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ABSTRAK 

Novel-novel Ayu Utami dari Saman, Larung, Bilangan Fu, Manjali dan 

Cakrabirawa, hingga Lalita memuat militerisme secara konsisten. Militerisme 
dalam kelima novel Ayu Utami merupakan militerisme Orde Baru hingga 
Reformasi. Namun demikian, militerisme dalam kelima novel Ayu Utami tidak 
hadir dengan porsi yang sama, tetapi berbeda-beda dalam setiap novelnya. 
Konsistensi dihadirkannya militerisme dalam novel-novel Ayu Utami bukan 
sekadar pengulangan yang tanpa makna. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini 
adalah mendeskripsikan dan memaknai militerisme Orde Baru dan Reformasi 
dalam kelima novel Ayu Utami tersebut.  
 
Dengan memanfaatkan teori struktur naratif Vladimir Propp, penelitian ini terdiri 
dari dua tahap analisis. Pertama, analisis mengenai identifikasi militerisme dalam 
kelima novel Ayu Utami yang dilakukan secara tekstual. Kedua, hasil identifikasi 
tersebut menunjukkan adanya unsur yang berulang terkait dengan militerisme 
yang disebut sebagai fungsi. Fungsi-fungsi tersebut kemudian dirumuskan sesuai 
dengan urutan kemunculannya dalam setiap novel. Melalui kedua tahap analisis 
tersebut dapat diperoleh makna militerisme dalam Saman, Larung, Bilangan Fu, 
Manjali dan Cakrabirawa, dan Lalita.    
 
Penelitian ini menemukan adanya sembilan fungsi yang terkait dengan 
militerisme dan pergeseran pandangan mengenai militer dan militerisme.   
Sembilan fungsi tersebut yaitu teror, politik militer, fitnah, upaya penyelamatan, 
penangkapan/penculikan, usaha pelarian diri, kekerasan interogasi, konflik intern 
militer, dan penembakan. Sembilan fungsi tersebut muncul dengan jumlah yang 
berbeda dalam setiap novel. Penurunan jumlah fungsi dalam kelima novel tersebut 
juga diikuti dengan pergeseran pemahaman tentang militer dan militerisme. Hal 
ini juga dipengaruhi oleh perbedaan dihadirkannya militer pada masa Orde Baru 
dan Reformasi. Lalita memuat jumlah fungsi paling sedikit dibandingkan novel-
novel Ayu Utami yang lain dan menghadirkan militer era Reformasi yang tidak 
serepresif militer era Orde Baru yang digambarkan dalam Saman, Larung, 
Bilangan Fu, serta Manjali dan Cakrabirawa. Pergeseran dihadirkannya militer 
dalam Lalita tersebut menunjukkan bahwa militer tidak selalu dinilai negatif. 
Penilaian negatif terhadap militer merupakan akibat diterapkannya militerisme 
Orde Baru dalam tatanan masyarakat. Konsistensi dihadirkannya militerisme 
dalam novel-novel Ayu Utami dari awal kemunculannya dengan Saman hingga 
Lalita yang sudah berlatar Reformasi dapat dimaknai sebagai usaha untuk tidak 
dengan mudah melupakan “dosa-dosa” militerisme Orde Baru meskipun sudah 
memasuki era Reformasi serta harapan bagi bangsa ini untuk tidak mengulangi 
kesalahan yang sama seperti militerisme Orde Baru.  
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