi Sofyan. Hasil pendokumentasian kemudian dicatat sebagai 

data.  Metode  riset   kepustakaan  digunakan  sebagai  metode  penunjang  untuk 

mencari dan menelaah berbagai buku sebagai bahan pustaka. 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Teknik Analilsis Data dan Langkah-langkah Penelitian 
 

Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis 

deskriptif  kualintatif.  Data  yang  diperoleh  dari  dokumentasi  merupakan  data 

mentah yang perlu di olah untuk menghasilkan suatu informasi untuk penelitian. 

Teknik  deskriptif  digunakan  untuk  menguraikan  permasalahan  yang  ada  pada 

novel Desperadoes Campus karya Ahmadi Sofyan, sehingga diperoleh 

pembahasan yang lebih rinci. 
 

Teknik   deskriptif   kuaintatif   ini   bertujuan   untuk   mengungkap   semua 

masalah yang   telah diungkakan dalam rumusan masalah yaitu fenomena 

seksualitas dosen dengan mahasiswa, korelasi fenomena seksualitas dosen dengan 

mahasiswa  dalam  novel  dengan  fenomena  seksualitas  dalam  masyarakat,  dan 
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faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena seksualitas dosen dengan mahasiswa 

dalam   novel  Desperadoes  Campus   karya   Ahmadi  Sofyan.   Data   yang  telah 

terkumpul  atau  didokumentasikan  kemudian  dianalisis  sesuai  rumusan  masalah 

dengan topik permasalahan fenomena seksualitas dosen dengan mahasiswa. 
 
 
 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur penelitian adalah 
 

 
sebagai berikut. 

 
 
 

1. Membaca novel Desperadoes Campus karya Ahmadi Sofyan secara 
 

 
keseluruhan dari awal sampai akhir secara berulang-ulang. 

 

2. Melakukan pendokumentasian pada teks-teks yang memperlihatkan 

fenomena  tindakan  seksual  dan  faktor-faktor  penyebab  tindakan  seksual 

dalam novel Desperadoes Campus karya Ahmadi Sofyan. 
 

3. Menganalisis data sesuai dengan rumusan masalah, yaitu: fenomena tindakan 

seksual  dosen  dengan  mahasiswa  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya 

dalam novel Desperadoes Campus karya Ahmadi Sofyan. 
 
 
 

4.  Membuat simpulan dari seluruh analisis. 
 

 
5.  Membuat laporan hasil penelitian.



BAB IV 
 
 
 

FENOMENA SEKSUALITAS DOSEN DENGAN MAHASISWA 
 
 
 

PADA NOVEL DESPERADOES CAMPUS KARYA AHMADI SOFYAN 
 
 
 
 
 

Fenomena seksualitas merupakan fakta tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan jenis kelamin, berkenaan dengan hubungan seksual, yang dapat ditangkap 

dengan  pancaindra.  Fenomena  seksualitas  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini 

adalah seksualitas yang terjadi dalam novel Desperadoes Campus karya Ahmadi 

Sofyan antara dosen dengan mahasiswa. Desperadoes Campus berasal dari bahasa 

Inggris yang berarti „Bajingan Kampus‟ . 
 

Bab   ini menguraikan pertama,   fenomena seksualitas   dosen   dengan 

mahasiswa dalam novel Desperadoes Campus karya Ahmadi Sofyan berdasarkan 

pembagian bentuk kekerasan seksual menurut Siti Maesaroh, Koordinator Divisi 

Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, seperti yang telah diuraikan pada bab 

dua,  dan  berdasarkan  bentuk-bentuk  perilaku  seksual  menurut  Dianawati  (2003 

70-71)  yang  juga  telah  diuraikan  pada  bab  dua.  Kedua,  korelasi  fenomena 

seksualitas dalam novel  Desperdoes Campus dengan fenomena seksualitas  yang 

ada  di  masyarakat  dengan  menggunakan  teori  sosiologi  sastra  Ian  Watt  yang 

menitikberatkan karya sastra sebagai cermin masyarakat. Ketiga, faktor-faktor apa 

saja yang menyebabkan fenomena seksual dosen dengan mahasiswa dalam novel 
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Desperdoes  Campus  dengan  menggunakan  pembagian  faktor-faktor  penyebab 
 

 
perilaku seksual dari Gunarsa dan Gunarsa (1991:420). 

 
 
 

Hubungan   dosen   dan   mahasiswi   merupakan   hubungan   yang   dibatasi 
 

 
dengan   status   sebagai   seorang  pengajar   dan   anak   didik.  Menurut   Nasution 

(1983:78)  mengatakan  bahwa  hubungan  guru  dan  murid  memunyai  sifat  yang 

relatif stabil. Nasution membagi tiga aspek dalam hubungan guru dengan murid, 

yaitu: Pertama, guru dan murid memiliki status yang tidak sama. Guru memiliki 

status yang lebih tinggi dan karena itu dapat menuntut murid untuk menunjukkan 

kelakuan yang sesuai dengan sifat hubungan itu. guru atau dosen  banyak sedikit 

masih turut berkuasa atas nasib siswa dan selalu dapat perlindungan di belakang 

posisinya yang serba kuasa itu. 
 

Kedua,   setiap   orang   yang  mengajar   akan   mengalami   perubahan   dan 

menambah pengalamannya, akan tetapi tidak diharuskan atau diharapkan 

menunjukkan  perubahan  kelakuan,  sedangkan  murid  harus  memperlihatkan  dan 

membuktikan   bahwa   ia   telah   mengalami   perubahan   kelakuan   sebagai   hasil 

belajar. Ketiga, guru akan lebih banyak mempengaruhi kelakuan murid bila dalam 

memberi pelajaran dalam kelas hubungan itu tidak sepihak, akan tetapi hubungan 

interaktif dengan partisipasi yang sebanyak-banyaknya dari pihak murid. 
 

Nasution  (1983:92)  juga  mengatakan  bahwa  dalam  situasi  formal,  yakni 

dalam usaha guru mendidik dan mengajar anak dalam kelas guru harus  sanggup 

menunjukkan kewibawaan atau otoritasnya, artinya ia harus mampu 

mengendalikan,  mengatur,  dan  mengontrol  kelakuan  anak.  kalau  perlu  ia  dapat 
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menggunakan  kekuasaannya  untuk  memaksa  anak  belajar,  melakukan  tugasnya, 
 

 
atau mematuhi peraturan. 

 

Penggunaan  kekuasaan  seperti  yang dikatakan  Nasution memang terlihat 

dalam  novel  Desperadoes  Campus,  akan  tetapi  dengan  penerapan  penggunaan 

kekuasaan  yang  salah.  Dosen  yang  seharusnya  membimbing  mahasiswa  agar 

mendapatkan  gelar  yang  diinginkan,  justru  menggunakan  kekuasaannya  untuk 

memerintah mahasiswa melakukan apa yang diinginkan, dalam hal ini melakukan 

tindakan seksual. 
 

Kesewenangan  dosen  yang  merasa  dirinya  memiliki  kuasa  inilah  yang 

menyebabkan   fenomena   seksualitas   terjadi   kepada   tokoh   utama,   Saraswati. 

Seksualitas  yang  diterima  Saras  tidak  hanya  berasal  dari  dosen  di  Universitas 

Biang Asmara, akan tetapi juga dari mahasiswa-mahasiswa yang tergoda melihat 

tubuh seksi Saras. 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Fenomena Seksualitas Dosen dengan Mahasiswa Pada Novel 
 

 
Desperadoes Campus 

 

Tindakan-tindakan yang   dilakukan dosen-dosen UBA   kepada Saras 

termasuk tindakan kekerasan seksual karena pertama, tindakan tersebut 

berhubungan  dengan  perilaku  pelecehan  seksual  seperti  yang  dikatakan  Siti 

Maesaroh dalam surat kabar online Tempo.com, dan Dianawati (2003:70-71) yang 

membagi perilaku seksual ke dalam sebelas bentuk perilaku seksual dengan orang 
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lain, seperti yang telah dipaparkan dalam bab dua. Kedua, tindakan tersebut tidak 

sepantasnya   dilakukan   oleh   oknum   pendidik,   dalam   hal   ini   dosen,   kepada 

mahasiswanya,  yang  keduanya  tidak  memliki  ikatan  pernikahan.  Ketiga,  Saras 

tidak  menerima,  menentang,  dan  tidak  menginginkan  tindakan  seksual  yang 

dilakukan   oleh   dosen-dosen   dan   mahasiswa-mahasiswa   tersebut.   Kekerasan 

seksual   yang   termasuk   dalam   novel   Desperadoes   Campus   yaitu:   pelecehan 

seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, ancaman seksual, dan 

pemaksaan aborsi. 
 

Dalam  novel  Desperadoes  Campus  terdapat  tiga  dosen  yang  menjadi 

pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap Saras. Pak Romli, merupakan seorang 

dosen  yang  dianggap  Saras  sebagai  wakil  bapak  dalam  lingkungan  kampus. 

Sifatnya   yang  kebapak-bapakan,   melindungi,   mengayomi,   dan   mudah  akrab 

dengan  mahasiswa  membuat  Saras  nyaman  dengan  dosen  yang  satu  ini,  tanpa 

menaruh curiga sedikitpun terhadapnya. 
 

Pak Samsuri, merupakan seorang dosen yang memiliki posisi strategis di 

Universitas  Biang  Asmara  sebagai  pemimpin  akademik,  sehingga  ia  memiliki 

andil besar dalam menentukan kegiatan, nilai, dan aktifitas akademik mahasiswa. 

Adapula sosok Pak Zainul Hafidz, seorang dosen muda yang baru menyelesaikan 

S-2 di salah satu kampus terkemuka di Indonesia. Gayanya yang sok tahu dan sok 

alim, membuat Saras merasa muak juga terhadap dosen ini. 
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4.1.1 Fenomena Kekerasan Seksual 
 

Kekerasan  seksual  yang  termasuk  dalam  fenomena  seksualitas  dosen 

dengan  mahasiswa  dalam  novel  Desperadoes  Campus  karya  Ahmadi  Sofan  ini 

adalah  fenomena  pelecehan  seksual,  fenomena  eksploitasi  seksual,  fenomena 

perbudakan seksual, fenomena ancaman seksual, dan fenomena pemaksaan aborsi. 
 
 
 

4.1.1.1 Fenomena Pelecehan Seksual 
 

Fenomena  seksualitas  yang pertama  adalah  fenomena  pelecehan  seksual, 

yang sampai saat ini semakin liar di masyarakat, menyebabkan pakar terapi ‘self 

healing’,  Anand  Krishna,  menyuarakan  pemikirannya  yang dimuat  dalam  berita 

online Vivanews, bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual sangat luas, mulai dari 

main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, colekan, 

tepukan, atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang 

bersifat  seksual,  ajakan  berkencan  dengan  iming-iming  atau  ancaman,  ajakan 

melakukan  hubungan  seksual  sampai  perkosaan,  atau  dapat  berupa  komentar 

negatif. 
 

Keinginan  Saras  yang  begitu  kuat  untuk  membahagiakan  keluarganya  di 

kampung,  membuat  ia  giat  dan  niat  menyelesaikan  kuliahnya  agar  selesai  tepat 

waktu.  Tubuh  Saras  yang  seksi  membuatnya  menjadi  pusat  perhatian  di  UBA. 

Setiap  ia  berjalan,  semua  laki-laki  melihatnya  dan  tak  jarang  Saras  mendapat 

perkataan nakal dari mulut usil mereka. 
 

 
 

“Ehm...cewek...” 
“Ck...ck...ck...ck..., cantik niaaan, coy...” 
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“Abang anterin ya, sayang...” 
“Ntar malam aku apelin, ya...” 
“Minta nomor HP-nya, dong...” 
“Saras... kamu seksi banget, deh...” (DC 2008:27) 

Tindakan  seperti  kutipan  di  atas  merupakan  tindakan  pelecehan  seksual 

non   verbal,   karena   ucapan-ucapan   tersebut   mengandung   unsur   melecehkan, 

menghina, merendahkan, dan seolah menganggap Saras sebagai wanita 

gampangan  yang  menjajakan  tubuh  seksinya.  Pelecehan  seksual  bentuk  non 

verbal juga diterima Saras dari  dosen UBA juga mencoba mencuri perhatiannya 

dengan   berbagai   cara.   Tujuan   para   dosen   tersebut   tidak   lain   adalah   untuk 

menikmati tubuh seksi Saras. 
 

Pelecehan seksual juga diterima Saras melalui pesan singkat yang dikirim 

Pak  Samsuri  untuk  menyuruh  Saras  datang  ke  ruangannya  dengan  alasan  yang 

tidak jelas. Saras tidak pernah menanggapi pesan singkat Pak Samsuri, dan Saras 

selalu mengajak temannya untuk datang memenuhi panggilan Pak Samsuri yang 

memerintahkan datang ke ruangannya. 
 
 
 

“Kalau  bapak  panggil  kamu  ke  ruangan  ini,  kamu  datang  sendirian  aja, 
ya...”  bisik  Pak  Samsuri  suatu  ketika  kepadaku  saat  aku  dan  temanku 
berpamitan keluar dari ruangannya.(DC 2008:59) 

Dari  kutipan  di  atas  diketahui  bahwa  Pak  Samsuri  tidak  menginginkan 

Saras datang ke ruangannya dengan mengajak orang lain. Pak Samsuri ingin Saras 

yang menemuinya  di  ruanganya  hanya  datang seorang diri,  agar  ia  bisa  dengan 

leluasa  mendekati  Saras  tanpa  ada  gangguan.  Tindakan  Pak  Samsuri  tersebut 

merupakan tindakan pelecehan karena ucapan dan ajakan tersebut tidak 

berhubungan  dengan  bidang  pendidikan.  Selain  itu  ucapan  dan  ajakan  Pak 
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Samsuri terdengar melecehkan dan memandang rendah Saras sebagai mahasiswi 
 

 
yang benar-benar ingin menuntut ilmu, bukan sebagai mahasiswi nakal. 

 

Selain pesan untuk datang ke ruangannya secara pribadi dari Pak Samsuri, 

Saras  juga  menerima  pelecehan  seksual  berupa  ungkapan  kata-kata  jorok  yang 

keluar dari mulut Pak Romli. Pak Romli yang akrab dan terkenal ramah kepada 

semua  mahasiswa  membuat  Saras  yakin  bahwa  Pak  Romli  tidak  seperti  dosen- 

dosen  lainnya.  Gaya  bicaranya  tidak  selalu  bijaksana,  terkadang  bahasa  yang 

diutarakan terdengar jorok. Meskipun begitu Saras tidak pernah menaruh curiga 

sedikitpun pada bapak walinya tersebut. 
 

 
 

“Ntar  kalau  ngajak  orang  lain,  bapak  nggak  bisa  ngemut  kamu,  dong? 
He...he...” Pak Romli melepaskan tawanya. (DC 2008:66) 

 

Kalimat  yang  terdengar  jorok  seperti  kutipan  di  atas  merupakan  bentuk 

dari pelecehan seksual bentuk non verbal karena ucapan “emut” yang keluar dari 

mulut seorang dosen, Pak Romli, bersifat negatif dan melecehkan. 
 

Saras  menerima  pelecehan  seksual  dalam  bentuk  verbal  dan  non  verbal 

dari  dosen  pembimbingnya  yaitu  Pak  Zainul  Hafidz.  Pada  kenyataannya  Pak 

Zainul   tetap   saja   seperti   dosen-dosen   lain   di   UBA   yang   mata   keranjang. 

Kegenitan  Pak  Zainul  terlihat  ketika  ia  dan  Saras  berada  dalam  mobil  ketika 

perjalanan pulang setelah berdiskusi tentang skripsi. 
 
 

“Bapak akui ini mungkin kamu anggap tidak wajar dan kurang ajar. Tapi 
beri  kesempatan  kepada  bapak  untuk  berkata  yang  sejujurnya.  Bapak 
mencintai kamu, Saras.” Tiba-tiba dosen ini memegang pundakku. Ia terus 
merayu  seperti  seorang  remaja  yang  sedang  jatuh  cinta  kepada  seorang 
gadis. Aku hanya diam seribu bahasa, pikiranku menerawang tidak karuan. 
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Tiba-tiba  Pak  Zainul  mendekatkan  wajahnya  ke  wajahku,  ia  berusaha 
menciumku. Aku memberontak dan berusaha untuk keluar dari mobil, tapi 
pintu terkunci. (DC 2008:144) 

 

Mencium merupakan tindakan seksual yang dilakukan Pak Zainul kepada 

Saras. Kejadian itu membuat Saras berhenti sejenak mengurus skripsinya karena 

malas berhubungan dengan Pak Zainul. 
 

 
 

4.1.1.2 Fenomena Eksploitasi Seksual 
 

Seperti  yang  telah  diungkapkan  pada  bab  dua  bahwa  eksploitasi  seksual 

adalah pemanfaatan hasrat seksual untuk mendapatkan  keuntungan guna 

memenuhi  hasrat  seksual.  Novel  Desperadoes  Campus  juga  terdapat  fenomena 

eksploitasi seksual  dengan memanfaatkan tubuh seksi Saras. Pemanfaatan tubuh 

seksi  Saras  tersebut  dilakukan  oleh  teman-teman  Saras  yang  seharusnya  meraih 

cita-cita,  bukan  malah  sebaliknya,  menjual  diri  hanya  untuk  memenuhi  hasrat 

seksual  maupun materi. Saras merupakan  perempuan yang mandiri  dan 

mempertahankan  kesuciannya,  meskipun  banyak  godaan  dari  teman-temannya 

untuk   memamerkan   tubuh   indahnya   kepada   orang-orang  berduit   yang  haus 

seksual. 
 
 

“Sar, kamu mau nggak ikut nge-dance di grup kita? Asyik, lho, kita sering 
diundang nge-dance, lumayan buat pemasukkan?” 
“Jadi  pemandu  karaoke  aja,  di  sana  kita nemenin tamu-tamu  nyanyi  dan 
minum-minum. Lumayan tips-nya, lho, apalagi kamu itu cantik, biasanya 
om-om yang datang itu royal banget.” 
“Elo  jadi  fotomodel  aja,  Sar,  lumayan  lho  bisa  nampang  di  majalah. 
Bayarannya lumayan juga buat uang saku.” (DC 2008:35) 
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Menjadi  pekerja  malam  seperti  pemandu  karaoke,  seksi  dance,  hingga 

menjadi fotomodel, merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual, karena tidak 

dapat  dipungkiri  bahwa  pekerjaan-pekerjaan  malam  seperti  di atas  menonjolkan 

keseksian   tubuh   dari   para   pekerja   yang   akan   mengundang   hasrat   seksual 

penontonnya.  Kemudian  orang-orang berduit  yang  haus  seksual  memakai  tubuh 

seksi para pekerja malam untuk mendapatkan keuntungan berupa pemuasan nafsu 

seksual, sedangkan pekerja malam mendapatkan keuntungan yang berupa materi. 
 

Tawaran  menjadi  pekerja  malam  yang  menggunakan  tubuhnya  sebagai 

modal penting selalu ditolak Saras. Baginya, pekerjaan malam tidak masuk akal 

dan hanya menipu masyarakat. 
 
 
 

Jangankan  ikut  seksi  dance,  diajak  menjadi  sales  salah  satu produk  saja, 
yang biasa disebut SPG (Sales Promotion Girl) ku masih menolak keras. 
Karena   menurutku   sangat   tidak   masuk   akal   dan   menipu   konsumen. 
Bagaimana tidak, yang ditawarin sejenis rokok, minuman kaleng, produk- 
produk penjajah (Amerika), tapi yang ditonjolin adalah cewek seksi. (DC 
2008:35) 

Dari kutipan di atas sangat terlihat bentuk eksploitasi perempuan. Dengan 

memanfaatkan  perempuan  seksi  yang  mengundang  mata,  maka  produk  yang 

dijualpun semakin mudah untuk terjual. Apalagi produk  yang peminat utamanya 

laki-laki,  seperti  rokok,  mobil,  motor,  bahkan  minuman  bersoda  produk  baru, 

akan  cepat  laris  manis  bila  yang  menawarkan  produknya  adalah  SPG  cantik, 

mulus, nan seksi. 
 

Fenomena  eksploitasi  seksual  juga  terlihat  pada  pemanfaatan  kekuasaan 

yang   dimiliki   Pak   Samsuri   sebagai   Pemimpin   Akademik   Universitas   yang 

memegang peranan penting terhadap jalannya perkuliahan mahasiswa. 
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“Isunya nih, cewek-cewek cantik yang skripsi, dosen pembimbingnya Pak 
Samsuri.” Jelas Rita yang membuat hatiku sedikit lega. (DC 2008:129) 

Posisi  sebagai  Pemimpin  Akademik  Universitas  ini  dimanfaatkan  Pak 

Samsuri  untuk  melakukan aksi  genitnya  menggoda  mahasiswi-mahasiswi  cantik 

dengan menjadikan dirinya sebagai pembimbing skripsi mahasiswi cantik. 
 

 
 

4.1.1.3 Fenomena Perbudakan Seksual 
 

Seperti  yang  telah  dipaparkan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  perbudakan 

seksual merupakan sistem sekelompok manusia yang direbut kebebasannya untuk 

bekerja   guna   keperluan   golongan   manusia   lain   dalam   pemuasan   kebutuhan 

seksual. Dalam hal ini, Saras merasa dirinya dijadikan budak seksual oleh dosen 

Pak Romli yang berhasil menikmati tubuhnya, merenggut keperawanananya, dan 

menghancurkan masa depannya. 
 

Kebaikan dan perhatian yang   diberikan Pak Romli kepada Saras, 

digunakannya  sebagai  langkah  awal  untuk  mendekati  Saras,  yang  kemudian 

memanfaatkan  kedekatannya  dengan  Saras  guna  menikmati  tubuh  seksi  Saras. 

Untuk melakukan aksinya, Pak Romli yang terkenal seagai Kyai di kampungnya 

ini,  menggunakan  ilmu  pelet yang membuat  Saras tidak bisa menolak  perhatian 

dan rasa sayang yang berlebihan darinya. 
 

Terkadang Saras merasa bahwa perhatian dan perlakuan Pak Romli sudah 

diluar  batas  kewajaran,  melebihi  dari  perilaku  pada  umumnya  seorang  dosen 

terhadap mahasiswinya, atau seorang bapak terhadap anaknya. Tahapan perilaku 

seksual yang dikatakan Dianawati dilakukan Pak Romli tahap demi setahap. 
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“Karena  bagaimanapun  bapak  sudah  menganggap   kamu  seperti  anak 
bapak   sendiri.   Kalau   ada   yang   tanya,   bilang   aja   kamu   anak   atau 
keponakannya   bapak.   Oke...?”   Pak   Romli   setengah   memaksa   sambil 
memegang lembut tanganku. (DC 2008:65) 

Perilaku  seksual  yang  dilakukan  Pak  Romli  tahap  awal  yaitu  sering 

memegang tangan Saras. Meskipun Saras merasa agak risih dan berusaha menolak 

tangan  Pak  Romli,  tetapi  Saras  kembali  mengingat  kebaikan  Pak  Romli  untuk 

dirinya,  sehingga  ia  tak  kuasa  menolak  perlakuan  lembut  bapak  angkatnya  itu. 

perasaan   tak   kuasa   menolak   itulah   yang   menjadikan   Saras   sebagai   budak 

pelampiasan seksual Pak Romli. 
 
 
 

“Udahlah,  kamu  nggak  usah  mikirin  soal  laki-laki.  Fokuskan  pikiranmu 
untuk   kuliah.   Nanti   kalau   sudah   selesai,   bapak   akan   carikan   kamu 
pekerjaan  yang  bagus.  Kamu  kan  tahu  kalau  bapakmu  ini  banyak  relasi 
dengan   berbagai   kalangan,   termasuk   perusahaan-perusahaan   bonafid. 
Kalau ada kebutuhan apa-apa jangan sungkan untuk ngomong sama bapak. 
Kamu itu bapak anggap sebagai anak.” nasehat Pak Romli panjang lebar 
sambil merangkul pundakku. Akupun terdiam tak berani menolak 
walaupun sedikit agak risih. (DC 2008:79) 

Pak Romli merangkul pundak Saras sembari memberi wejangan dan janji- 

janji  manis  sebagai  topeng  untuk  mengelabuhi  Saras.  Hal  itu  membuat  Saras 

percaya sepenuhnya dengan janji Pak Romli, dan tidak menaruh curiga sedikitpun 

terhadapnya, justru menaruh harapan besar terhadap janji yang akan menyediakan 

pekerjaan layak untuknya kelak setelah ia lulus menjadi sarjana. 
 

Setelah  memegang  tangan,  tahapan  demi  tahapan  dilakukan  Pak  Romli 

hingga ia berhasil merenggut keperawanan Saras di villa pantai Lakey. 

Ketidakmampuan Saras untuk menolak hal yang tidak diinginkannya, sangat tidak 

ia  mengerti,  dan  ketidakmampuan  ini  yang  membuat  Saras  menerima  segala 
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perlakuan   seksual   dari   Pak   Romli,   termasuk   ketika   Pak   Romli   melakukan 
 

 
tindakan seksual pada Saras. 

 
 
 

Melihat  tubuhku  terbaring  di  atas  kasur,  hormon  testeron  Pak  Romli 
bergejolak tinggi hingga ke ubun-ubunnya. Pak Romli memeluk tubuhku 
sambil  membelai  mesra  penuh  nafsu.  Sekali-kali  ia  mencium  tubuhku, 
pipiku,  dan  melumat  habis  bibirku.  Aku  masih  tetap  terdiam  seperti  es 
membeku, tak mampu mencair untuk melawan. (DC 2008:108) 

Seperti sebelumnya, Saras beku, tidak mampu menolak perlakuan seksual 

yang dilakukan dosen yang selama ini ia anggap sebagai bapak  angkatnya, yang 

selalu mengayomi, memberi kasih sayang dan perhatian. 
 
 
 

Puas menciumi tubuh Saras, Pak Romli melakukan tindakan seksual yang 
 

 
lebih jauh lagi dengan meraba salah satu daerah sensitivenya. 

 
 
 

Tangan kasar Pak Romli yang mulai keriput meraba duah buah dadaku yag 
menantang.   Buah   dada   yang   belum   pernah   tersentuh   oleh   laki-laki 
manapun.  Bangsat!  Bajukupun  mulai  ditanggalkan,  namun  lagi-lagi  aku 
hanya terdiam membeku. (DC 2008:108) 

Saras  memang  benar-benar  menjaga  kesuciannya  dan  bertekad  untuk 

memberikan  keperawanannya  kepada  suaminya  kelak.  Terlihat  dari  kutipan  di 

atas yang menyatakan bahwa belum pernah ada lelaki manapun yang menyentuh 

buah dadanya. 
 
 
 

Tidak   ada   yang   dapat   dilakukan   Saras   selain   mendesah   menerima 
 

 
perlakuan kejam dosen yang selama ini ia hormati. 

 
 
 

Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika Pak Romli menyetubuhi 
tubuhku.  Sepertinya  Pak  Romli  sudah  sangat  pengalaman,  sehingga  apa 
yang ia lakukan begitu mudahnya. Suara desahan yang keluar dari mulutku 
beriringan  dengan  rintihan  kesakitan  yang  keluar  dari  mulutku.   (DC 
2008:109) 
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Akan  tetapi  keinginannya  untuk  menyerahkan  keperawanannya  kepada 

suaminya, hancur akibat perbuatan Pak Romli yang melakukan tindakan seksual 

yang sangat tidak seharusnya dilakukan. 
 

Tindakan  seksual  yang  dilakukan  Pak  Romli  terus  berlanjut,  dan  Saras 

masih  belum  kuasa  menolak  perbuatan  kejam  tersebut,  hingga  ia  mendapati 

dirinya hamil. 
 
 
 

4.1.1.4 Fenomena Pemaksaan Aborsi 
 

Semenjak mengetahui  dirinya  hamil, Saras segera meminta 

pertanggungjawaban  kepada  Pak  Romli  untuk  segera  menikahinya,  meskipun 

secara sirri. Akan  tetapi Pak Romli justru memerintahkan Saras segera 

menggugurkan paksa kandungannya, alias aborsi. 
 
 
 

Aku hanya terdiam, dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menahan 
tangis   derita   yang   sudah   terlalu   sering   kutumpahkan.   Sangat   tidak 
kusangka dan kuduga jika Pak Romli yang memiliki pengetahuan agama 
ternyata melakukan hal yang sebejat ini. Dengan berbagai rayuan yang ia 
ucapkan dan janji-jnaji yang ditebar, akhirnya akupun terpakasa menurut 
saja.  Janin  yang  ada  di  dalam  perutku  ini  terpaksa  dikeluarkan  dengn 
penuh rasa sakit yang tak pernah kurasakan sebelumnya. (DC 2008:165) 

Pengeluaran janin terpaksa dilakukan Saras karena Pak Romli tidak mau 

bertanggungjawab  atas anak  yang dikandungnya,  dan  ia tak mau  kelak  anaknya 

lahir tanpa status yang jelas memiliki seorang bapak.  Lama-kelamaan kebencian 

mulai tumbuh dalam diri Saras akan sosok Pak Romli  yang jarang 

mengunjunginya  di kontrakan, seakan   lepas dari perbuatan seksual  yang 

mnghancurkan hidupnya. 
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Bagiku, apapun pujaan orang kepada Pak Romli,dan siapapun dia kini, aku 
akan tetap menganggapnya sebagai seorang bandit, mafia wanita, 
desperado ulung, penjahat kelamin, dan seribu gelar sumpah serapah yang 
pantas untuk diberikan kepadanya. Aku yakin, sudah berapa banyak tubuh 
wanita-wanita muda yang ia nikmati. Sudah berapa banyak „benih-
benih‟  yang ia tanam, puting-puting susu kenyal yang ia emut, kecupan 
bibir dari setiap  gadis-gadis  genit  di  tempat-tempat  karaoke,  dan  
sebagainya.  (DC 
208:176-177) 

Kebencian Saras akan Pak Romli menandakan bahwa ia sudah lepas dari 

ilmu  pelet  itu,  dan  ia  sudah  menjadi  wanita  bebas  tidak  menjadi  budak  seksual 

Pak Romli. 
 

 
 

4.1.1.5 Fenomena Ancaman Seksual 
 

Ancaman seksual dialami Saras ketika ia berada di semester delapan, saat 

ia   mengurus   skripsinya   sebagai   kewajiban   akhir   seorang   mahasiswi   guna 

mendapatkan   gelar   sarjana.   Mengetahui   dosen   pembimbingnya   adalah   Pak 

Samsuri, Saras segera meminta bantuan kepada Pak Romli agar mengganti dosen 

pembimbing.  Akhirnya,  Saras  mendapat  ganti  dosen  pembimbingnya  yaitu  Pak 

Zainul Hafidz. 
 

Ketidakterimaan  Pak Samsuri  yang digantikan dengan dosen Pak Zainul, 

membuatnya  bertingkah  menggunnakan  jabatannya  dengan  tidak  mengeluarkan 

nilai Saras pada mata kuliah yang ia ajarkan  dengan tujuan agar Saras meminta 

nilai dan menemui dirinya di ruangannya. 
 
 
 

Suatu  hari aku menghadap  dosenku ini, karena nilai mata  kuliahku  yang 
beliau ajarkan tidak keluar. (DC 2008:134) 

 
Tidak  dikeluarkannya  nilai  mata  kuliah   yang  diajarkan   Pak  Samsuri 

 

 
merupakan suatu bentuk ancaman seksual agar Saras menemuinya di ruangannya 
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dengan  maksud  Pak  Samsuri  untuk  bertingkah  genit  kepada  Saras.  Kedatangan 

Saras  ke  ruangan  Pak  Samsuri.  Akan  tetapi,  Pak  Samsuri  justru  melontarkan 

perkataan yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang dosen. 
 

 
 

“Wah..., kalau bapak masih muda, kayaknya bapak mau jadi pacar kamu. 
Tapi sekarang kalau kamu mau, bapak juga mau, kok. Ha...ha...” ujar Pak 
Samsuri yang membuat aku muak mendengarnya. (DC 2008:135) 

Kutipan   Pak   Samsuri   di   atas   merupakan   bentuk   ancaman   seksual. 

Tindakan   awal   yang   sengaja   tidak   mengeluarkan   nilai   mata   kuliah   Saras, 

memberikan  ia  kesempatan  untuk  merayu  Saras  agar  mau  menjadi  pacarnya. 

Meskipun dengan gaya bicara humor, Saras tetap merasa perkataannya 

menunjukkan ancaman seksual yang berarti kalau ia tidak mau menjadi pacarnya, 

nilai  mata  kuliah  Saras  tidak  akan  keluar.   Namun,  Saras  tidak  menggubris 

tindakan Pak Samsuri, karena ia tidak takut dan merasa berhak mendapatkan nilai 

mata kuliah yang telah ia tempuh. 
 

Ternyata  Pak  Zainul,  juga  melakukan  tindakan  ancaman  seksual  pada 

Saras. merasa menjadi dosen pembimbing skripsi yang berwenang penuh terhadap 

kesuksesan skripsi Saras, ia menggunakan kesempatannya tersebut untuk 

mendapatkan  tubuh  Saras  dengan  dalih bimbingan  skripsi.  Menerima  perlakuan 

seksual  dari  dosen  pembimbing  skripsinya,  Saras  memutuskan  untuk  berhenti 

mengurus  skripsinya  sejenak.  Tetapi  ketika  ia  kembali  menemui  Pak  Zainul, 

justru ancaman yang ia dapatkan. 
 
 

“Ingat,  Saras.  Skripsimu  tidak  akan  pernah  diluluskan.  Kalau  merasa 
membutuhkan  bapak,  silakan  hubungi  bapak.  Oke...,  bapak  mau  ngajar. 
Good bye and see you...” (DC 2008:149) 
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Dari   kutipan   di   atas   diketahui   bahwa   Pak   Zainul   masih   memberi 

kesempatan  kepada  Saras  untuk  bersedia  membimbing  skripsinya  asalkan  Saras 

bersedia melayani nafsu seksualnya, dan bahkan Pak Zainul berjanji 

meluluskannya  dengan  cepat,  dan  memberikan  Saras  pekerjaan.  Hal  tersebut 

semakin membuat Saras geram dan tidak percaya dengan dosen-dosen yang ada di 

UBA. 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Fenomena Perilaku Seksual 
 

Dalam  novel  Desperadoes  Campus  karya  Ahmadi  Sofyan  ini  terdapat 

perilaku-perilaku seksual dari berpegang tangan, berpelukan, berciuman, meraba 

daerah sensitive, hingga yaitu berhubungan badan. Saras berhasil 

mempertahankan  harga  dirinya  agar  tidak  tersentuh  oleh  dosen-dosen  maupun 

mahasiswa  di  Universitas  Biang  Asmara,  akan  tetapi  tidak  berhasil  menghadapi 

Pak Romli yang menggunakan pelet untuk menarik hati dan mendapatkan Saras 

agar  menuruti  semua  perkataan  dan  perbuatannya,  termasuk  ketika  Pak  Romli 

melakukan perilaku seksual terhadap Saras. 
 
 
 

4.1.2.1 Bepegangan Tangan 
 

Perilaku  seksual  memegang  tangan  dilakukan  Pak  Romli  terhadap  Saras 

tanpa  rasa  sungkan  dan  malu  dengan  dalih  menganggap  Saras  sebagai  anaknya 

sendiri,  sehingga  memegang  tangan  merupakan  suatu  bentuk  perhatian  seorang 

bapak terhadap anaknya. 
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“Karena  bagaimanapun  bapak  sudah  menganggap  kamu  seperti  anak 
bapak   sendiri.   Kalau   ada   yang   tanya,   bilang   aja   kamu   anak   atau 
keponakannya   bapak.   Oke...?”   Pak   Romli   setengah   memaksa   sambil 
memegang lembut tanganku. (DC 2008:65) 

Pak Romli sering memegang tangan Saras. Meskipun Saras merasa agak 

risih  dan  berusaha  menolak  tangan  Pak  Romli,  tetapi  Saras  kembali  mengingat 

kebaikan  Pak  Romli  untuk  dirinya,  sehingga  ia  tak  kuasa  menolak  perlakuan 

lembut bapak angkatnya itu. perasaan tak kuasa menolak itulah yang menjadikan 

Saras sebagai budak pelampiasan seksual Pak Romli. 
 
 
 

4.1.2.2 Berpelukan/Merangkul Pundak 
 
 
 

Perilaku  seksual  merangkul  pundak  juga  dilakukan  Pak  Romli  terhadap 
 

 
Saras. 

 
 
 

“Udahlah,  kamu  nggak  usah  mikirin  soal  laki-laki.  Fokuskan  pikiranmu 
untuk   kuliah.   Nanti   kalau   sudah   selesai,   bapak   akan   carikan   kamu 
pekerjaan  yang  bagus.  Kamu  kan  tahu  kalau  bapakmu  ini  banyak  relasi 
dengan   berbagai   kalangan,   termasuk   perusahaan-perusahaan   bonafid. 
Kalau ada kebutuhan apa-apa jangan sungkan untuk ngomong sama bapak. 
Kamu itu bapak anggap sebagai anak.” nasehat Pak Romli panjang lebar 
sambil merangkul pundakku. Akupun terdiam tak berani menolak 
walaupun sedikit agak risih. (DC 2008:79) 

Pak Romli merangkul pundak Saras sembari memberi wejangan dan janji- 

janji  manis  sebagai  topeng  untuk  mengelabuhi  Saras.  Hal  itu  membuat  Saras 

percaya sepenuhnya dengan janji Pak Romli, dan tidak menaruh curiga sedikitpun 

terhadapnya, justru menaruh harapan besar terhadap janji yang akan menyediakan 

pekerjaan layak untuknya kelak setelah ia lulus menjadi sarjana. 
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4.1.2.3 Berciuman 
 
 
 

Setelah memegang tangan dan merangkul pundak Saras,  perilaku seksual 
 

 
yang dilakukan Pak Romli selanjutnya adalah mencium kening Saras. 

 
 
 

Entah   kenapa,   kali   ini   aku   tak   menolak   saat   Pak   Romli   mengecup 
keningku  sambil  membelai  rambut  hitamku  yang  terurai,  sesaat  kami 
selesai menghabiskan makanan di atas meja di sebuah restoran yang cukup 
ternama di pinggiran kota Malang. (DC 2008:80) 

Lagi-lagi  Saras  tak  kuasa  menolak  kecupan  kening  yang  diterima  Saras, 

hal  yang  tidak  sepantasnya  dilakukan  seorang  dosen  terhadap  mahasiswanya, 

apalagi  di  tempat  umum.  Terlalu  percaya  membuat  Saras  tidak  berprasangka 

buruk terhadap perhatian Pak Romli yang memperhatikannya terlalu ketat. Ketika 

Saras  dan  teman-temannya  melakukan  praktek  kerja  di  Lombok  dengan  Pak 

Romli  sebagai  dosen  pendamping,  saat  itulah  yang menjadi  puncak  perbudakan 

seksual yang dilakukan Pak Romli kepada Saras. 
 

Tanpa  menaruh  sedikitpun  rasa  curiga,  Saras  mengikuti  permintaan  Pak 

Romli  untuk  menemaninya  mengunjungi  pantai  Lakey  yang  jaraknya  jauh  dari 

Lombok. 
 
 
 

“Met  istirahat,  say...”  tiba-tiba  Pak  Romli  mengecup  keningku.  Entah 
mengapa   tetap   saja  aku   tidak   berani  berontak   dan  tak   kuasa   untuk 
menolak. (DC 2008:102) 

Sebuah kecupan yang mendarat di kening Saras setelah tiba di villa pantai 

Lakey.  Kecupan tersebut diterima dengan rasa  yang tidak jelas, antara risih dan 

ingin berontak. Ketidakmampuan Saras untuk menolak hal yang tidak 

diinginkannya, sangat tidak ia mengerti, dan ketidakmampuan ini yang membuat 
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Saras  menerima  segala  perlakuan  seksual  dari  Pak  Romli,  termasuk  ketika  Pak 

Romli melakukan tindakan seksual pada Saras saat malam hari di sebuah villa di 

pantai Lakey. 
 
 
 

Melihat  tubuhku  terbaring  di  atas  kasur,  hormon  testeron  Pak  Romli 
bergejolak tinggi hingga ke ubun-ubunnya. Pak Romli memeluk tubuhku 
sambil  membelai  mesra  penuh  nafsu.  Sekali-kali  ia  mencium  tubuhku, 
pipiku,  dan  melumat  habis  bibirku.  Aku  masih  tetap  terdiam  seperti  es 
membeku, tak mampu mencair untuk melawan. (DC 2008:108) 

Seperti sebelumnya, Saras beku, tidak mampu menolak perlakuan seksual 

yang dilakukan dosen yang selama ini ia anggap sebagai bapak angkatnya, yang 

selalu mengayomi, memberi kasih sayang dan perhatian. 
 
 
 

4.1.2.4 Meraba Daerah Sensitive 
 
 
 

Puas menciumi tubuh Saras, Pak Romli melakukan tindakan seksual yang 
 

 
lebih jauh lagi dengan meraba salah satu daerah sensitivenya. 

 
 
 

Tangan kasar Pak Romli yang mulai keriput meraba duah buah dadaku yag 
menantang.   Buah   dada   yang   belum   pernah   tersentuh   oleh   laki-laki 
manapun.  Bangsat!  Bajukupun  mulai  ditanggalkan,  namun  lagi-lagi  aku 
hanya terdiam membeku. (DC 2008:108) 

Saras  memang  benar-benar  menjaga  kesuciannya  dan  bertekad  untuk 

memberikan  keperawanannya  kepada  suaminya  kelak.  Terlihat  dari  kutipan  di 

atas yang menyatakan bahwa belum pernah ada lelaki manapun yang menyentuh 

buah dadanya. 
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4.1.2.5 Berhubungan Intim 
 

Perilaku seksual yang menjadi puncak perilaku seksual adalah 

berhubungan  intim,  dimana  seharusnya  hanya  dilakukan  oleh  pasangan  yang 

sudah memiliki ikatan pernikahan yang sah di mata agama maupun hukum. Tidak 

seharusnya  dilakukan  Pak  Romli  terhadap  Saras  karena  mereka  berdua  tidak 

memiliki  ikatan  resmi.  Namun,  tidak  ada  yang  dapat  dilakukan  Saras  selain 

mendesah  menerima  perlakuan  kejam  dari  dosen  Romli  yang  selama  ini  ia 

hormati. 
 
 
 

Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika Pak Romli menyetubuhi 
tubuhku.  Sepertinya  Pak  Romli  sudah  sangat  pengalaman,  sehingga  apa 
yang ia lakukan begitu mudahnya. Suara desahan yang keluar dari mulutku 
beriringan  dengan  rintihan  kesakitan  yang  keluar  dari  mulutku.   (DC 
2008:109) 

Akan  tetapi  keinginannya  untuk  menyerahkan  keperawanannya  kepada 

suaminya  hancur  akibat  perbuatan Pak  Romli  yang melakukan  tindakan  seksual 

yang  sangat  tidak  seharusnya  dilakukan.  Tindakan  seksual  yang  dilakukan  Pak 

Romli  terus  berlanjut  setelahnya.  Pak  Romli  menggumuli  Saras  kapanpun  ia 

menginginkan   untuk   memuaskan   nafsunya,   dan   lagi-lagi   Saras   hanya   bisa 

menerima tanpa menolak. 
 

Perilaku   seksual   yang   diterima   Saras   berakhir   tidak   membahagiakan 

karena  Pak  Romli  tidak  mau  bertanggungjawab  dengan  masa  depan  Saras  yang 

sudah  hancur  karena  dirinya.  Skripsi  tidak  pernah  diiurus  sehingga  impiannya 

sebagai sarjana pupus, dan ia hidup sebagai pekerja malam  karena keadaan yang 

memaksanya terjun ke dunia yang dulu ia beni itu. 
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4.2 Korelasi   Fenomena   Seksualitas   Dosen   dengan   Mahasiswa   dalam 

Novel   Desperadoes   Campus   dengan   Dosen   dan   Mahasiswa   pada 

masyarakat 
 

Novel Desperadoes Campus karya Ahmadi Sofyan merupakan novel yang 

menggambarkan fenomena seksualitas yang ada di kampus, khususnya fenomena 

seksualitas antara dosen dengan mahasiswi. Fenomena seksualitas seperti itu juga 

terjadi dalam kehidupan masyarakat sesungguhnya, sehingga fenomena seksulitas 

dosen  dengan  mahasiswa  dalam  novel  Desperadoes  Campus  merupakan  hasil 

cerminan  dari  masyarakat.  Seperti  yang  telah  dipaparkan  pada  bab  sebelumnya 

bahwa  penelitian  ini  akan  dikaji  menggunakan  teori  sosiologi  Ian  Watt  dengan 

menitikberatkan karya sastra sebagai cerminan masyarakat. 
 

Sastra berusaha  untuk menampilkan keadaan masyarakat secermat- 

cermatnya,   begitu   pula   dengan   novel   Desperadoes   Campus   yang   berusaha 

menampilkan  keadaan masyarakat pada waktu novel   tersebut ditulis dan 

diterbitkan. 
 

Sastra  mungkin  tidak  dapat  dikatakan  mencerminkan  masyarakat  pada 

waktu di tulis, sebab banyak ciri masyarakat yang ditampilkan dalam karya sastra 

itu sudah tidak berlaku pada waktu ditulis. Akan tetapi tidak begitu adanya dengan 

novel Desperadoes Campus  yang merupakan karya sastra yang menggambarkan 

keadaan masyarakat dan menampilkan ciri masyarakat pada waktu sebelum, pada 

saat, dan sesudah karya sastra tersebut di tulis. Penggambaran keadaan 

masyarakat  dan  ciri  masyarakat  yang  ada  dalam  novel  Desperadoes  Campus 
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adalah  banyaknya  fenomena  seksualitas  yang  terjadi  dli  lingkungan  kampus 
 

 
terbongkar ke publik. 

 

Fenomena   seksualitas   yang   ada   dalam   novel Desperadoes   Campus 

merupakan  representasi  dari  masyarakat  ketika  novel  Desperadoes  Campus  di 

tulis,  yaitu  pada  tahun  2005.  Pada  tahun  2005  terjadi  fenomena  seksual  serupa 

dengan  yang  dialami  Saras.  Tindakan  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  dosen 

kepada mahasiswinya itu terjadi di Unhas, Makasar. 
 
 
 

Kasus Dahlia, nama samaran mahasiswi program Ekstensi Ilmu 
Administrasi,  Fisip,  Universitas  Hasanuddin  (Unhas),  yang  mengalami 
pelecehan   seksual   oleh   Sul,   kepala   jurusan   yang   juga   pembimbing 
skripsinya bukanlah kasus pertama kali terjadi di Unhas. Pelecehan seksual 
di Unhas, Makassar ini sudah sering terjadi. (DetikNews:2005) 

Dari kutipan Detik News pada 20 September 2005 di atas, diketahui bahwa 

fenomena  seksual  tersebut  terjadi  antara  mahasiswi  dengan  dosen  pembimbing 

skripsinya. Berdasarkan isi dari keseluruhan berita, fenomena seksual yang terjadi 

di Unhas bukan hanya satu kali terjadi, akan tetapi dialami juga oleh mahasiswi- 

mahasiswi lainnya. 
 

Pada Desember 1999, mahasiswi studi Pembangunan melaporkan tindakan 

pelecehan seksual yang dilakukan dosennya yang memaksa mencium 

mahasiswinya.  Tahun  2000,  mahasiswi  Fakultas  Kedokteran  Gigi  mengalami 

pelecehan  seksual  dari  dosennya,  akan  tetapi  kasus  ini  lenyap  karena  pihak 

kampus menutup-nutupi kasus ttersebut. Pada 2002 mahasiswi Ilmu Administrasi 

dipaksa  melayani  nafsu  dosennya  ketika  mengurus  nilai  mata  kuliahnya.  Awal 

tahun 2005, dosen Fakultas Hukum, dipecat lantaran menghamili mahasiswinya. 
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Novel  Desperadoes  Campus  diterbitkan  pertama  kali  pada  tahun  2006 

dengan judul “Jangan Panggil Aku Pe‟ cun Kampus”. Akan tetapi karena 

dianggap terlalu vulgar, pendistribusian novel tersebut diberhentikan. 
 
 
 

Awalnya  novel  ini  dianggap  terlalu  vulgar  dan  kritis,  sehingga  pihak 
penerbit  terdahulu  kurang  berani  mendistribuskikan  dan  bahkan  takut 
dicekal karena beberapa pembaca sempat protes. Akhirnya hanya beberapa 
hari  nongol  di  toko  buku  dan  terpaksa  ngendap  di  gudang  penerbitan. 
Hingga akhir Oktober 2008, saat terbongkarnya kasus pelecehan seksual di 
salah satu kampus terkemuka di Jakarta, saya dihubungi oleh seorang dari 
sebuah  LSM  di  Jakarta  untuk  membahas  novel  yang  pernah  saya  tulis. 
((DC 2008:9-10) 

Dari  kutipan  di  atas  diketahui  bahwa  setelah  berhenti  edar  selama  dua 

tahun, novel karya Ahmadi Sofyan tersebut diterbitkan kembali dengan penerbit 

yang berbeda dan judul yang berbeda, menjadi Desperadoes Campus. Penerbitan 

ulang  novel  pada  Oktober  2008  dikarenakan  mencuatnya  fenomena  seksualitas 

yang terjadi di lingkungan kampus ternama di Jakarta. 
 

Fenomena  seksual  yang  menjadi  pemicu  utama  pengarang  menerbitkan 

kembali novelnya adalah fenomena seksual yang dilakukan seorang dosen kepada 

mahasiswanya yang terjadi di salah satu kampus terkemuka di Jakarta. Fenomena 

tersebut begitu menggemparkan masyarakat, karena kampus tersebut merupakan 

kampus  yang terkenal dan terpopuler di Indonesia  yang membuat  geger  seluruh 

masyarakat  Indonesia.  Hal  tersebut  memang  benar  adanya,  sebagaimana  yang 

diberitakan  dalam  media  berita  online  Inilah.com  pada  hari  Kamis,  30  Oktober 
 

 
2008. 

 
 
 

INILAH.COM,  Jakarta  –  Citra  Universitas  Indonesia  sebagai  kampus 
reformasi tercoreng. Dunia akademik yang seharusnya diramaikan dengan 
kegiatan  ilmiah  malah  disisipkan  kasus  memalukan.  Salah  seorang  staf 



60 
 

 
 
 
 
 
 

pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dilaporkan ke polisi atas 
dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual. (Inilah.com:2008) 

Berdasarkan  kutipan  berita  online  tersebut  diketahui  bahwa  peristiwa 

pelecehan   seksual   terjadi   di   kampus   Universitas   Indonesia.   Sehingga   yang 

dimaksudkan penulis dengan salah satu kampus yang terkemuka di Jakarta adalah 

Universitas  Indonesia.  Fenomena  seksual  tersebut  merupakan  pelecehan  seksual 

yang dilakukan seorang dosen  Fakultas Hukum di Universitas  Indonesia. Dosen 

yang  berinisial  NS  tersebut  diadukan  ke  Polda  Metro  Jaya  atas  tindak  pidana 

perkosaan  terhadap  mahasiswinya.  Tak  hanya  mahasiswi  yang  mengikuti  mata 

kuliahnya,   akan   tetapi   juga   mahasiswi   yang   menjadikan   ia   sebagai   dosen 

pembimbing skripsi. 
 

Dalam berita tersebut juga dikatakan bahwa korban pelecehan tidak berani 

mengangkat  masalah  tersebut  ke  umum,  karena  menganggap  peristiwa  seksual 

tersebut  sebagai  aib  yang  tidak  sepatutnya  diceritakan  kepada  orang  lain.  Akan 

tetapi  hal  itulah  yang  justru  menyebabkan  pelaku  mengulangi  perbuatannya 

karena korban tidak berani melawan. 
 
 
 

Menanggapi fenomena ini, staf pengajar FISIP Universitas Indonesia, Nur 
Imam Subono, menganalisis masalah ini muncul karena posisi mahasiswa 
dan dosen tidak sederat. Dosen memiliki otoritas penuh terhadap 
mahasiswa. Isu pelecehan seksual bukanlah masalah seksual semata tetapi 
power,”   ujar   pria   yang   aktif   membela   hak   perempuan   ini   kepada 
INILAH.COM, Kamis (30/10). (Inilah.com:2008) 

Dari kutipan di atas diketahui bahwa dosen memang memegang peranan 

penting terhadap mahasiswanya  dalam dunia akademis  perkuliahan.  Kata  power 

dalam  kutipan  tersebut  dimaksudkan  „kekuatan‟   dosen  untuk  

mengendalikan kegiatan dan nilai akademis mahasiswanya. 
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Hal  seperti  itulah  yang  dialami  oleh  Saras  dengan  dosen  Pak  Zainul, 

pembimbing  skripsinya.  Pak  Zainul  menggunakan  kekuasaannya  sebagai  dosen 

pembimbing untuk memerintah Saras menuruti nafsu bejatnya. 
 
 
 

“Ingat, Saras! Skripsimu ada di tangan bapak. Lulus atau tidak semuanya 
tergantung bapak.” dosen pembimbing ini mengancamku. (DC 2008:145) 

Kesewenangan Pak Zainul terlihat ketika Saras tidak menuruti 

keinginannya, sehingga Pak Zainul mengancam tidak akan mengurusi skripsinya. 

dan tidak mau tahu dengan skripsi Saras. Akhirnya skripsi Saraspun terbengkalai. 
 

Selain fenomena seksual di Universitas Indonesia yang menarik perhatian 

masyarakat, ternyata masih banyak fenomena-fenomena seksual lain yang terjadi 

sebelum maupun sesudah novel diterbitkan. Seperti fenomena seksual yang terjadi 

pada  bulan  Juni  2008  sebagaimana  yang  dikabarkan  di  media  berita  online 

scientiarum.com  pada  11 Juni  2008.  Berita  tersebut  menyatakan  bahwa  seorang 

dosen berinisial AG diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya 

yang berisial MY di gedung G kampus UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana 

di Salatiga. 
 
 
 

AG  dan  MY  kemudian  terlibat  obrolan  ringan.  Dalam  obrolan  tersebut, 
MY  sempat  minta  agar  diberi  nilai  bagus.  Ketika  MY  pamit  hendak 
meninggalkan  ruangan,  dengan  alasan  ingin  membeli  makan,  AG  malah 
menarik   tangan   MY,   memeluk   tubuhnya,   lalu   menciuminya.   Namun 
sebelum  AG  bertindak  lebih  jauh,  MY  berhasil  melepaskan  diri  dan 
melaporkan   kejadian   tersebut   ke Polres   Salatiga keesokan   harinya. 
(scientiarum.com:2008) 

Bertemu dengan dosen dan meminta nilai yang bagus merupakan hal wajar 

yang  dilakukan  oleh  dosen  dan  mahasiswanya.  Akan  tetapi  apabila  bertemu 

dengan   memegang  tangan,   memeluk,  bahkan   mencium   merupakan  tindakan 



62 
 
 
 
 
 
 
 

seksual yang tidak wajar dilakukan. Begitu pula yang dialami Saras ketika harus 
 

 
bertemu Pak Zainul untuk membahas skripsinya. 

 

 
 

“Bapak akui ini mungkin kamu anggap tidak wajar dan kurang ajar. Tapi 
beri  kesempatan  kepada  bapak  untuk  berkata  yang  sejujurnya.  Bapak 
mencintai kamu, Saras.” Tiba-tiba dosen ini memegang pundakku. Ia terus 
merayu  seperti  seorang  remaja  yang  sedang  jatuh  cinta  kepada  seorang 
gadis. Aku hanya diam seribu bahasa, pikiranku menerawang tidak karuan. 
Tiba-tiba  Pak  Zainul  mendekatkan  wajahnya  ke  wajahku,  ia  berusaha 
menciumku. Aku memberontak dan berusaha untuk keluar dari mobil, tapi 
pintu terkunci. (DC 2008:144) 

Peristiwa yang dialami Saras sama dengan peristiwa seksual yang dialami 

MY.  Keduanya  sama-sama  menemui  dosen  untuk  urusan  kuliah,  akan  tetapi, 

dosen   yang   memang   berpikiran   mesum   tersebut   menggunakan   kesempatan 

tersebut untuk melakukan tindakan seksual terhadap mahasiswi yang seharusnya 

ia bimbing. 
 

Fenomena  seksual  masih  saja  terjadi  sampai  saat  ini.  Tahun  2013  di 

Serang, puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa berunjuk 

rasa di halaman kampus meminta pihak kampus memecat dosen yang melakukan 

tindakan  pelecehan  seksual  terhadap  mahasiswi  yang  ingin  meminta  perbaikan 

nilai. 
 
 
 

Furtasan Ali Yusuf, Ketua STIE Bina Bangsa, menuturkan, hari ini pihak 
kampus akan mengambil keputusan untuk memberhentikan dosen tersebut. 
"Dilihat  dari  keterangan  bukti  yang  berawal  dari  bentuk  sms  mahasiswi 
ingin   meminta   perbaikan   nilai   yang   dilanjutkan   pengakuan   bertolak 
belakang  antara  pelaku  dan  pelapor  berbeda,  siang  ini  surat  keputusan 
pemberhentian  akan  diturunkan  dan  akan  diberikan  kepada  dosen  yang 
bersangkutan," kata Furtasan. (radarbanten.com:2013) 

 
Tujuan mahasiswi menemui dosen untuk urusan nilai akademis, dijadikan 

 

 
dosen  sebagai  kesempatan  melakukan  pelecehan  seksual.  Dosen  yang  merasa 
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meiliki pengaruh besar terhadap nilai mata kuliah, membuatnya berhak meminta 

imbalan yang diinginkan. Tindakan seksuallah yang diinginkan dosen-dosen yang 

tidak bermoral untuk mengancam mahasiswanya. 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa adanya korelasi antara 

fenomena   seksualitas   dalam   novel   Desperadoes   Campus   dengan   fenomena 

seksualitas yang ada pada masyarakat, yaitu pada fenomena pelecehan seksual dan 

fenomena  ancaman  seksual  dosen  dengan  mahasiswi.  Sehingga  dapat  dikatakan 

bahwa  novel  Desperadoes  Campus  merupakan  sebuah  hasil  karya  sastra  yang 

mencerminkan realitas masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Faktor-Faktor Penyebab Fenomena Seksualitas Pada Novel 
 

 
Desperadoes Campus 

 

Fenomena  seksual  yang  terjadi  dalam  novel  Desperadoes  Campus  karya 

Ahmadi Sofyan ini tidak semata-mata terjadi tanpa suatu alasan. Sehingga penulis 

ingin  mengetahui  faktor-faktor  apa  sajakah  yang  melatarbelakangi  terjadinya 

fenomena  seksual  dalam  novel  Desperadoes  Campus.  Untuk  meneliti  faktor- 

faktor   tersebut,   peneliti   menggunkan   pembagian   faktor   yang   menyebabkan 

perilaku seksual pranikah menurut Gunarsa dan Gunarsa (1991:420). 
 

Peneliti  menggunakan  pembagian  faktor  menurut  Gunarsa  dan  Gunarsa 

dikarenakan   fenomena   seksualitas   yang   terjadi   novel   Desperadoes   Campus 

merupakan  kejadian  yang  terjadi  tanpa  adanya  ikatan  pernikahan  antara  pelaku 
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dan  korban.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  perilaku  seksual  yang  dilakukan 
 

 
dosen terhadap mahasiswanya merupakan tindakan seksual pranikah. 

 
 
 

4.3.1 Waktu 
 

Adanya   waktu   luang  dan   dalam   keadaan   berdua,   membuat   tindakan 

seksual   mudah   dilakukan.   Seperti   yang   terdapat   dalam   novel   Desperadoes 

Campus  karya  Ahmadi  Sofyan  ini,  dosen  menggunakan  waktu  luang  untuk 

melancarkan  aksinya.  Didukung  dengan  keadaan  yang  hanya  berdua  dengan 

mahasiswiya, tindakan seksualpun tidak dapat terelakkan. 
 

Seperti yang terjadi ketika Pak Romli memanggil Saras untuk 

menemuinya di ruangannya. Saras datang tanpa curiga terhadap Pak Romli yang 

memberikan  nasehat  selayaknya  seorang  bapak  sedang  menceramahi  anaknya. 

Akan tetapi Saras tidak sadar dengan tindakan seksual yang dilakukan Pak Romli 

kepadanya, yaitu memegang tangannya. 
 

 
 

“Karena  bagaimanapun  bapak  sudah  menganggap  kamu  seperti  anak 
bapak   sendiri.   Kalau   ada   yang   tanya,   bilang   aja   kamu   anak   atau 
keponakannya   bapak.   Oke...?”   Pak   Romli   setengah   memaksa   sambil 
memegang lembut tanganku. (DC 2008:65) 

Tindakan memegang tangan merupakan perilaku seksual karena tindakan 

tersebut tidak seharusnya dilakukan dosen kepada mahasiswa. Faktor waktu juga 

terlihat ketika Saras dan Pak Zainul hanya berdua berada di dalam mobil setelah 

berdiskusi tentang skripsi. 
 
 

Aku   hanya   diam   menahan   pilu.   Tiba-tiba   Pak  Hafidz  berusaha   lagi 
mendekati wajahnya ke arahku, dosen sialan ini berusaha menciumku. 
Plak...! 
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Sebuah  tamparah  keras  kuberikan  ke  wajah  Pak  Zainul  Hafidz  yang 
kuanggap sudah keterlaluan dan kurang ajar. (DC 2008:144) 

Berada  berdua  di  dalam  mobil,  merupakan  waktu  yang  tepat  bagi  Pak 

Zainul  untuk  menyatakan  cintanya  kepada  Saras.  Namun,  Saras  yang  menolak 

dengan  memberikan  tamparan  keras  kepadanya,  membuat  ia  berhenti  berusaha 

mendapatkan tubuh saras. 
 

Waktu  yang  baik  dengan  kondisi  yang  baik  pula,  sangat  memungkinkan 

dosen untuk bertindak lebih jauh lagi. hal inilah yang dilakukan Pak Romli ketika 

ia  mengajak  Saras  untuk  menemaninya  mengunjungu  pantai  Lakey.  Pak  Romli 

hanya  pergi  berdua  dengan  Saras  dan  untuk  mendukung  rencananya,  ia  sudah 

menyewa villa untuk mereka berdua menginap. 
 
 
 

Malam  kian  larut,  aku  dan  Pak  Romli  masih  berada  di  Pantai  Lakey, 
tepatnya di dalam gubuk bambu di pojokan pantai yang sangat sepi. Riuh 
gelombanng  menghantam  karang  semakin  tampak  terdengar.  Buih -buih 
gelombang menghampar di pesisir pantai menjadi saksi tidur malamku ini. 
(DC 2008:107) 

 
Waktu  dan  didukung  dengan  tempat  yang  memungkinkan  itulah  yang 

 

 
membuat Pak Romli bebas melakukan seksual terhadap Saras. 

 
 
 

4.3.2 Kurangnya Pemahaman Agama 
 

Kehidupan  spiritual  mempengaruhi  perilaku  seksual,  semakin  jauhnya 

seseorang dari kehidupan beragama, maka seseorang semakin tidak peduli dengan 

norma-norma  agama  dan  tidak  peduli  dengan  esensi  ajaran  agama.  Agama 

merupakan  pedoman  manusia  dalam  melakukan  segala  hal.  Semua  hal  yang 

dilakukan tanpa dilandasi agama, akan merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan 
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merugikan  masyarakat  di  sekitarnya.  Semua  ajaran  agama  melarang  umatnya 

melakukan   tindakan   yang  menentang  ajaran  agama,   salah   satunya   tindakan 

seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan suami istri. 
 

Tidak  adanya  iman  dan  ajaran  agama  yang  melekat  pada  diri  sendiri 

membuat seseoarang menjadi gelap mata dan hanya memburu kenikmatan dunia, 

sehingga   orang   tersebut   akan   melakukan   apa   saja   untuk   memenuhi   nafsu 

keserakahan  mereka.  Tidak  perduli  seberapa  lama,  seberapa  jauh,  dan  seberapa 

dalam orang mempelajari agama, apabila orang itu tidak memahami dan mengerti 

ajaran  agama,  maka  orang  itu  belum  bisa  dikatakan  menerapkan  sepenuh  hati 

ajaran  agama.  Seperti  yang  terjadi  dengan  mahasiswi-mahasiswi  UBA  dalam 

novel Desperadoes Campus. 
 
 

“Presepsi  saya  tentang  seks  berubah  total  ketika  saya  udah  kehilangan 
keperawanan. Sekarang ini kita nikmati aja seks selagi kepengen...” 
“Emang rasa dosa sih tetap ada. Tapi itu urusan nantilah.” (DC 2008:39) 

Mahasiswi-mahasiswi yang sudah terjerumus ke dalam dunia malam tidak 

peduli lagi dengan dosa. Ketidakpedulian ini menandakan bahwa mereka memang 

tidak   peduli   dengan   ajaran   agama   dan   norma-norma   yang   terkandung   di 

dalamnya,  serta  tidak  peduli  dengan  konsekuensi  yang  akan  didapat  kelak  di 

akhirat.  Mereka  hanya  memperdulikan  kesenangan,  kenikmatan  yang  ada  di 

dunia. 
 
 
 

Organisasi di kampus UBA yang mengatasnamakan keagamaan, ternyata 
 

 
juga tidak sesuai dengan tema Agama yang diusung. 
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Bagiku sangat lucu melihat para pengurus organisasi keagamaan ini, adik- 
adik kelas yang rada cakep dan seksi sering diberikan perhatian lebih dan 
tidak  jarang  dipacari  oleh  seniornya.  Dan  ini  bukan  rahasia  perusahaan, 
lho, tapi rahasia umum banget. Umumnya para senior kerapkali 
memberikan  perhatian  (simpatik)  lebih  kepada  junior  yang  ditaksirny. 
Rasa  simpatik  itu  dimanfaatkan  oleh  sang  senior  dengan  melakukan 
pendekatan  dan  akhirnya  kesimpulan  akhir  adalah  pacaran.  Selanjutnya 
terserah Anda... begitu bunyi iklannya. (DC 2008:52) 

Tema  keagamaan  ternyata  bukan  menjadi  patokan  atas  adanya  suatu 

organisasi   yang   benar-benar   mengerti   dan   menerapkan   konsep   keagamaan. 

Pasalnya dalam kutipan di atas dijelaskan bahwa suasana diklat keagamaan yang 

berbanding terbalik dengan organisasi keagamaan yang semestinya. 
 

Begitu juga dengan dosen-dosen di UBA  yang tidak memiliki iman yang 

kuat,  seperti  Pak  Romli,  Pak  Samsuri,  dan  Pak  Zainul.  Mereka  dikatakan  tidak 

memegang  teguh  ajaran  agama  karena mereka  berani  melakukan  tindakan  yang 

melanggar norma agama, yaitu melakukan perilaku seksual kepada mahasiswinya. 
 
 
 

Pak  Romli  memang  terkenal  sebagai  dosen  yang  penuh  wibawa  dan 
 

mengayomi mahasiswanya, akan tetapi tidak demikian adanya dengan kenyataan. 
Nasehat  yang sama dari Rita bukan sekali ini aja kudapatkan. Tapi jujur 
aja, aku sebenarnya paling tidak sreg kalau orang menilai sesuatu dari satu 
sisi   saja,   yakni   melihat   dari   luar   tetang   sosok   Pak   Romli.   Mereka 
sebenarnya tidak pernah tahu kalau Pak Romli begitu disegani di tempat 
tinggalnya,   dan   beliau   dikenal   sangat   alim,   bahkan   tidak   jarang   ia 
dipanggil  “pak  yai”(Pak  Kyai)  oleh  orang-orang.  Walaupun  di  dalam 
kampus  Pak  Romli  bergaya  sedikit  genit  dan  suka  melontarkan  kalimat 
jorokdengan mahasiswinya, tapi bagiku itu sebagai bahan beliau bercanda 
dan caranya berkomunikasi. (DC 2008:69) 

 
Dari kutipan di atas diketahui bahwa Pak Romli dikenal sebagai Pak Kyai 

 

 
di kampungnya. Julukan “Pak Kyai” tersebut tidak semata-mata diberikan kepada 
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orang  sembarangan,  tetapi  kepada  orang  yang  dihormati  dan  mengerti  tentang 
 

 
agama Islam. 

 

Akan tetapi tidak demikian dengan perilaku Pak Romli yang sebenarnya di 

ibu kota. Ia bertindak genit dan mengatakan hal yang jorok kepada mahasiswinya. 

Meskipun genit dan berbicara jorok, bahkan bertindak seksual dengan memegang 

tangan  dan  merangkul  pundak  mahasiswi,  Saras  tetap  menganggap  Pak  Romli 

adalah  sosok  seorang  bapak  yang  pantas  di  hormati.  Hal  tersebut  dikarenakan 

Saras  telah  dipelet  oleh  Pak  Romli  yang  memang telah  beredar  kabar  bahwa  ia 

memiliki  ilmu  hitam  untuk  menggaet  mahasiswi  yang  ia  incar,  salah  satunya 

Saras. 
 

 
 

“Kamu itu sudah bapak jaga dengan khadam yang bapak pelihara.” ucap 
Pak Romli dengan penuh wibawa saat kami berdua makan siang bersama. 
“Khadam? Apaan tuh, Pak?” tanyaku tidak mengerti. 
“Jin peliharaan bapak.” jelas Pak Romli. (DC 2008:72) 

Khadam atau jin yang diberikan Pak Romli kepada Saras merupakan suatu 

bukti bahwa Pak Romli memang memiliki „ilmu‟  kebatinan. Khadam atau jin 

dan sejenis  makhluk  lainnya  merupakan  bagian  luar  dari  dunia  manusia.  

Sehingga apabila berurusan dengan hal seperti itu apalagi menjadikannyaa sebagai 

pedoman untuk melakukan sesuatu, maka kepercayaan

 terhadap hal semacam itu merupakan perbuatan 

syirik terhadap Tuhan. 
 

Arjuna celor, gendam robsong pameling, setan kober, dan semar mesem, 

merupakan  ilmu-ilmu  yang  tidak  diperbolehkan  oleh  agama  dan  sangat  tidak 

sesuai   dengan   aturan   agama.   Arjuna   Celor   merupakan   ilmu   yang   apabila 

digunakan seseorang akan membuat orang lain melihatnya menjadi tertarik karena 
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kelihatan  tampan  atau  cantik,  Gendam  Robso  Pameling  merupakan  perpaduan 

ilmu   kekuatan   pikiran,   do‟ a,   dan   permainan   kekuatan   rasa,   Setan   

Kober merupakan   ilmu   yang   menggunakan   energi   makhluk   halus,   Semar   

Mesem merupakan  ilmu  untuk  menjadikan  seseorang  terlihat  berwibawa  dan  

dihormati oleh orang lain. 
 

Penggunaan  ilmu-ilmu  gaib  dalam  bentuk  dan  cara  apapun  merupakan 

kegiatan  syirik,  yang  dapat  menjadikan  musyrik,  karena  mempercayai  selain 

Tuhan, sehingga akan mengakibatkan dosa yang besar karena menduakan Tuhan. 
 

Selain  Pak  Romli,  dosen-dosen  lain  yang  tidak  memegang  teguh  ajaran 

agama  adalah  Pak  Samsuri.  Dikatakan  demikian  karena  Pak  Samsuri  berani 

bertindak  genit  terhadap  mahasiswi.  Begitu  pula  dengan  Pak  Zainul,  dosen 

pembimbing skripsi Saras. 
 
 
 

Skripsiku mulai aku tulis sedikit demi sedikit. Aku sudah mulai berdiskusi 
dengan  dosen  pembimbingku,  Pak  Zainul  Hafidz.  Beliau  dosen  yang 
masih  cukup  muda  dibandingkan  Pak  Romli  atau  Pak  Samsuri.  Tapi 
gayanya   cukup   mentue’   (sok   tua)   dan   alim   seakan-akan   tak   pernah 
tersentuh dosa. Padahal yang kutahu, nggak jarang dia mencuri 
opandangan  melihat  mahasiswi-mahasiswi  seksi  dengan  pakaian  ketat, 
termasuk  aku.  Ah...  bagiku  dosen-dosen  di  UBA  semuanya  desperado, 
bandit-banit nekad yang tidak tahu malu dan tidak tahu iri. (DC 2008:132) 

Bagi  Saras,  Pak  Zainul  merupakan  dosen  yang berlagak  sok  tua  dan  tak 

punya dosa. Akan tetapi tidak dengan kenyataannya yang juga mengincar Saras. 

Gayanya  yang merasa tidak kenal dosa, tidak sesuai dengan aturan agama  yang 

mengajari manusia untuk tidak merasa sempurna, karena tidak ada manusia yang 

sempurna di dunia. 
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4.3.3 Lingkungan dan Masyarakat 
 

Lingkungan  masyarakat  dalam  novel  Desperadoes  Campus  digambarkan 

pengarang   terdapat   di   kota   Malang,   kota   yang   dielu-elukan   sebagai   kota 

pendidikan  di  Jawa  Timur.  Sebagai  kota  pendidikan,  tentu  banyak  kaum  muda 

dari  berbagai  pelosok  kota  yang  datang  untuk  mengais  ilmu.  Hal  itulah  yang 

menjadikan pebisnis untuk mendirikan bisnis dunia malam yang menjanjikan. 
 

Klub malam, diskotik, dan tempat yang menjanjikan kebahagiaan malam, 

merupakan tempat berkumpulnya kaum muda pada malam hari, setelah seharian 

berkutat dengan materi kuliah. 
 
 
 

Yakh...  tidak  sedikit  kulihat  profesi  ganda  dimiliki  oleh  para  mahasiswa 
dan  mahasiswi  di  sini.  Siang  mereka  berkutat  dengan  halaman-halaman 
buku serta tugas-tugas kuliah, malamnya mereka habiskan dengan 
berdandan ria seperti dandangan Hollywood di sana guna menebar gairah 
para  pengunjung  kehidupan  malam.  Pilihan  hidup  yang  menurut  aku 
sangat bertolak belakang. (DC 2008:34) 

Dari kutipan di atas diketahui bahkan tak sedikit mahasiswa yang bekerja 

dalam  dunia  malam  untuk  berbagai  tujuan.  Meskipun  banyak  teman-temannya 

yang   merayu   untuk   ikut   menikmati   kehidupan   malam   dengan   menjanjikan 

penghasilan  Saras  tetap  kokoh  dengan  pendiriannya  untuk  tidak  terjerumus  ke 

dalam kehidupan malam yang suram masa depan. 
 
 
 

Akan  tetapi  keinginannya  tersebut  kandas  akibat  ulah  Pak  Romli,  yang 
 

 
kini menjadikan Saras sebagai salah satu dari pekerja malam. 

 
 
 

Tapi inilah satu-satunya jalan yang harus kulalui demi menghidupi diri di 
tengah  kesombongan  kota.  Aku  butuh  makan,  aku  butuh  pakaian,  aku 
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butuh  tempat  tinggal,  aku  butuh  uang,  aku  butuh  jalan-jalan,  aku  butuh 
seperti apa yang dibutuhkan orang lain. ((DC 2008:174) 

Lingkungan mempengaruhi Saras untuk terus bertahan hidup dengan jalan 

yang  salah.  Kebutuhan  Saras  untuk  hidup  di  kota  membuatnya  harus  mencari 

pemenuhan  kebutuhan  dengan  cara  menjadi  pekerja  malam.  Namun  hanya  itu 

satu-satunya jalan, karena ia sudah tidak bisa meneruskan skripsinya yang putus 

ditengah jalan karena dosen-dosen cabul. 
 
 
 

4.3.4 Budaya Barat 
 

Tuntutan dunia akan pesatnya perkembangan ilmu dan tekhnologi 

menjadikan  semua  negara  berlomba  menjadi  negara   yang  modern  di  segala 

bidang.  Hal  tersebut  yang  mempengaruhi  Indonesia  untuk  terus  berkembang 

menjadi negara yang modern,  yang tidak ketinggalan jaman. Kemodernan dapat 

dilihat  dari  gaya  kehidupan masyrakat  Indonesia  yang mengikuti  perkembangan 

dunia barat. 
 

Kehidupan glamour dan mewah dunia malam teradaptasi dari budaya barat 

yang banyak dan bebas masuk ke Indonesia. Budaya barat dapat masuk melalui 

tekhnologi   internet  yang  kini   tersebar  dimana-mana.   Melalui   perkembangan 

tekhnologi pula dapat dilihat perkembangan dunia luar dengan mudah, sehingga 

para pengusaha industri tidak mau ketinggalan menumpahkan semangat usahanya 

untuk menerapkan bisnis barat yang menggiurkan ke Indonesia. 
 
 
 

Sebagai kota yang diisi oleh banyak kaum muda yang meraih ilmu, bisnis 
 

 
yang  sangat  menjanjikan  adalah  hiburan  malam,  dimana  kaum  muda  dapat 
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melepas penat dari tumpukan buku dan tugas kuliah, dengan mendirikan diskotik, 
 

 
klub malam, dan hiburan dunia malam lain. 

 
 
 

Night  club,  cafe  malam,  diskotik,  atau  apapun  namanya,  adalah  wadah 
berkumpulnya para mahasiswa-mahasiswi yang menghabiskan malamnya 
dengan berbagai kegiatan yang sangat jauh dari statusnya sebagai seorang 
mahasiswa. ada yang memang bekerja rutin sebagai pengantar minuman di 
cafe-cafe, pemandu karaoke, bartender, DJ, penari malam, foto model, dan 
puluhan sebuatan untuk profesi lainnya. (DC 2008:34) 

Tawaran dunia malam memang menggiurkan bagi kaum muda yang haus 

akan  kemewahan.  Banyak  mahasiswi  yang  terjerumus  ke  dunia  malam  hanya 

karena  uang  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup  di  kota  besar.  Mereka  rela 

melakukan free sex untuk pemenuhan nafsu dan materi. 
 

 
 

“Semua yang dugem itu udah nggak ada lagi  yang perawan dan perjaka. 
Semuanya  udah  jebol.  Apalagi  kalai  udah  on  karena  alkohol,  lupa  diri, 
deh.  Mana  ada,  sih,  anak  dugem   yang  nggak   hobi  nge-seks?”  (DC 
2008:39) 

Dalam Free sex atau seks bebas, mereka hanya memperdulikan 

kebahagian dunia yang sementara, akan tetapi tidak memikirkan kebahagian dan 

kehidupan di akhirat yang selamanya. 
 

Selain  dari  keempat  faktor  yang  dikemukakan  Gunarsa  dan  Gunarsa  di 

atas,   ternyata   terdapat   beberapa   faktor   lain   yang   menyebabkan   terjadinya 

fenomena  seksualitas  dalam  novel  Desperadoes  Campus.  Faktor-faktor  tersebut 

yaitu: 
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4.3.5 Individu 
 

Selain   faktor   masyarakat,   faktor   individu   juga   merupakan   penyebab 

terjadinya fenomena seksualitas karena dari dalam individulah yang menyebabkan 

perilaku individu  tersebut. Saras yang berbadan seksi, merasa lebih percaya diri 

dan  memang  suka  menggunakan  pakaian  yang  ketat.  Ia  tidak  perduli  dengan 

pandangan   orang   lain   terhadap   dirinya   yang   menganggapnya   memamerkan 

tubuhnya. 
 
 
 

Seksi...  kata  yang  begitu  melekat  di  body,  terutama  body  kaum  hawa 
seperti  aku.  Apalagi  aku  yang  kerapkali  memakai  busana  yang  ketat, 
sehingga  lekukan  tubuhku  yang  menonjol  semakin  tampak  menonjol. 
Terus terang saja, bukannya aku berniat menggoda kaum Adam, lho, tapi 
memang aku  sangat  menyukai  busana  seperti  itu.  hampir  semua  pakaian 
yang  kumiliki  ukurannyaa  ketat  dan  berwarna  cukup  mentereng.  Tapi 
walaupun  seperti  itu,  aku  tidak  menyukai  busana  terbuka,  apalagi  yang 
menampakkan belahan dada yang menggoda. (DC 2008:26) 

Dari   kutipan   di   atas   diketahui   bahwa  tidak   ada   niatan   Saras   untuk 

memamerkan   lekukan   tubuhnya yang   seksi,   tapi   semata-mata   ia   memang 

menyukain busana ketat yang berwarna mentereng. 
 

Saras merupakan  wanta yang teguh  dengan pendiriannya untuk 

menyelesaikan  kuliah hingga ia berhasil   mendapatkan sarjana  dan 

membahagiakan  orangtuanya di  kampung. Keinginan  tulusnya tersebut 

ditunjukkan  dengan  kehidupannya  yang  sederhana,  tidak  neko-neko  di  kampus, 

dan tidak tergoda ke dalam kehidupan yang glamour. 
 
 
 

Aku ke kota ini untuk kuliah dan belajar, tidak ada niat sedikitpun untuk 
memanjakan   diri   dalam   kegelimangan   kehidupan   malam   yang   sarat 
dengan  pergaulan  bebas  tersebut.  Aku  hanya  ingin  segera  selesai  kuliah 
dan  meraih  titel  sebagai  sarjana  dan  bekerja  guna  membantu  kehidupan 
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orangtua,  membiayai  adik-adikku  yang  masih  kecil.  Aku  tidak  ingin 
terjebak dalam kehidupan malam, aku khawatir waktuku untuk belajar dan 
mengerjakan  tugas-tugas  kuliah  menjadi  terbengkalai.  Aku  ingin  meraih 
cita-cita  seperti  awal  aku  menapaki  kota  Malang  yang  nyaman.  (DC 
2008:40) 

Cita-cita tulus untuk membahagiakan keluarganya menjadi pedoman Saras 

untuk  serius  kuliah.  Akan  tetapi  impiannya  hancur  perlahan  ketika  cobaan  silih 

berganti pada saat Pak Romli merenggut kesuciannya dengan cara di pelet. Saras 

tidak  bisa  teguh  dengan  prinsipnya  seperti  yang  ia  lakukan  selama  ini  untuk 

menghindari kehidupan malam,  apalagi marah dan  menolak  apa  yang 

diperintahkan  oleh dosen tua itu, meskipun dalam hati ia tetap ingin 

memberontak. 
 

Akan  tetapi  prinsipnya  untuk  menjaga  harga  diri  dan  tubuhnya  tetap 

terjaga dari Pak Samsuri dan Pak Zainul yang juga mengincar tubuh seksi Saras. 

Terlihat ketika Saras tidak menggubris keingian Pak Samsuri yang menginginkan 

Saras datang ke ruangannya. 
 
 
 

Acapkali ia menyuruhku datang ke ruangannya di ruang Rektorat dengan 
berbagai alasan, tapi aku juga memiliki seribu alasan untuk menolak. Jika 
ia  masih  tetap  memaksa  dan  seakan-akan  kehadiranku  penting  adanya, 
maka  aku  tak  pernah  pergi  menghadap  ke  ruangan  beliau  sendirian, 
biasanya aku mengajak teman untuk mendampingiku. (DC 2008:59) 

Saras  sudah  bisa  menebak  maksud  Pak  Samsuri  menyuruhnya  datang 

sendirian, sehingga ia selalu membawa satu teman untuk menemuinya menghadap 

Pak Samsuri agar dosen itu tidak bisa mempermainkanya dirinya. 
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Mempertahankan kehormatannya juga terlihat saat Saras mengurus skripsi 

dengan  Pak  Zainul  yang  masih  memberi  kesempatan  Saras  untuk  melayaninya 

agar skripsinya lancar. 
 
 
 

“Pak, aku tidak akan menjual tubuhku. Lebih baik aku tidak selesai kuliah 
ketimbang kugadaikan diriku untuk dosen-dosen di kampus ini.” aku tak 
kuasa menahan emosi. (DC 2008:149) 

Dari kutipan tersebut diketahui bahwa Pak Zainul menggunakan 

kekuasannya sebagai dosen pembimbing untuk meminta „pelayanan‟ . Akan 

tetapi sesuai prinsipnya, Saras lebih memiilih untuk tidak melanjutkan skripsi 

daripada harus  menyerahkan  tubuhnya  kepada  Pak  Zainul.  Itu  artinya  Saras  

harus  rela melepaskan harapannya untuk meraih gelar sarjana  yang selama ini ia 

harapkan agar menjadi orang sukses. 
 

Faktor individu juga ditunjukkan dari dosen-dosen di UBA yang memiliki 

sikap  dan  moral  yang  bertolak  belakang  dengan  moral  seorang  pendidik.  Pak 

Romli yang bersikap ramah dan selalu akrab dengan mahasiswanya, merupakan 

dosen  yang  pada  kenyataannya  bersikap  genit  dengan  mahasiswi.  Tak  hanya 

Saras,  bahkan  dengan  mahasiswi-mahasiswi  cantik  dan  seksi  di  kampus  UBA, 

Pak Romli yang sudah tua itu tak segan tebar pesona. 
 
 
 

Sebelum  kuputuskan  untuk  pergi  meninggalkan  dirinya,  pernah  kulihat 
dengan   mata   kepalaku   sendiri   Pak   Romli   keluar   dari   sebuah   hotel 
bergandengan  tangan  dengan  seorang  adik  kelas  yang  kukenal,  bernama 
Dora.  Aku  yakin  mereka  pasti  habis  bercumbu  sebagaimana  hangatnya 
cumbuanku dengan Pak Romli di villa langganan kami di Tretes. ... (DC 
2008:172) 

 
Setelah  berhasil  menikmati  tubuh  Saras  dan  menghancurkan  hidupnya, 

 

 
Pak Romli meninggalkan Saras dan mencari mangsa mahasiswi  lain yang cantik 
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dan  seksi.  Sama  halnya  dengan  Pak  Romli,  Pak  Samsuri  juga  terkenal  sebagai 

dosen  yang  genit  dengan  mahasiswinya,  sampai-sampai  ia  sempat  didemo  oleh 

aktivis mahasiswa karena kegenitannya tersebut. 
 
 
 

Seiring perjalanan waktu, Pak Samsuri kembali ke habitatnya, yakni sifat 
genitnya terhadap   mahasiswi-mahasiswi cantik   kambuh   lagi setelah 
beberapa saat bersikap alim akibat didatangi oleh para aktivis mahasiswa. 
seiring  waktu  yang  terus  berjalan,  dan  para  aktivis  mahasiswa  yang 
menuntut  itu  sudah  lulus  dari  almamaternya,  tingkah  polah  Pak  Samsuri 
dan dosen-dosen di UBA pun kumat lagi, bahkan semakin menjadi. (DC 
2008:130) 

Dari  kutipan  di  atas  diketahui  bahwa  perilaku  Pak  Samsuri  yang  genit 

memang  sudah  menjadi  tabiatnya  jika  melihat  mahasiswi  cantik.  Begitu  pula 

dengan Pak Zainul. 
 
 
 

Skripsiku  mulai  aku  tulis  sedikit  demi  sedikit.  Aku  sudah  berdiskusi 
dengan dosen pembimbingku Pak Zainul Hafidz. Beliau dosen yang masih 
cukup  muda  dibandingkan  Pak  Romli  atau  Pak  Samsuri.  Tapi  gayanya 
cukup mentue‟  (sok tua) dan alim seakan-akan tak pernah tersentuh 
dosa. Padahal yang kutahu, nggak jarang dia
 mencuri pandang ,elihat mahasiswi-mahasiswi  
seksi  dengan  pakaian  ketat,  termasuk  aku.  Ah..., bagiku  dosen-dosen  
di  UBA  semuanya  desperado,  bandit-bndit  nekad yang tidak tahu malu 
dan tidak tahu diri. (DC 2008:132) 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa sosok Pak Zainul sebagai dosen muda 

yang cerdas  dan alim,  juga  memiliki  sikap  yang sama  dengan  Pak  Samsuri  dan 

Pak Romli, yang juga doyan melirik mahasiswi-mahasiswi cantik dan seksi. 
 
 
 

4.3.6 Ekonomi 
 

Setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti halnya 

Saras yang membutuhkan sesuatu untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai anak 

perempuan  yang  dijadikan  harapan  keluarganya  di  desa,  ia  merasa  memiliki 
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tanggungjawab yang besar agar dapat membahagiakan keluarganya. Oleh karena 

itu ia tidak mau membebani orangtuanya dengan meminta uang lebih selain untuk 

biaya kuliah. 
 
 
 

Sengaja   aku   kost   dekat   dengan   kampus,   apalagi   kalau   bukan   demi 
pengiritan  biaya.  Aku  tak  punya  modal  untuk  uang  transportasi,  apalagi 
membeli kendaraan untuk pulang pergi kuliah. Ah, nggak mungkin banget. 
(DC 2008:25) 

Saras   rela   hidup   sederhana   di   kota   asalkan   biaya   kuliahnya   tidak 

terbengkalai sehingga tidak membebani orangtuanya yang bekerja keras mencari 

nafkah   untuknya.   Saras   tetap   menjaga   prinsipnya   untuk   serius   kuliah   agar 

mendapatkan  gelar  sarjananya  dan  cepat  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak, 

meskipun  tawaran  menggiurkan  silih  berganti  menghampirinya  dengan  alasan 

membantu biaya kuliah. 
 
 
 

“Kita kan bekerja buat cari duit buat bantu ortu biayai kuliah? Kalau jual 
diri kita ggak, kok. Tapi kalau dipegang-pegang atau dicium pengunjung 
itu wajarlah, yang penting kita nggak lebih dari itu.” (DC 2008:36) 

Saras  tetap  memegang  prinsipnya  untuk  tak  pernah  mengambil  apalagi 

melakukan  pekerjaan  sebagai  pekerja  malam,  meskipun  dengan  iming-imingu 

untuk dapat mengurangi beban biaya kuliah yang ditanggung kedua orang tuanya 

di kampung. 
 

Prinsipnya  tersebut  berhasil  dipegang  sebelum  Saras  terkena  ilmu  pelet 

Pak Romli, dan sebelum ia terlanjur ternodai oleh dosen tua itu. Keinginan hanya 

sebatas  mimpi  kala  Saras  benar-benar  terjerumus  ke  dalam  lubang  hitam  di 

kehidupan yang paling ia benci, yakni kehidupan malam. 
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Tapi inilah satu-satunya jalan yang harus kulalui demi menghidupi diri di 
tengah  kesombongan  kota.  Aku  butuh  makan,  aku  butuh  pakaian,  aku 
butuh  tempat  tinggal,  aku  butuh  uang,  aku  butuh  jalan-jalan,  aku  butuh 
seperti apa yang dibutuhkan orang lain. ((DC 2008:174) 

Kebutuhan di kota yang semakin tinggi, memaksa Saras untuk memenuhi 

kebutuhannya  dengan  cara  yang  cepat,  instan,  meskipun  ia  tau  itu  salah.  Ia 

menggunakan  kebutuhannya  untuk  dapat  bertahan  hidup  di  kota  besar  sebagai 

pembenaran atas pekerjaan yang ia jalani. 
 
 
 

4.3.7 Budaya Dalam 
 

Budaya  dalam  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah  budaya 

lokal, budaya yang ada di Indonesia. Selain faktor   budaya barat, ada pula faktor 

budaya  dalam  yang  terdapat  dalam  novel  Desperadoes  Campus  adalah  budaya 

ilmu perdukunan. Ilmu yang sudah ada sejak jaman nenek moyang itu  dipercaya 

masyarakat  sebagai  ilmu  yang  memiliki  berbagai  fungsi, tetapi  tidak  sejalan 

dengan aturan agama yang menyuruh umatNya hanya mempercayai Tuhan, bukan 

dukun yang seorang manusia. 
 

Pak  Romli  terkenal  ahli  dalam  ilmu  kebatinan,  sehingga  orang-orang 

kampungnya  datang  untuk  meminta  bantuan  akan  berbagai  persoalan   hidup 

kepadanya.  Macam  pelet  yang  digunakan  Pak  Romli  antara  lain:  Arjuna  celor 

merupakan  ilmu  yang  apabila  digunakan  sesorang  akan  membuat  orang  lain 

melihatnya   menjadi   tertarik   karena   kelihatan   tampan   atau   cantik.   Gendam 

robsong pameling merupakan ilmu perpaduan antara kekuatan pikiran, do‟ a, 

dan permainan kekuatan rasa yang menimbulkan kekuatan gendam. Ilmu setan 

kober menggunakan  kekuatan  makhluk  halus  atau  yang  biasa  disebut  khadam.  

Semar 
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mesem merupakan ilmu pelet untuk menjadikan dirinya berwibawa dan dihormati 
 

 
oleh orang banyak. 

 

Dengan  ilmu  kebatinan  yang  Pak  Romli  miliki,  ia  dapat  dengan  mudah 

menaklukkan Saras, maupun wanita-wanita lainnya. Pak Romli memberikan pelet 

kepada Saras agar menghormati dan menuruti apapun perkataan dan perintahnya. 

Saras tidak menyadari hal tersebut, sehingga ia tetap berpikiran bahwa Pak Romli 

memperhatikannya  seperti  bapak  memperhatikan  anaknya.  Bahkan  setelah  Pak 

Romli menggumuli Saras di villa Pantai Lakey. 
 
 
 

Usai  permainan  itu,  aku  masih  sempat  berpikir,  jangan-jangan  apa  yang 
dibicarakan  orang-orang  selama  ini  benar  adanya.  Benarkah  Pak  Romli 
meiliki  ilmu  arjuna  celor  yang  selama  ini  kudengar  desas-desusnya? 
Ataukah kepadaku ia gunakan ilmu gendam robsong pemeling-nya? Setan 
kober? Atau  semar  mesem? Ataukah  air putih  yang ia  berikan kepadaku 
tadi sudah diisi dengan serbuk pembangkit nafsu sehingga diriku dikuasai 
oleh gelora nafsu ingin bercinta? Ah... nampaknya itu semua membuat aku 
semakin tidak mengerti dan semakin merasa bodoh. (DC 2008:117) 

Ilmu-ilmu  hitam  yang  digunakan  Pak  Romli  membuat  Saras  pasrah  atas 

apa yang dilakukan Pak Romli itu kepada dirinya. Meskipun batin Saras menolak 

perlakuan bejat Pak Romli, namun raganya tak kuasa melawan tenaga buas Pak 

Romli yang sudah kesetanan hawa nafsunya. 
 
 
 

4.3.8 Kekuasaan Simbolik 
 

Dalam  novel  Desperadoes  Campus,  fenomena  kekerasan  seksual  terjadi 

karena faktor kekuasaan. Dosen-dosen yang melakukan tindakan seksual terhadap 

Saras  merasa mempunyai  wewenang atas  segala  hidup  Saras  yang berhubungan 

dengan  akademisnya  di  kampus.  Pak  Samsuri  yang  memiliki  posisi  strategis  di 
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kampus  sebagai  pemimpin  akademis  mahasiswa,  merasa  memiliki  andil  besar 

dalam  nilai  akademik  Saras,  karena  ia  bisa  saja  tidak  mengeluarkan  nilai  mata 

kuliah jika Saras tidak menuruti keinginannya. 
 

 
 

“Pak, aku tidak akan menjual tubuhku. Lebih baik aku tidak selesai kuliah 
ketimbang kugadaikan diriku untuk dosen-dosen di kampus ini.” aku tak 
kuasa menahan emosi. (DC 2008:149) 

Hal  itu  memang  benar  dilakukannya.  Pak  Samsuri  tidak  mengeluarkan 

nilai mata kuliah Saras karena Saras menggantikannya sebagai dosen pembimbing 

skripsi. 
 

Begitu pula dengan dosen muda Pak Zainul Hafidz yang bergaya sok alim, 

namun nyatanya ia juga menggunakan kekuasaannya sebagai dosen pembimbing 

skripsi yang bisa saja mengatur lulus atau tidaknya Saras sebagai sarjana Inggris. 
 
 
 

“Ingat, Saras! Skripsimu ada di tangan bapak. Lulus atau tidak semuanya 
tergantung bapak.” dosen pembimbing ini mengancamku. (DC 2008:145) 

Dari kutipan di atas terlihat jelas kesewenang-wenangan Pak Zainul dalam 

membimbing  skripsi  Saras.  Ia  merasa  berhak  tidak  mengurus  bahkan  tidak 

meluluskan  Saras  apabila  Saras  tidak  melayani  nafsunya.  Dan  pada  akhirnya 

memang Pak Zainul mengacuhkan skripsi Saras. 
 

Penggunaan  kekuasaan,  posisi,  maupun  jabatan  untuk  bertindak  sesuka 

hati  ini  memang menjadi  kekuatan  yang  tidak  bisa  dihindari  oleh  yang  menjadi 

sasaran.  Sehingga  dapat dikatakan bahwa  faktor  kekuasaan simbolik  merupakan 

faktor  terkuat  yang  menyebabkan  fenomena  seksualitas  antara  dosen  dengan 

mahasiswa dalam novel Desperadoes Campus karya Ahmadi Sofyan. 



BAB V 

PENUTUP 
 

 
 
 

5.1 Simpulan 

Dari  hasil  penelitian  data  yang  dilakukan  terhadap  novel  Desperadoes 

Campus  karya  Ahmadi  Sofyan,  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  mengenai 

fenomena-fenomena  seksualitas  yang  terjadi  antara  dosen  dengan  mahasiswa, 

korelasi  fenomena  seksualitas  dosen  dengan  mahasiswa  dalam  novel  dengan 

fenomena seksualitas yang ada di maysarakat, dan faktor-faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya fenomena seksualitas antara dosen dengan mahasiswa 

dalam novel Desperadoes Campus, adalah sebagai berikut. 
 

1. Dalam   novel   Desperadoes   Campus karya Ahmadi   Sofyan terdapat 

fenomena-fenomena seksualitas yang terjadi  antara dosen   dengan 

mahasiswi.  Pertama,  fenomena  pelecehan  seksual  verbal,  yang  diterima 

Saras  dari  komentar  dan  tanggapan  negatif  dari  teman-temannya  dan 

dosen-dosennya yang mengasumsikan  Saras sebagai   wanita nakal 

dikarenakan  tubuh  seksinya.  Pelecehan  seksual  fisik  juga  diterima  Saras 

dari dosen-dosen UBA yang genit. Mulai dari memegang tangan, hingga 

menyetubuhi Saras dengan paksa, dengan ilmu pelet. 

Kedua,  fenomena  eksploitasi  seksual,  dialami   Saras  ketika  temannya 

menawarkan  ia  sebagai  SPG  yang  menjual  suatu  produk  dengan  wanita 

seksi sebagai maskotnya agar menarik minat pembeli, terutama kaum laki- 

laki. 
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Ketiga,  fenomena  perbudakan  seksual,  dialami  Saras  ketika  ia  berada 

didekat Pak Romli. Saras merasa menjadi budak seks oleh dosen tua itu, 

karena setiap Saras dekat dengan Pak Romli, ia menjadi patuh akan semua 

perintah dosen bejat itu. Bahkan ketika Pak Romli menyetubuhinya, Saras 

diam tanpa melakukan perlawanan meskipun batinnya meronta. 

Keempat,  fenomena  pemaksaan  aborsi,  terjadi  saat  Saras  diperintahkan 

oleh  Pak  Romli  ketika  menggugurkan  hasil  hubungannya  dengan  Pak 

Romli. Saras terpaksa melakukannya meskipun ia menolak dan meminta 

segera  dinikahi  oleh  Pak  Romli.  Kelima,  fenomena  ancaman  seksual 

terjadi saat Saras mengurus nilai mata kuliahnya yang belum dikeluarkan 

oleh  Pak  Samsuri  yang  merasa  kecewa  karena  Saras  menggantikannya 

dengan   Pak   Zainul   sebagai   dosen   pembimbing  skripsinya   dan   tidak 

menanggapi  rayuannya.  Ancaman  kekuasaan  seksual  juga  terjadi  saat 

Saras mengurus skripsinya dengan Pak Zainul yang sama bejatnya dengan 

dosen lain. Saras tidak mau melayani Pak Zainul, akibatnya skripsi Saras 

juga tidak dilayani oleh Pak Zainul. 

2. Fenomena seksualitas yang ada dalam novel Desperadoes Campus, seperti 

fenomena  pelecehan  seksual,  fenomena  eksploitasi  seksual,  fenomena 

perbudakan seksual, fenomena pemaksaan aborsi, dan fenomena ancaman 

seksual, merupakan hasil cerminan masyarakat pada saat novel tersebut di 

tulis, yaitu sekitar tahun 2005. Fenomena seksualitas tersebut sama halnya 

dengan   fenomena   seksualitas   yang   terjadi   di   masyarakat,   yang   juga 
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menunjukkan bahwa dosen-dosen melakukan kekerasan seksual  terhadap 
 

 
mahasiswinya. 

3. Terjadinya  fenomena  seksualitas  yang  ada  dalam  novel   Desperadoes 

Campus   bukan   tanpa   alasan,   melainkan   ada   beberapa faktor   yang 

mendukung   tindakan   tersebut.   Seperti   yang   dikatakan   Gunarsa   dan 

Gunarsa  bahwa  ada  empat  faktor  yang  menyebabkan  perilaku  seksual 

pranikah.  Empat  faktor  tersebut  yaitu:  waktu,  ajaran  agama, masyarakat, 

dan  budaya  luar.  Akan  tetapi  dalam  novel  Desperadoes  Campus  tidak 

hanya keempat faktor tersebut, melainkan ada faktor  lain yang 

mempengaruhi   fenomena   seksualitas,   yaitu   faktor   individu,   ekonomi, 

budaya dalam, dan kekuasaan. 
 
 
 

5.2 Saran 
 

1. Novel  Desperadoes  Campus  karya   Ahmadi  Sofyan  hendaknya  dapat 

dijadikan sebagai bahan bacaan oleh para pembaca dan penggemar sastra 

yang   dapat   dijadikan   sebagai   bahan   pelajaran   dan   dijadikan   suatu 

renungan  supaya  dapat  berfikir  kreatif  dan  kritis  terhadap  fenomena- 

fenomen  seksualitas  dan  fenomena-fenomena  kehidupan  yang  ada  di 

masyarakat. 

2. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  acuan  bagi  perkembangan 

penelitian berikutnya  yang hendak mengkaji  novel Desperadoes Campus 

karya Ahmadi Sofyan. 
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3. Pengkajian  karya  sastra  khususnya  novel  yang bertema  kehidupan  sosial 

hendaknya sering dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap 

fenomena-fenomena  seksualitas  yang  sampai  saat  ini  masih  terjadi  di 

masyarakat. 

4. Bagi  penulis  yang hendak  melakukan  penelitian  yang sejenis  diharapkan 

juga   mengembangkan   lebih   lanjut   dengan   menggunakan   pendekatan- 

pendekatam lain, seperti pendekatan psikoanalisis, feminis, atau semiotik, 

karena objek kajian ini  cocok dijadikan sebagai  objek kajian  pendekatan 

tersebut
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Lampiran 
 

Sinopis Novel 
 
 
 

Desperadoes Campus Karya Ahmadi Sofyan 
 
 

Saras, seorang mahasiswi di Universitas Biang Asmara, Malang, yang giat meraih gelar 

sarjana  Inggris  untuk  merubah  nasib  keluarganya  di  desa.  Akan  tetapi  impiannya  kandas 

ketika ia menjadi korban tindakan seksual. Tubuhnya yang memang seksi, menjadikan daya 

tarik  tersendiri  bagi  siapapun  yang  memandangnya,  terutama  kaum  laki-laki.  Saras  sering 

mendapatkan  perlakuan  seksual  tak  hanya  dari  teman-teman  sebayanya,  akan  tetapi  dari 

dosen-dosennya. 
 

Teman-teman  laki-lakinya  sering menggoda  Saras  dengan  siulan  atau  komentar yang 

melecehkan, menganggap Saras sebagai wanita murahan yang gampang tergoda oleh semua 

lelaki.  Bahkan  teman-teman  perempuannya  menawarkan  pekerjaan  kepada  Saras  untuk 

menjadi  pekerja  malam,  sales,  pemandu  karaoke,  atau  menjadi  dancer  malam.  Akan  tetapi 

tawaran tersebut ditolak Saras dengan tegas, mengingat tujuan awal ia datang ke Malang. 
 

Lebih  parahnya  lagi,  dosen-dosen  di  UBA  juga  melakukan  tindakan  yang  tidak 

semestinya  dilakukan  seorang  pendidik.  Pak  Samsuri  menggunakan  kekuasannya  sebagai 

pimpinan akademik kampus untuk merayu Saras agar mau melayaninya. 
 

Pak  Zainul  Hafidz,  dosen  muda  pembimbing  skripsinya  yang  sudah  berkeluarga, 

ternyata  juga  memiliki  niat  sama  dengan  Pak  Samsuri  yang  ingin  menikmati  tubuh  Saras. 

Berkedok diskusi skripsi, Pak Zainul melancarkan aksinya untuk menikmati tubuh Saras. 
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Petilaku seksual yang paling sering dialami Saras berasal dari dosen tua yang terlihat 

berwibawa, Pak Romli. Saras merasa Pak Romli  adalah sosok ayah angkat  yang perhatian, 

akan tetapi Saras tidak menyadari bahwa Pak Romli menggunakan ilmu pelet untuk memikat 

Saras.  Itu  sebabnya  Saras  tidak  bisa  menolak  perlakuan  seksual  mulai  dari  berpegangan 

tangan, berciuman, hingga berhubungan intim dengan dosen bejat itu. 
 

Impiannya  untuk  meraih  gelar  sarjana  hancur  ketika  dosen-dosen  bejat  itu  merusak 

masa depannya. Pak Romli merebut keperawanannya, menggauli hingga hami namun tidak 

bertanggungjawab  untuk  menikahinya,  justru  memaksa  Saras  untuk  aborsi.  Nilai akademis 

Saras berantakan dan tidak terurus karena Pak Samsuri tidak mengeluarkan nilai mata kuliah 

yang ia ajar dan Pak Zainul yang tidak mau peduli dengan skripsi Saras. Itu semua mereka 

lakukan karenakan Saras tidak mau melayani mereka. 
 

Kini  hidup  Saras  bertentangan  dengan  misinya  dahulu  ketika  pertama  kali memasuki 

gerbang  kampus.  Ia  keluar  dari  kampus,  berusaha  meninggalkan  pengaruh  ilmu  pelet  Pak 

Romli,  dan  ia  tidak  peduli  lagi  dengan  sarjana  yang  ia  impikan.  Kehidupan  malam  kini 

menjadi  lingkungannya  yang  dulu  ia  benci.  Ia  sudah  terlanjur  terjerumus  ke  dalam  masa 

depan suram karena ulah dosen-dosen bejatnya. 


