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PENGANTAR PENULIS  
 

 

 

 

 

Usaha-usaha memberikan sumbangan pemikiran demi 

Indonesia yang lebih baik dari perspektif studi sastra perlu dilakukan. 

Ini untuk menepis persepsi bahwa studi sastra kurang memberi 

sumbangan nyata dalam kehidupan bernegara. Setidaknya usaha 

penulis menerbitkan buku ini didorong oleh latar belakang tersebut.  

Buku ini merupakan hasil riset terhadap empat novel karya 

Pramoedya Ananta Toer (Pram) yang sering disebut sebagai Tetralogi 

Buru.  Empat karya yang banyak diterjemahkan ke dalam bahasa 

asing itu ditulis Pram pada saat dijadikan tahanan politik di Pulau 

Buru. Dalam novel Bumi Manusia (BM), Anak Semua Bangsa (ASB), 

Jejak Langkah (JK), dan Rumah Kaca (RK) tersebut terurai cerita 

kompleks masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang lama dijajah, 

membangun pergerakan untuk memperoleh kemerdekaan, 

berkesadaran nasional, masa kemerdekaan, hingga  pascamerdeka 

yang dirasakan Pram belum merdeka.  

Kebelummerdekaan secara kultural inilah yang menarik untuk 

direnungkan bersama. Sikap-sikap sebagai bangsa merdeka tetapi 

belum memiliki kepercayaan diri, rasa bergantung, ketidakmandirian, 

pengagum bangsa lain, serta sikap lain yang menghambat menjadi 
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bangsa besar menjadi titik berat perhatian penulis sehingga terdapat 

frase  ’Menemukan Keindonesiaan’ untuk judul buku ini. 

Sebagai hasil riset, buku ini  tidak dapat dilepaskan dengan 

keranga teoretis penulis dalam membangun argumentasi ilmiah. 

Karena itu, paparan teori postkolonial dibahas pula dalam buku ini. 

Paparan teoretis ini  dipandang penulis bermanfaat bagi kalangan 

akademisi sastra dalam mengembangkan teori postkolonial di 

Indonesia. Akademisi sastra berkaca dari paparan buku ini, dapat 

bereksplorasi dan mendedah persoalan-persoalan di Indonesia dari 

perspektif negara bekas koloni dengan tuntunan metodologis teori 

postkolonial. 

Masih sangat banyak persoalan bangsa ini perlu diurai dalam 

merumuskan jawaban mengapa kita telah lama merdeka namun 

lamban dalam mengisi kemerdekaan. Gejala korupsi, suka menuntut, 

malas, tradisi kekerasan, budaya banyak  bicara daripada menulis, 

suka menyalahkan pihak lain, konsumtif, dan sejenisnya merupakan 

persoalan sosial yang bisa didekati  dari ranah sastra dengan bantuan 

teori postkolonial sebagai representasi bangsa Indonesia yang pernah 

lama ditindas Perancis, Portugis, Belanda, Jepang, serta tradisi 

kekuasaan raja-raja di Indonesia.  

Semoga kehadiran buku ini mendorong para akademisi sastra 

Indonesia untuk memberikan kontribusi kepada bangsa ini agar 

meninggalkan tradisi keterjajahannya. Lebih lanjut, buku ini juga 

diharapkan dapat memermudah mahasiswa dalam menganalisis 

karya sastra dari perspektif teori postkolonial. Karena itu, format 

buku ini disusun sesuai dengan prinsip bahan ajar.   

Akhirnya, doa dan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan 

kepada Prof. Dr. Haris Supratno dan Prof. Dr. Setya Yuwana,M.A. atas 

tulus masukannya hingga terbitnya buku ini. Segenap civitas 

kademika Unisda Lamongan pelecut semangat tiada berkesudahan. 
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Mohon pangestu para guru belajar hidup rela dan mengabdi hanya 

pada Yang Kuasa Allah SWT, yakni Yai Jamal, Yai Imron, dan Mbah 

Kong.Terima kasih hangat cinta duriyah kami Satya Omar Rabani, 

Salma Aulia Dwisaraswati, Mohammad Salman Ibrahim, dan Dik Juli 

Heksa Setyawati yang selalu memahami, menerima, dan memaafkan 

ayah dan suaminya. Semoga buku ini sebagai jariyah penulis. Terima 

kasih semua atas rida Allah SWT yang Mahakasih. Alhamdulillah 

hirobbil ’alamin. 

 

Tuban, Agustus 2016 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

Prolog 

SUMBANGANSASTRA UNTUK BANGSA  
Oleh : Prof. Dr. Setya Yuwana, M.A. 
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Jangan melupakan sejarah. Demikian ucapan Bung Karno yang 

kemudian menjadi terkenal dengan diksi jas merah. Kehadiran buku 

ini membuka ruang-ruang kosong sejarah yang tidak terisi oleh kajian 

sejarah. Kajian sastra mengisi ruang sejarah yang terlupakan melalui 

potret kaca mata sastrawan Pram dalam buku ini.  

Indonesia dalam sejarahnya yang panjang dapat dilihat dari 

berbagai perspektif. Kehadiaran buku ini memperkaya perspektif 

tersebut. Penerbitan buku ini merupakan salah satu iktikad 

memahami Indonesia yang penuh sejarah itu melalui karya 

monumental Pram. Bagian-bagian buku ini memberikan pemahaman 

kepada kita betapa penjajahan dalam sejarah tumbuhkembangnya 

Indonesia sebagai negara tidak serta merta disebabkan oleh 

kekuatan eksternal pihak Barat yang kuat. Faktor internal sebagai 
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karakter bangsa lemah mendorong hegemoni the other atau ’orang 

luar’ untuk dengan mudah datang dan menguasai  nusantara. 

Ada dua hal besar yang dibawa oleh penulis dalam buku ini 

terhadap tetralogi Pram yang kemudian melahirkan karya 

kebangsaan ini. Kedua hal tersebut adalah upaya memahami 

Indonesia sebagai bangsa dan yang kedua lebih bersifat teoretis yakni 

semangat penulis untuk ’mempromosikan’ postkolonial sebagai teori 

dalam kajian sastra. 

Pemahaman terhadap Indonesia yang begitu kompleks sebagai 

persimpangan budaya Barat, Timur Tengah, Cina, Hindia, dan Asia 

Selatan ditelisik oleh buku ini melalui amatan Pram. Masyarakat 

Nusantara yang lama dalam kungkungan kebudayaan kerajaan di 

mana raja mendominasi jalam pikir mayoritas rakyat melahirkan 

kebudayaan kepriyayian, superior-inverior, abdi-dawuh, dan 

seterusnya yang pada asumsi bahwa lama dan teramat lama bangsa 

ini tidak memiliki kebebasan berpikir. Karena mereka tidak memiliki 

kebebasan berpikir, yang lahir karakter ketidakpercaaan diri, budaya 

rendah belajar, dan tertutup. Apakah ini yang menyebabkan stempel 

’malas’ pada diri mereka? Hal-hal krusial ini diungkap dalam buku ini. 

Memahami Indonesia berarti memahamai manusia Indonesia. 

Bangsa ini digerakkan oleh masyarakatnya. Kesadaran ini pada era 

pascakemerdekaan memotivasi para petinggi negara memberi 

kesadaran bersama pembangunan sumber daya ’manusia’ selalu 

penting dan penting. Manusia-manusia Indonesia dengan berbagai 

tipologinya diungkap dalam buku ini.    

Kedua, kegersangan penulisan buku sastra yang memberi 

manfaat dalam kehidupan bernegara dijawab oleh penulis melalui 

terbitnya buku ini. Kerangka teoretis postkolonial dalam studi sastra 

sangat relevan untuk mengurai benang kusut problem besar bangsa-

bangsa ekskoloni seperti Indonesia. Semua persoalan selalu dapat 
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dirunut muasalnya. Karena Indonesia lahir dalam sejarah pernah 

dijajah, memahami persoalan penjajah selalu penting untuk upaya 

tidak dijajah kembali. Ini patut disadari bersama sebab  dalam 

paradigma postkolonial penjajahan bukan sekadar penjajahan fisik. 

Inilah yang menjadi sisi menarik buku ini.  

Kepraktisan buku ini memberi nilai lebih kepada penulisnya. 

Penulis memiliki kesanggupan mengemas hasil penelitian ke dalam 

buku teks sastra yang dapat menuntun mahasiswa untuk memahami 

konsep-konsep teori sastra. Terlebih, secara visioner terlihat bahwa 

buku yang diperuntukkan mahasiswa dan dosen sastra ini bertujuan 

membangun ‘keindonesiaan’ melalui sastra.   

Semoga iktikad dan niat tulus penulis ini memberi manfaat 

pembaca menuju Indonesia yang lebih baik. Sekaligus usaha penulis 

ini mendorong dan menggairahkan penerbitan buku-buku kajian 

sastra yang memiliki kontribusi terhadap bangsa Indonesia menuju 

masyarakat yang beradab. Setiap usaha menuju kebaikan pasti   

datang  kebaikan itu karena Allah SWT Mahabaik kepada hambanya 

yang berjuang hijrah menuju kebaikan. Salam Indonesia lebih baik.* 

 

 

Surabaya, Agustus 2016 

 

Kampus Unesa 

Lidah Wetan Surabaya 
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BAGIAN1 

SASTRA  SITUS  KEBANGSAAN 
 

 

 

 
 

 

A. Memahami Bangsa Melalui Sastra 
  

Pemahaman terhadap bangsa Indonesia pada masa sekarang 

dan masa mendatang  harus terus dilakukan. Dalam perjalanannya, 

bangsa ini mengalami pasang-surut dengan segala kekurangan dan 

kelebihannya. Refleksi perjalanan bangsa dalam mengisi kemer-

dekaan menuju peradaban yang lebih baik tersebut dapat dilakukan 

dengan melakukan telaah terhadap karya sastra Indonesia yang 

menggambarkan perjalanan bangsa yang telah lama dijajah ini.  

Perjalanan bangsa ini ke depan secara   tidak langsung dipengarui 

oleh warisan penjajah. Oleh sebab itu, membaca kembali karya sastra 

yang merepresentasikan penjajahan di Indonesia penting dilakukan. 

Usaha ini membantu memahami fenomena hubungan penjajah dan 

terjajah dalam konteks masa lalu di dalam karya sastra yang ditulis 

pengarang Indonesia. 
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Fenomena tersebut mendorong pemahaman berbagai 

persoalan bangsa masa kini yang berkaitan dengan persoalan 

penjajahan dan membangun formulasi arah bangsa pada masa 

mendatang.  Hal tersebut disebabkan dampak penjajahan terhadap 

bangsa terjajah tidak sekadar pada waktu penjajahan berlangsung, 

tetapi hingga masa sekarang. Kerangka berpikir bangsa terjajah terus 

dipengaruhi dan diwacanakan oleh bangsa penjajah.  

Dalam konteks pemahaman karya sastra yang merepre-

sentasikan penjajahan masa lalu, realitas sosial masa kolonial yang 

melatarbelakangi lahirnya karya sastra perlu memperoleh perhatian. 

Pemahaman terhadap karya sastra karena itu harus dihubungkan 

dengan keadaan realitas sosial yang melatarbelakangi kelahiran karya 

sastra. Hal ini sejalan dengan pemikiran  Cassirer (1990:105) bahwa 

setiap karya manusia lahir dalam kondisi historis dan kondisi sosial 

tertentu. Pemahaman terhadap karya sastra dapat dilakukan dengan 

melakukan hubungan dialektika antara teks karya sastra denga teks 

historis sebagai  representasi realitas sosial yang menggerakkan 

pengarang untuk menghasilkan karya seni. 

Swingewood (Damono,1979:3; Luxemburg,1984:23) juga 

melihat hubungan antara karya sastra dengan lingkungan sosial-nya. 

Sebagai karya fiksi, karya sastra mengandung perjalanan pemikiran 

pengarang yang merupakan refleksi pemikiran kelompok sosialnya. 

Karya sastra merupakan gambaran pemikiran zamannya. Karya sastra 

menunjukkan sebuah refleksi kehidupan masyarakat yang mengacu 

pada segala sistem masyarakat serta perubahannya. Karena itu, 

ketika dilakukan kajian terhadap karya sastra, pengkaji harus 

mempertimbangkan fakta-fakta yang bersumber dari  realitas  sosial 

historis yang melingkupi lahirnya karya sastra. 
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B. Diskursus Penjajahan 
 

Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara Eropa menoreh 

kejayaan sehingga mereka menguasai negara-negara lain khususnya 

Afrika dan Asia dalam bentuk kolonial. Sejarah mencatat penjajahan 

belahan dunia meliputi tiga tahap: kolonial imperium Spanyol, 

Portugis; Perancis, Inggris, Belanda; dan Amerika.  

Perkenalan bangsa Indonesia dengan bangsa Eropa, khusunya 

Belanda,  terjadi sejak abad XVII. Dengan demikian, sejak tiga 

setengah abad yang lalu di Indonesia telah secara luas dikenal 

hierarki sosial antara lain : perbedaan kulit, ciri perilaku individual, 

perbedaan tingkat peradaban dan kebudayaan. Pertentangan secara 

nyata antara bangsa Indonesia dengan Belanda terjadi awal abad  XX. 

Hubungan sosial antara kedua bangsa merupakan faktor utama 

bangkitnya kesadaran nasional, sebagai pertentangan ide antara 

Barat dan Timur (Ratna, 2003:246). 

Selama tiga ratus lima puluh  tahun Belanda menguasai koloni 

Indonesia. Peristiwa-peristiwa traumatik akibat kolonial terekam 

melalui karya sastra. Peninggalan produk-produk kolonial bisa 

ditemukan di dalam teks sastra. Setelah penjajahan berakhir, bukan 

berarti bahwa elemen-elemen pembentuk budaya kolonial  

sepenuhnya berakkhir. Representasi kolonial dalam karya sastra 

dapat dipelajari untuk memperoleh gambaran ideologi kolonial yang 

diterapkan di Indonesia. 

Usaha meneliti karya sastra suatu bangsa pada periode tertentu 

merupakan usaha memahami budaya bangsa yang bersangkutan. 

Sebagai bangsa yang pernah dijajah ratusan tahun, penelitian karya 

sastra Indonesia yang berkisah kolonialisme karena itu menjadi 

penting sebagai asaha memahami budaya bangsa Indonesia. Dengan 
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penelitian ini, akan diketahui mental dan perilaku bangsa Indonesia 

sebagai produk yang dikondisikan oleh kolonialisme.  

Pemahaman mental dan perilaku  bangsa sangatlah penting. 

Dengan pemahaman mental dan perilaku bangsa, diketahui latar 

belakang budaya yang muncul. Latar belakang budaya inilah 

pembentuk tingkah laku  masyarakat suatu bangsa. Karena bangsa 

Indonesia pernah dijajah,  penjajah secara langsung maupun tidak 

langsung turut terlibat dalam membentuk tingkah laku  masyarakat  

bangsa Indonesia.  

Kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan sebuah negara 

atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya, untuk mencari 

dominasi ekonomi, tenaga kerja, pasar, dan ideologi pada  wilayah 

tersebut. Istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan 

yang digunakan untuk melegitimasikan atau mem-promosikan 

sebuah sistem. Utamanya adalah kepercayaan bahwa moral 

pengkoloni lebih baik daripada negara yang dijajah.  

Kolonialisme dimaknai positif oleh negara penjajah. Menurut 

mereka,  kolonial menguntungkan negara yang dijajah karena 

kolonial bertujuan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan 

politik yang dibutuhkan untuk pemodernisasian dan demokrasi 

negara yang dijajah. Asumsi mereka adalah keadaan pasca-

penjajahan lebih baik daripada keadaan sebelum dijajah. Ratna 

(2003:245) memberi contoh Amerika Serikat, Australia, Selandia 

Baru, Hongkong, dan Singapura. Negara-negara ini dianggap sukses 

dalam proyek kolonialisme Inggris. 

Kolonialisme sebaliknya dipandang negatif dari kacamata negara 

terjajah. Terjajah memiliki pandangan bahwa kehadiran penjajah 

adalah mengatur, membatasi, mendominasi, dan bahkan memaksa 

untuk tujuan menguasai terjajah. Dalam bidang ekonomi, penjajah 

melakukan pemindahan kekayaan dari daerah yang dikolonisasi ke 
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daerah pengkolonisasi dan menghambat kesuksesan pengembangan 

ekonomi bangsa terjajah. Secara politis-ideologis, penjajah  merusak 

politik, psikologi, dan moral negara terjajah. Bangsa penjajah dengan 

demikian menguasai seluruh sendi kehidupan bangsa terjajah. 

Realitas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan 

bekas negara jajahan bangsa Belanda. Belanda merupakan salah satu 

representasi  Barat. Fakta juga menunjukkan bahwa bangsa 

Indonesia tertinggal dengan bangsa Barat. Asumsi yang muncul 

bahwa di antara penyebab ketertinggalan tersebut  adalah persoalan 

budaya, mentalitas, dan tingkah laku bangsa Indonesia akibat 

penjajahan.  

Penjajahan melahirkan budaya terjajah dalam bentuk  sikap, 

mental, dan perilaku yang dikondisikan untuk selalu inverior 

terhadap penjajah. Karena  kurun waktu penjajahan yang lama, 

budaya bangsa terjajah tidak lain dapat dipahami sebagai  

kepanjangan ideologi kolonial agar bangsa terjajah dapat terus 

dikuasai penjajah. Untuk mengatasi ketertinggalan tersebut, perlu 

kesadaran kolektif menemukan dan memahami sikap, mental, dan 

perilaku produk penjajahan yang terus berlangsung sampai hari ini. 

Pemahaman tersebut bermuara pada  tumbuhnya kesadara 

nasionalisme menuju bangsa yang beradab.  

 

C. Kepengarangan Pramoedya Ananta Toer sebagai 

Representasi Sastrawan Indonesia  
 

Nama Pramoedya Ananta Toer atau Pram mencuat sebagai 

pengarang Indonesia modern salah satu melalui karya fenomenal-

nya Tetralogi Buru. Tetralogi Pram ini  meliputi novel Bumi Manusia 

(BM), Anak Semua Bangsa (ASB), Jejak Langkah (JL), dan Rumah Kaca 
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(RK). Keempat novel ini merupakan situs penting kebangsaan 

Indonesia.  

Pram merupakan pengarang Indonesia yang banyak 

memperoleh perhatian dunia karena pembelaannya terhadap 

kelompok tertindas sehingga sangat beralasan untuk dilakukan 

pembahasan terhadap karya-karyanya. Karya-karya Pram ber-

pengaruh cukup kuat di Asia bahkan dunia. Media internasional 

sering menyebut Pram sebagi pengarang yang layak memperoleh 

penghargaan Nobel Sastra. Dalam sebuah sampul  belakang novel 

Rumah Kaca, The San Francisco Chronicle menyatakan bahwa 

Pramoedya Ananta Toer selain seorang pembangkang paling masyur 

adalah juga Albert Camus-nya Indonesia. Kesamaannya terdapat di 

segala tingkat. Pram mampu mengonfrontasikan berbagai masalah 

monumental dengan kenyataan kesederhanaan sehari-hari.  

Pram juga dikenal sebagai tokoh demokrasi yang berjuang 

menegakkan hak asasi manusia. Pada tahun 2002, Pram dinobatkan 

sebagai ’Pahlawan  Asia’ oleh Majalah Time Singapura (Dipantara, 

2009:376). Hal ini menunjukkan bahwa Pram memperoleh apresiasi 

yang luar biasa oleh publik Asia dan dunia.   

Karya-karya Pram juga memperoleh penghargaan  dunia. 

Penghargaan demi penghargaan diraih oleh Pram. Dengan roman 

Perburuan, Pram memperoleh penghargaan dari Balai Pustaka pada 

tahun 1949. Tahun berikutnya, 1952, dengan  kumpulan cerpen 

Tjerita dari Blora, Pram memperoleh penghargaan dari Badan 

Musyawarah Kebudayaan Nasional.   

Reputasi Pram secara internasional dapat dilihat dari 

penghargaan yang diperolehnya sejak tahun 1988: Freedom to Write 

Award  dari PEN American Center, Amerika Serikat; 1989: Anugerah 

dari The Fund for Free Expression, New York, Amerika Serikat; 1995: 

Wertheim Award dari Wertheim Foundation, Leiden, Belanda; 1995: 
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Ramon Magsaysay Award dari Ramon Magsaysay Award Foundation, 

Manila, Filiphina; 1996: UNESCO Madanjeet Singh Prize dari UNESCO, 

Paris, Perancis; 1999 Doctor of Humane Letters dari University of 

Michigan, Madison, Amerika Serikat; 1999: Chanceller’s Distinguished 

Honor Award dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat; 

1999: Chevalier de l’Ordre des Arts et des Letters dari Paris, Perancis; 

2000: New York Foundaion, Amerika Serikat; 2000: Fukuoka Cultural 

Grand Prize, Jepang; 2004: Centenario Pablo Naruda, Republica de 

Chile (Toer, 2006:537—538). 

Hadiah Magsaysay yang diberikan Pram disebut-sebut sebagai 

Nobel Asia kepada Pramoedya Ananta Toer untuk kategori penulisan 

jurnalistik dan sastra. Hadiah serupa pernah diterima oleh H.B. Jassin, 

Mochtar Lubis, Soedjatmoko, Ali Sadikin, Abdurrahman Wahid, Ny. 

A.H. Nasution, Anton Soedjarwo, Ben Mboi, dan Nafsiah Mboi. 

Sebelumnya, pemberian Hadiah Magsaysay itu tidak pernah 

bermasalah. Hanya saja, karena yang menerima seorang Pramoedya 

Ananta Toer yang sarat kontroversi, pemberian hadiah itu pun 

menimbulkan polemik (Sambodja:2008). 

Kehidupan Pram memang penuh kontroversi. Bertahun-tahun, 

Pram sebagai tahanan politik. Dia dipenjara oleh pemerintah zaman 

penjajahan, Pemerintah Orde Lama, dan Pemerintah Orde Baru. 

Beberapa penjara yang pernah dihuni adalah Penjara Salemba 

(1965—1969), Pulau Nusakambangan (1969), Pulau Buru (1969—

1979); Banyumanik Magelang (1979), dan dinyatakan bebas pada 

tanggal 21 Desember 1979, meski harus wajib lapor kepada Kodim 

Jakarta Timur satu kali seminggu selama dua tahun (Toer, 1997:vii). 

Pram selain berproses kreatif menulis novel juga menulis cerpen 

dan menerjemahkan karya-karya pengarang dunia. Sebaliknya, 

karya-karya Pram juga diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ini 
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menandakan bahwa Pram adalah pengarang Indonesia yang 

mendunia.  

Pram menerjemahkan karya pengarang besar John Stenbeck 

dari judul Of Mice and Men menjadi Tikus dan Manusia (1950). Pram 

juga menerjemahkan karya Tolstoy dalam bahasa Belanda 

Huwelijksgeluk menjadi Kembali pada Tjinta Kasihmu (1950).  Karya 

Pram banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, Perancis, dan 

Inggris (Toer, 1999:101).  

Karya-karya Pram yang banyak mengungkap hubungan 

Indonesia dengan penjajahan adalah empat  novelnya yang sering 

disebut sebagai tetralogi novel Buru. Keempat novel tersebut adalah 

Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah 

Kaca. Bumi Manusia melingkupi gambaran Indonesia pada tahun 

1898 sampai dengan  1918, yang pada saat itu merupakan tonggak 

kebangkitan nasional. Anak Semua Bangsa bercerita  pengenalan 

tokoh pada  lingkungan bangsanya. Jejak Langkah bercerita tentang 

kelahiran organisasi-organisasi modern pribumi. Rumah Kaca 

menceritakan usaha pemerintah Kolonial Hindia Belanda  dalam 

menciptakan manusia Hindia, sebagai negara jajahannya, sesuai 

dengan keinginan negara penjajah. Pram karena itu fenomenal 

melalui empat novel di atas. Sunaryono Basuki dalam 1000 Wajah 

Pram dalam Kata dan Sketsa (2009:65) yang menyatakan bahwa 

keempat novel tersebut merupakan referensi yang tepat untuk 

memahami benang merah perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

Banyak fakta sejarah terungkap dalam tetralogi Pram. Novel tersebut 

telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tersebut dan banyak 

mengangkat fenomena penjajahan, perjuangan kemerdekaan, dan 

nasionalisme keindonesiaan.      
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D. Postkolonial dan Potret Penjajahan 

Pemahaman penjajahan di dalam karya sastra dapat ditelisik 

melalui teori postkolonial. Di antara teori-teori postmodern, teori 

postkolonial merupakan  salah satu teori yang  relevan dan menarik. 

Alasannya adalah bahwa  teori  postkolonial memiliki kaitan erat 

dengan kolonialisme, imperalisme, orientalisme, dan berbagai studi 

yang berkaitan dengan kekuasaan. Teori ini merupakan   perkem-

bangan mutakhir dalam penelitian teks sastra.  

Terdapat hubungan antara kolonialisme dan nasionalisme 

(Ratna, 2008:50). Analisis postkolonial diharapkan dapat membantu 

penemuan kesadaran nasionalisme dalam rangka menopang 

kesatuan bangsa. Dengan demikian, sangatlah relevan penggunaan 

teori postkolonialisme dalam upaya membangun kesadaran 

nasionalisme bangsa Indonesia. Fenomena inilah yang akan diungkap 

dalam penelitian ini.  

Ada lima alasan bahwa karya sastra dianggap tepat dianalisis 

melalui teori postkolonialisme (Ratna, 2008:108). Kelima alasan 

tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai gejala kultual 

sastra menampilkan sistem komunikasi yang sangat kompleks. 

Komunikasi antara pengarang, karya sastra, dan pembaca tersebut 

merupakan mediator antara masa lampau dan masa sekarang. 

Kedua, sastra menampilkan berbagai problematika kehidupan, 

emosionalitas dan intelektualitas, fiksi, serta  fakta. Karya sastra 

adalah masyarakat itu sendiri. Ketiga, karya sastra tidak terikat oleh 

ruang dan waktu. Karya sastra yang baik selalu memiliki relevansi 

dengan kehidupan masyarakat pembaca. Keempat, karya sastra 

bermedium atau mewujud dalam bentuk bahasa. Bahasa merupakan 

salah satu cara mentransmisi ideologi. Kelima,  berbagai masalah 

simbolis yang dilukiskan dalam teks sastra memiliki tujuan tertentu. 
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Di sinilah ideologi oriental ditanamkan oleh penjajah dan di sini 

pulalah analisis postkolonial memegang peranan.  

Hubungan penjajah dan terjajah serta dampak pasca-penjajahan 

terangkum dalam studi postkolonial. Studi kolonialisme adalah 

sebuah studi yang dianggap baru yang mempelajari bagaimana 

kolonialisme diterapkan pada suatu bangsa.  Studi ini mempunyai  

tokoh penting, seperti: Edward W. Said, Homi K. Bhaba, dan Gayatri 

Chakravorty Spivak. Ketiganya melakukan perlawan akademis 

terhadap pandangan Barat yang selama ini menguasai masyarakat 

Timur. Kajian-kajian budaya tentang kolonialisme menarik peneliti 

untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh pemerintah 

kolonial dan fenomena kolonialisme. Karena itu, penelitian dengan 

mempergunakan teori postkolonial menjadi hal penting dalam 

mengungkap fenome kolonialisme di Indonesia. 

Teori postkolonial dalam analisisnya terhadap teks sastra 

memiliki empat perhatian (Endraswara, 2003:180).  Empat hal yang 

layak diteliti oleh peneliti sastra postkolonial adalah (1) refleksi 

sejarah kolonial tentang penjajahan dan penakhlukan fisik penjajah 

terhadap negara jajahan. Yang diteliti adalah fenomena penjajahan 

yang dilakukan penjajah terhadap terjajah. Objek yang layak diteliti 

adalah karya sastra yang memuat perjuangan kedudukan, keadilan, 

dan hukum terjajah atas penjajah; (2) refleksi ideologi sebagai bentuk 

penakhlukan kaum terjajah. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada 

penjajahan ideologi, mental, dan perilaku serta   dampak-dampak 

kultural yang diakibatkan oleh bangsa penjajah terhadap bangsa 

terjajah atau oleh bangsa  yang kuat terhadap  bangsa yang lemah; 

(3) hegemoni kekuasaan penjajah terhadap  terjajah. Dalam hal ini, 

penelitian difokuskan pada penindasan majikan terhadap abdinya, 

atasan terhadap bawahan; (4) hegemoni aspek gender. Yang 
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termasuk fokus dalam  penelitian ini adalah dominasi laki-laki atas 

perempuan.  

Pembahasan bab ini menitikberatkan pada  representasi 

penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Karena 

penjajahan melibatkan kekuatan bangsa penjajah dan kelemahan 

bangsa terjajah, bagian ini melihat hubungan kultural pejajah dan 

terjajah. Kehadiran penjajah Eropa  ke bumi Indonesia dapat 

ditelusuri melalui sebab-sebab kelemahan bangsa Indonesia sehingga 

mudah dikuasai penjajah. Penjajahan disebabkan oleh faktor 

instrinsik terjajah sehingga penjajah melakukan penguasaan 

terhadap terjajah. Sebab-sebab yang ditimbulkan oleh diri terjajah 

perlu dilihat sebelum melakukan analisis terhadap fenomenan 

penjajahan. Inilah yang melatarbelakangi masalah pertama.  

Representasi penjajahan  itu mewujud pada  bentuk-bentuk 

penanaman ideologi kolonial dan  bentuk-bentuk penanaman 

perilaku kolonial. Penanaman ideologi dan perilaku kolonial  

berdampak kultural terhadap bangsa terjajah  dalam bentuk dampak 

mentalitas dan dampak perilaku. Inilah yang melatar-belakangi 

masalah mental terjajah, ideologi penjajah, dampak penjajahan, dan 

pandangan penjajah.  

Karena manusia  memiliki kesadaran atas tingkah laku dan 

pengalaman hidupnya, bangsa terjajah memiliki kesadaran bahwa 

dirinya telah dijajah. Kesadaran ini menyebabkan bangsa terjajah 

memiliki pandangan tertentu terhadap bangsa penjajah. Pandangan 

terjajah terhadap penjajah tersebut melahirkan kesadaran berbangsa 

dalam diri terjajah sehingga lahir semangat kesadaran nasionalisme.   

Oleh sebab itu, dalam bagian ini dipaparkan persoalan-

persoalan penting dalam  upaya memahami fenomena penjajahan di 

Indonesia. Hal tersebut dianggap sebagi topik penting dalam 

memahami ’keindonesiaan’. Penemuan keindonesiaan tersebut 
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selanjutnya diuraikan pada bagian selanjutnya pada buku bahan ajar 

ini. 

Sebagai bagian pembuka, pada bagian ini perlu dideskripsikan  

selayang pandang postkolonial sebagai teori. Bagian kedua 

membantu akademisi sastra yang tertarik menekuni studi sastra 

postkolonial sebagaimana paradigma buku ini yang menggunakan 

teori tersebut untuk menemukan ’keindonesiaan’ dalam tetralogi 

Pram. Di bagian  bab akhir buku, diuraikan jendela terbuka bagi 

penelitian sastra dengan teori postkolonial dalam memberikan jalan 

keluar persoalan berbangsa yang semakin kompleks ini. Harapannya 

buku ini dapat digunakan sebagai peta jalan oleh para mahasiswa 

dan  peneliti sastra postkolonial dalam memberikan sumbangan 

keilmuan demi kesadaran pembebasan bangsa Indonesia yang 

pernah mengalami penjajahan.  

 

E. Rangkuman 
Pembahasan pada bab pertama di atas terdiri atas empat 

bagian. Keempat bagian tersebut adalah Memahami Bangsa Melalui 

Sastra, Diskursus Penjajahan, Kepengarangan Pramoedya Ananta 

Toer sebagai Representasi Sastrawan Indonesia, dan Postkolonial dan 

Potret Penjajahan. Berdasarkan materi yang terdapat dalam bab 

pertama ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat 

antara studi sastra, masalah kebangsaan keindonesiaan sebagai 

negara yang pernah dijajah, Pram sebagi pengarang besar Indonesia, 

dan teori postkolonial sebagai salah satu teori sastra mutakhir.  

Sastra dapat dimanfaatkan untuk memahami  persoalan 

kebangsaan. Sebagai negara yang lama dijajah, karya sastra yang 

merepresentasikan penjajahan masa lalu dan  realitas sosial masa 

kolonial perlu dipahami. Pemahaman terhadap karya sastra karena 

itu harus dihubungkan dengan keadaan realitas sosial yang 
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melatarbelakangi kelahiran karya sastra, karena setiap karya manusia 

lahir dalam kondisi historis dan kondisi sosial tertentu. Pemahaman 

terhadap karya sastra dapat dilakukan dengan melakukan hubungan 

dialektika antara teks karya sastra denga teks historis sebagai  

representasi realitas sosial yang menggerakkan pengarang untuk 

menghasilkan karya seni.     

Usaha meneliti karya sastra suatu bangsa pada periode tertentu 

merupakan usaha memahami budaya bangsa yang bersangkutan. 

Sebagai bangsa yang pernah dijajah ratusan tahun, penelitian karya 

sastra Indonesia yang berkisah kolonialisme sangatlah penting 

sebagai asaha memahami budaya bangsa Indonesia. Perkenalan 

bangsa Indonesia dengan bangsa Eropa, khusunya Belanda,  terjadi 

sejak abad XVII. Sejak tiga setengah abad yang lalu di Indonesia telah 

secara luas dikenal hierarki sosial antara lain : perbedaan kulit, ciri 

perilaku individual, perbedaan tingkat peradaban dan kebudayaan. 

Pertentangan secara nyata antara bangsa Indonesia dengan Belanda 

terjadi awal abad XX. Hubungan sosial antara kedua bangsa 

merupakan faktor utama bangkitnya kesadaran nasional. 

Pramoedya Ananta Toer atau Pram merupakan pengarang  

besar Indonesia. Pram menjadi perhatian kritikus sastra melalui 

tetraloginya novel Bumi Manusia (BM), Anak Semua Bangsa (ASB), 

Jejak Langkah (JL), dan Rumah Kaca (RK). Karena karya tersebut, 

Pram juga memeroleh perhatian dunia karena pembelaannya 

terhadap bangsa tertindas. Karya-karya Pram juga berpengaruh 

cukup kuat di Asia bahkan dunia. Karya-karya Pram mengungkap 

hubungan Indonesia dengan penjajahan. Keempat novel Pram 

tersebut melingkupi gambaran Indonesia pada tahun 1898 sampai 

dengan  1918. Tahun-tahun itu merupakan tonggak kebangkitan 

nasional. Anak Semua Bangsa bercerita  pengenalan tokoh pada  

lingkungan bangsanya. Jejak Langkah bercerita tentang kelahiran 
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organisasi-organisasi modern pribumi. Rumah Kaca menceritakan 

usaha pemerintah Kolonial Hindia Belanda  dalam menciptakan 

manusia Hindia, sebagai negara jajahannya, sesuai dengan keinginan 

negara penjajah. Sunaryono Basuki dalam  menyatakan bahwa 

keempat novel tersebut merupakan referensi yang tepat untuk 

memahami benang merah perjuangan kemerdekaan Indonesia.  

Pemahaman penjajahan di dalam karya sastra dapat diuraikan 

melalui teori postkolonial. Di antara teori-teori postmodern, teori 

postkolonial merupakan  salah satu teori yang  relevan dan menarik. 

Alasannya adalah bahwa  teori  postkolonial memiliki kaitan erat 

dengan kolonialisme, imperalisme, orientalisme, dan berbagai studi 

yang berkaitan dengan kekuasaan. Teori postkolonial dalam 

analisisnya terhadap teks sastra memiliki empat perhatian: (1) 

refleksi sejarah kolonial tentang penjajahan dan penakhlukan fisik 

penjajah terhadap negara jajahan; (2) refleksi ideologi sebagai bentuk 

penakhlukan kaum terjajah; (3) hegemoni kekuasaan penjajah 

terhadap  terjajah; dan  (4) hegemoni aspek gender. 
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BAGIAN 2 

POSTKOLONIAL DALAM   

BINGKAI STUDI BUDAYA 
 

 

 

 

 

 

A. Postkolonial dalam Tinjauan Para Akademisi 
 

Sebelum pada uraian postkolonial dalam bingkai kultural studi 

yang melihat ubungan teori postkolonial dengan kajian kebudayaan, 

ada baik pembaca menelisik beberapa penelitian teks sastra yang 

mempergunakan teori postkolonial. Penelitian teks sastra Indonesia 

dengan teori Postkolonial telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

pendahulu. Pada bagian ini dipaparkan penelitian-penelitian teks 

sastra Indonesia dengan teori Postkolonial dan penelitian karya Pram 

dengan pendekatan teori Postkolonial. Penelitian sastra Indonesia 

dengan teori Postkolonial dilakukan Faruk (2007). Faruk meneliti 

karya terjemahan dari pengarang bangsa penjajah dan karya sastra 

pengarang Indonesia yang terbit sebelum dan semasa angkatan Balai 

Pustaka, yakni Pangeran Monte Cristo, Gembala Domba, Robinson 
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Crusoe, Melawat ke Barat, Max Havelaar, Hikayat Kadiroen, dan Siti 

Nurbaya  yang terbit sebelum kemerdekaan. Faruk menemukan 

bahwa karya sastra yang ditulis bangsa penjajah memperlihatkan 

kecenderungan yang mendua. Di satu sisi, ia menawarkan 

pembebasan masyarakat terjajah dari kekuasaan penjajah, di sisi lain 

ia juga menanamkan kepatuhan terjajah untuk selalu taat kepada 

penjajah (Faruk, 2007:370). Sementara itu, novel yang ditulis 

pengarang terjajah menunjukkan resistensi perlawanan terjajah 

kepada penjajah yang juga masih dalam bayang kepatuhan terhadap 

penjajah. Novel Hikayat Kadiroen karya Semaoen menempatkan 

rakyat terjajah sebagai rakyat yang bodoh yang harus dicerahkan 

oleh pemimpinnya. Novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli masih 

menunjukkan keterperangkapan terjajah sehingga membuka jalan 

kompromis dengan penjajah sehingga terjajah tidak mampu untuk 

keluar dari perangkap kekuasaan penjajah. Temuan Faruk ini 

menunjukkan bahwa meski melakukan berbagai bentuk perlawanan, 

terjajah cenderung menempatkan dirinya patuh, menyerah, dan 

tetap dikuasasi penjajah. Temuan ini mengindikasi bahwa mental 

bangsa terjajah adalah mental mengabdi. Di kalangan orang Jawa, 

mengabdi kepada raja merupakan kebanggaan. Pengabdian 

kelompok sosial lemah kepada kelompok sosial kuat merupakan 

kebanggaan bagi kelompok sosial lemah.        

Budianta (dalam Yahya, 2005:94—112) meneliti sajak Darmanto 

Jatman “Meneer Trans, Mevrou Trans, Matur Nuwun, Dank U Well, 

Trans, Matur Nuwun, Dank U Well” yang ditulis dalam rangka 

peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50  pada tahun 

1995 dan sebuah potret “McDonald’s di Jalan Tamrin yang ditutupi 

kain berwarna hijau bertuliskan Arab dan frasa: Milik Pribumi” pada 

kerusuhan Mei 1998. Budianta menemukan bahwa sajak Darmanto 

menggambarkan kebisuan masyarakat terjajah meski tanah mereka 
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dipetak-petak dan dikuasai penjajah sebangsa dalam proyek 

transmigrasi seperti halnya kebisuan rakyat Amerika ketika tanah 

mereka dikuasai Inggris pada abad 17. Melani menemukan konsep 

penjajahan global dan penjajahan lokal. Penjajahan global memiliki 

padanan makna penjajahan antar-bangsa sedangkan penjajahan 

lokal adalah penjajahan sebangsa.     

Peneliti studi Australia untuk Indonesia cukup perhatian dalam 

perkembangan sastra Postkolonial Indonesia. Lembaga  ini  telah 

melakukan penelitian karya Pram dengan teori Postkolonialisme 

(Foulcher dan  Tony Day:2008). Dua orang peneliti lembaga ini, Henk 

Maier dan Tony Day, telah melakukan penelitian karya-karya Pram 

pada periode awal yang terbit tahun 1950-an hingga 1960-an. Kedua 

peneliti ini lebih memfokuskan pada  fenomena bahasa Pram dari 

sudut Postkolonial.  

Henk Maier (dalam  Foulcher dan Tony Day, 2008:75—103) 

melakukan penelitian dengan judul  Suara Gagap dan Pintu Berderit: 

Tulisan Pramoedya Ananta toer dalam Bahasa Melayu. Temuan 

penelitian ini adalah (1) cerita-cerita Pram yang merupakan campur 

aduk kalimat tak tersusun dan tak berencana membangkitkan sensasi 

yang sudah ada pada pembaca Postkolonial berbahasa Melayu. 

Cerita tersebut membuat pembaca mendapatkan sensasi 

kemerdekaan yang tidak pasti, tetapi menggembirakan. Tulisan 

dihidangkan sebagai proses dan bukan produk jadi. Cerita 

dilatarbelakangi oleh bentuk-bentuk kegelisahan bangsa terjajah. (2) 

Tokoh-tokoh protagonis karya Pram periode awal berbicara dengan 

suara gagap, menjerit, bergumam, berteriak dan menangis. Ada 

dugaaan bahwa ini disebabkan adanya ketertekanan terjajah 

terhadap penjajah. (3) Kata-kata pada karya Pram periode awal 

menawarkan pembaca  pada kekosongan terpola,  seperti  pada 

musik. Kata-kata tidak mempunyai acuan atau bahkan arti. Kata-kata 
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lebih jelas dilukiskan dengan istilah rasa. Kata-kata tersebut 

merupakan ajakan untuk membuat arti dan bukan menemukan arti. 

Day (dalam Foulcher dan Tony Day, 2008:260—288) melakukan 

penelitian dengan judul Antara Makan dan Buang Air : Bentuk-

Bentuk Keintiman, Bercerita, dan Isolasi dalam Beberapa Cerita Awal 

Pramoedya Ananta Toer. Day memfokuskan penelitannya pada 

karya-karya Pram pada periode awal dalam hubungannya transisi 

bahasa Jawa ke bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sebagai lingua 

franca. Day mencatat bahwa Bahasa Melayu kurang mampu 

mencerminkan perasaan pengarang karena perasaan pengarang 

lebih terwakili oleh bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian atau 

bahasa intim, bahasa ibu pengarang. Temuan penelitian ini adalah (1) 

meski cerita awal Pram tidak mencurahkan perhatian secara 

langsung pada orang Belanda dan hanya kadang-kadang pada 

kolonialisme, ruang antara bahasa daerah atau Jawa dan bahasa 

nasional atau  bahasa Indonesia (Melayu) yang dieksplorasi oleh 

cerita-cerita itu merupakan situs krusial untuk pengalaman 

Postkolonial dan identitas Indonesia modern. (2) Kekuatan karya 

Pram pada gaya penulisan karena bahasa Indonesia ketika itu tidak 

memberikan akses kepada seorang pengarang untuk memasuki 

kehidupan intim rakyat, sehinga karya Pram periode awal 

menampilkan hilangnya ’keintiman’ atau kehidupan keseharian 

tokoh-tokoh yang digambarkan. 

Karya-karya Pram banyak diteliti oleh akademisi Barat A. Teeuw. 

Teeuw (1997) secara lengkap meneliti karya-karya Pram dan 

dibukukan dengan judul Citra Manusia Indonesia dalam Karya Sastra 

Pramoedya Ananta Toer. Penelitian Teeuw ini bersifat penelitian 

antropologi sastra (Sudikan, 2007:86) karena lebih melihat hubungan 

Pram sebagai pengarang dengan tokoh-tokoh yang digambarkannya 

dan tidak secara khusus melihat hubungan masyarakat penjajah 
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dengan terjajah sebagaimana dalam penelitian yang akan dilakukan 

peneliti.   

Jakob Sumardjo (1999) juga telah melakukan penelitian karya-

karya Pram  yang terbit sebelum periode 1980-an. Sumardjo 

(1999:237—238) meneliti cerpen Keluarga Gerilya (1950), Perburuan 

(1950), Di Tepi Kali Bekasi (151), Bukan Pasar Malam (1951), Mereka 

yang Dilumpuhkan (1951), Gulat di Jakarta (1953), Korupsi (1954), 

Midah Si Manis Bergigi Emas (1954), dan Sekali Peristiwa di Banten 

Selatan (1958). Penelitian berfokus pada konteks sosial novel 

Indonesia periode 1920—1977 dan belum memfokuskan pada telaah 

Postkolonial. Penelitian Sumardjo tersebut berbeda dengan 

penelitian ini yang secara khusus berobjek karya Pram tahun 

pascadelapan puluhan.  

Karena sifat penelitian sastra adalah kualitattif interpretatif, teks 

sastra yang bersifat terbuka memberi peluang peneliti untuk 

menemukan hal baru yang belum ditemukan peneliti sebelumnya. 

Orisinalitas penelitian terukur melalui temuan baru yang berbeda 

dengan peneliti pendahulu. Temuan-temuan para peneliti tersebut 

diharapkan membangun kumpulan konsep untuk membangun teori. 

Temuan penelitian ini yang meliputi konsep: mental bangsa terjajah, 

ideologi penjajah, dampak penjajahan, pandangan bangsa penjajah, 

pandangan bangsa terjajah, dan kesadaran nasional bangsa terjajah  

diharapkan dapat memperkaya temuan konsep-konsep peneliti 

pendahulu.  

Maier menemukan bahwa tokoh-tokoh protagonis karya Pram 

periode awal berbicara dengan suara gagap, menjerit, bergumam, 

berteriak, dan menangis. Day menemukan bahwa cerita awal Pram 

yang mengeksplorasi ruang antara bahasa  Jawa dan bahasa 

Indonesia merupakan situs krusial untuk pengalaman Postkolonial 

dan identitas Indonesia modern. Teew menemukan bahwa tokoh-
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tokoh dalam karya Pram mencerminkan karakter dan kepribadian 

orang Jawa. Soemardjo menemukan bahwa perkembangan 

penceritaan dalam novel Indonesia karya-karya Pram  dipengaruhi 

oleh perubahan konteks sosial bangsa Indonesia. 

Bahari (2007:183) menemukan bahwa tetralogi karya Pram 

memiliki muatan sejarah, jender, dan identitas sosial bangsa terjajah. 

Pemikiran Pram sebagai bangsa terjajah melalui tokoh-tokoh 

perempuan yang diciptakannya menjadi perhatian utama.  Bahari 

yang menekankan analisisnya pada tokoh perempuan Sanikem atau 

Ontosoroh berkesimpulan bahwa kebangkitan bangsa terjajah 

diwarnai oleh perjuangan kaum perempuan.   

Hun (2011:332) menemukan bahwa tetralogi karya Pram ditulis 

dengan bahan-bahan sejarah. Hun berkesimpulan bahwa tetralogi 

novel karya Pram merupakan novel sejarah yang memaparkan 

pemikiran pengarang berdasarkan fakta-fakta sejarah negara dan 

bangsanya pada masa lampau. Hun memfokuskan penelitiannya 

pada pemikiran Pram sebagai pengarang dalam karyanya dari 

pendekatan bahan sejarah.  

Dengan demikian terlihat bahwa penelitian pendahulu lebih 

menekankan perhatiannya pada pemikiran pengarang dan 

pandangan bangsa terjajah dalam praktik penjajahan. Penelitian ini 

melihat bahwa praktik penjajahan tidak dapat dilepaskan oleh dua 

variabel penting, yakni penjajah dan terjajah. Karena itu, peneliti 

melakukan analisis dalam perspektif postkolonial yang memper-

tautkan antara penjajah dan terjajah.   

 

B. Studi Budaya dan Postkolonial 

Postkolonial sebagai teori merupakan bagian dari studi budaya 

ataucultural studies (Sutrisno dan Hendar Putranto [Ed.]. 

2004:97).Dalam perspektif studi budaya, tidak ada budaya yang lebih 
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baik daripada budaya yang lain karena setiap budaya memiliki  nilai 

fungsional bagi pemakainya. Karena itu, penjajah dan terjajah 

memiliki kebudayaan masing-masing.  

Kelahiran studi budaya tidak dapat dilepaskan jasa Raymond 

Williams dan Richar Hogard. Melalui karyanya,  Culture and Society 

dan The Long revolution, Williams merumuskan konsep “budaya”  

yang dapat digambarkan melalui dalam dua perspektif (Hall dalam 

Dirk [ed.], 1993:520—538). Pertama, Williams menghubungkan 

“budaya” sebagai deskripsi apa  yang dibayangkan oleh masyarakat 

dan penggambaran pengalaman masyarakat yang sama. Definisi ini 

memberikan penekanan terhadap gagasan-gagasan masyarakat. 

Berkesenian dipandang sebuah proses sosial yang umum: pemberian 

dan pengambilan makna. Budaya merupakan sesuatu yang umum 

atau lazim diterima oleh masyarakat luas. 

Bagi Williams, cara kita memandang sesuatu merupakan cara 

hidup kita yang sesungguhnya. Proses komunikasi berada pada 

kenyataan proses komunitas tersebut: pemberian makna-makna 

yang sama, dan kemudian kegiatan-kegiatan dan tujuan-tujuan yang 

sama: penawaran, penerimaan dan perbandingan makna-makna 

baru, mengarah pada ketegangan dan perubahan. 

 Jika seni merupakan bagian dari masyarakat, maka tidak ada 

satu hal pun yang solid, selain seni. Seni merupakan kegiatan, dengan 

penciptaan, perdagangan, politik, dan pertumbuhan keluarga. Untuk 

mempelajari hubungan-hubungan ini dengan baik, kita harus 

mempelajarinya secara aktif, memahami semua kegiatan sebagai 

bentuk  kekuatan manusia. Definisi yang pertama ini merujuk 

konotasi istilah “budaya” dengan domain “gagasan”. Budaya 

merupakan gagasan yang lazim pada masyarakat kolektif. 

Definisi budaya yang kedua, menurut Williams, lebih 

mempertimbangkan secara antropologis. Aspek budaya  menunjuk 
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pada praktik-praktik sosial. Budaya dalam batasan ini  merupakan 

sebuah cara hidup secara keseluruhan. Williams mengaitkan aspek 

budaya dengan deskripsi  etnografis. Teori budaya dijabarkan sebagai 

studi tentang hubungan antara elemen-elemen yang ada dalam 

kehidupan secara keseluruhan. Budaya bukanlah sebuah praktik, 

bukan pula deskriptif sederhana adat istiadat dan kebiasaan rakyat 

dalam masyarakat sebagaimana yang  terjadi dalam beberapa jenis 

antropologi tertentu. Budaya dikaitkan dengan semua praktik sosial. 

Pertanyaan tentang apa yang dipelajari dan bagaimana 

mempelajarinya, akan terjawab dengan sendirinya. Budaya adalah 

pola-pola organisasi, bentuk-bentuk karakteristik energi manusia 

yang dapat ditemukan kembali saat menyatakan dirinya sendiri 

dalam identitas dan timbal balik yang tidak diharapkan sebagaimana 

dalam diskontinuitas  pada semua praktik sosial.  

Analisis budaya karena itu merupakan usaha untuk menemukan 

lingkungan organisasi yang memiliki hubungan-hubungan yang 

kompleks. Dimulai dengan penemuan pola-pola satu jenis 

karakteristik. Seseorang akan menemukannya, bukan pada seni, 

produksi, perdagangan, politik, pertubuhan keluarga, yang dinilai 

sebagai kegiatan-kegiatan yang terpisah, melainkan melalui 

pembelajaran sebuah organisasi umum dalam sebuah peristiwa 

sosial tertentu. Secara analitik, seseorang harus mempelajari 

hubungan-hubungan antara pola-pola ini. Tujuan  analisis  tersebut 

adalah untuk memahami bagaimana interaksi-interaksi antara semua 

praktik dan pola-pola sosial hidup dan dialami secara keseluruhan.  

Cultural studies yang melihat tiadanya sentralitas budaya 

melahirkan paradigma kajian-kajian lebih luas dalam studi pluralitas. 

Pandangan pluralitas budaya melahirkan studi  multi-kulturalisme. 

Pandangan pluralitas gender melahirkan studi  feminisme. 

Pandangan pluralitas standar seni melahirkan studi  posmodernisme. 
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Pun juga ketika semua bangsa di dunia tidak lagi memandang Eropa 

sebagai pusat karena memang semua bangsa plural, lahirlah studi 

kolonialisme atau pascakolonialisme atau postkolonialisme. Dengan 

demikian, eratlah hubungan studi cultural studies dengan studi 

postkolonialisme.   

Jika ditelusuri dari teori postmodernisme, terdapat hubungan 

antara posmodernisme, cultural studies, postkolonial, tanda, teks, 

dan studi interdisipliner. Satu sama lain saling berkait dalam 

membangun teori postkolonial. 

Postmodernisme memiliki pengertian penolakan terhadap 

pandangan universal. Sebagai gaya kultural,  posmodernisme 

merujuk pada gerakan  filosofis  yang menolak ‘narasi-narasi besar’ 

atau penjelasan universal tentang sejarah  dan tindakan manusia. 

Karena ia menolak kemapanan universal, maka ia melakukan 

keberpihakan pada makna lain dan pengetahuan-pengetahuan lokal 

(Barker, 2005:522). Postmodernisme bertugas membangun makna 

baru sebagai makna lain dari makna universal.  Posmodernisme lebih 

melihat realitas kebudayaan lokal daripada kebudayaan universal. 

Jika kebudayaan Barat ’dianggap’ universal, maka kebudayaan 

Timur ‘dianggap’ kebudayaan lokal. Yang lokal memiliki tempat bagi 

posmodernisme. Kajian budaya Timur dengan demikian termasuk 

dalam ruang posmodernisme. 

Bagi posmodernisme, setiap budaya adalah budaya. Tidak ada 

budaya lain menempati posisi lebih tinggi atau lebih rendah daripada 

budaya lain. Karena itu, Barker (2005:515) mendefinisikan kajian 

budaya atau cultural studies adalah bidang penyelidikan 

interdisipliner atau pascadisipliner yang mempelajari produksi dan 

pemaknaan; cara-cara berbicara yang teregulasi pada perhatian dan 

isu-isu kekuasaan dalam praktik pemaknaan formasi kehidupan 

manusia.  
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Kebudayaan lebih merupakan  produksi dan pertukaran makna-

makna atau praktik-praktik pemaknaan pembentuk yang khas 

tentang suatu cara hidup (Barker, 2005:516). Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa kebudayaan adalah cara-cara hidup yang memiliki 

makna.  

Kajian budaya melihat bahwa kebudayaan bangsa satu dengan 

bangsa lain memiliki relasi. Relasi tersebut dapat mengambil bentuk 

dalam penguasaan budaya bangsa satu terhadap bangsa lain. Budaya 

bangsa penjajah  cenderung menguasai bangsa yang dijajahnya. 

Kekuasaan dipahami sebagai suatu kekuatan yang digunakan individu 

atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan atau kepentingan 

kelompok tertentu atas pihak lain. Kekuasaan bersifat mengekang 

dan  membatasi pihak lain. Dalam perkembangannnya, Foucault 

menekankan bahwa kekuasaan juga bersifat produktif dan 

memberdayakan pihak yang dikuasai sehingga kekuasaan berada 

pada setiap level masyarakat dan segala hubungan sosial (Barker, 

2005:516). 

Kekuasaan kolonial atas terjajah tidak dapat dihindari sebagai 

hukum sosial bahwa si kuat mendominasi si lemah. Pengaruh 

kekuasaan tersebut tidak mudah tiada karena kekuasaan mewujud 

dalam kebiasaan perilaku sosial. Perilaku sosial didorong oleh 

pembiasaan cara berpikir yang mewujud dalam mentalitas dan 

perilaku. Inilah yang melahirkan konsep bahwa kekuasaan kolonial 

terus berlangsung pada masyarakat terjajah.  

Fenomena tersebut  dilihat oleh kajian Postkolonial yang Barker 

menyebutnya sebagai pascakolonialisme. Barker (2005:551) 

memberikan batasan pascakolonialisme sebagai  teori kritis yang 

mengeksplorasi kondisi  diskursif pascakolonialitas, hubungan-

hubungan kolonial dengan kelanjutannya. Teori pascakolonial 

mempelajari wacana-wacana pascakolonial dan posisi subjeknya 
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dalam kaitannya dengan tema-tema ras, bangsa, subjektivitas, 

subaltern, hibriditas, dan kreolisasi. Disertasi ini lebih memfokus pada 

tema budaya bangsa yang terlihat pada objek tanda teks sastra.  

Tanda merupakan coretan dan bunyi-bunyi yang menghasil-kan  

makna karena relasinya dengan tanda-tanda lain. Tanda mewakili 

atau merepresentasi  konsep (Barker, 2005:525). Karena tanda 

menghasilkan makna ketika bekorelasi dengan tanda lain, maka 

tanda bukan sesuatu yang bebas dari tanda lain. Makna tanda 

ditentukan oleh tanda lain. Upaya menghasilkan makna suatu tanda 

terletak pada pemberi makna dalam menghadirkan tanda lain di luar 

tanda yang diberi makna. Produksi makna tanda dengan demikian 

sangat ditentukan oleh pemberi makna dalam membangun relasi 

antartanda.  

Pemaknaan tanda sastra dengan demikian tidak lepas dengan 

tanda di luar teks sastra. Pemaknaan teks sastra kemudian dapat 

dikaitkan dengan teks sejarah maupun teks-teks lain. Inilah yang 

mendasari cara berpikir interdisipliner dan multidisipliner dalam 

penelitian teks sastra sastra. 

Teks memiliki pengertian tidak hanya teks tertulis dalam bentuk 

produk cetakan seperti prasasti, buku, novel, dan tulisan. Dalam 

kajian budaya, semua yang menghasilkan makna melalui praktik 

pemaknaan disebut teks (Barker, 2005:525). Pengertian teks ini lebih 

menekankan proses menghasilkan makna atas objek yang diberi 

makna. Upaya membangun makna dengan demikian adalah upaya 

membangun teks. Adanya teks karena adanya pemakanaan oleh 

pemberi makna di luar teks. Karena itu, keberadaan teks bergantung 

sesuatu di luar teks. Inilah latar belakang kajian pemberian makna 

teks selalu dikaitkan dengan interdisipliner dalam perspektif cultural 

studies. Dengan demikian, jelaslah hubungan posmodernisme, kajian 

budaya, postkolonial, tanda, teks, dan studi interdisipliner. 
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Jika dirunut awal kelahirannya, studi kajian budaya tidak dapat 

dilepaskan dengan hegemoni kebudayaan Inggris dan Perancis atas 

kebudayaan lain. Bangsa ini mendominasi bangsa lain karena mereka  

memiliki kekuatan sebagai kolonial terhadap bangsa-bangsa Timur. 

Cultural studies dengan demikian dipicu oleh hegemoni kebudayaan 

tinggi Inggris dan Perancis sebagai representasi kebudayaan Barat. 

Kebudayaan Barat dianggap sebagai kebudayaan maju sedangkan 

kebudayaan Timur dianggap sebagai kebudayaan rendah.  

Pandangan tersebut dikoreksi oleh Raymond Williams, bahwa  

tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi daripada kebudayaan yang 

lain (Darma:2001). Bagi Williams, semua kelas sosial memiliki 

kebudayaan, karena kebudayaan pada dasarnya adalah seluruh 

pandangan hidup (Beilhrz [ed.], 2002:375). Semua kebudayaan 

dipakai oleh para pemiliknya. Dalam cultural studies, yang terpenting 

adalah bagaimana kebudayaan itu dipakai dan bukan apa 

kebudayaan itu.   Karena itu, semua kebudayaan memiliki hak yang 

sama sehingga setiap kebudayaan dapat dikaji.  

Konsep itulah yang kemudian menempatkan cultural studies 

merupakan bagian dari pemikiran posmodernisme. Ciri utama 

posmodernisme adalah menolak keterpusatan. Dalam perkem-

bangannya, Postkolonialisme sebagai bagian cultural studies menolak 

keterpusatan budaya kolonial. Budaya penjajah dan budaya terjajah 

memiliki nilai  yang tidak berbeda, karena itu harus memiliki tempat 

dan ruang kajian yang sama.  

Foucault sebagai pelopor posmodernisme melihat bahwa 

pengetahuan tidak mampu mewadahi objek pengetahuan. 

Pengetahuan bersifat perspektif. Pengetahuan membangun 

argumentasi dari perspektif tertetu. Karena itu, tidak ada 

pengetahuan total yang mampu memahami objektivitas dunia. 

Manusia memiliki berbagai sudut pandang untuk menginter-
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pretasikan heterogenitas dan kompleksitas manusia dengan 

kebudayaan yang dihasilkannya. Dengan demikian, pengetahuan 

berhubungan  erat dengan kekuatan dan kekuasaan (Clifford, 

1988:256; Ratna, 2005: 73—74). 

Pengetahuan biasanya dibangun oleh pihak yang kuat, pihak 

yang berkuasa. Sementara itu, dalam pandangan cultural studies, 

yang lemah pun berhak membangun pengetahuan. Karena itu,  

cultural studies merupakan kajian  yang  menarik dalam analisis 

representasi kebudayaan kelas terjajah. 

Istilah ’representasi’ dipakai dalam kajian studi budaya. 

Cavallaro (2004:83) membuat batasan konsep bahwa representasi 

merujuk pada orang atau objek yang  ’mendahului’ seseorang atau 

objek dalam ruang; merujuk pada orang atau objek yang menjadi 

superior atas sesuatu yang lain (inferior) dalam sistem kekuasaan.  

Representasi lebih merujuk pada sesuatu yang digambarkan oleh 

yang kuat atas yang lemah. Penjajah misalnya membuat representasi 

tentang diri terjajah. Karena superioritas penjajah, representasi 

terjajah merupakan kepanjangan tangan penjajah. Jelas bahwa 

terdapat hubungan antara studi budaya, teori postkolonial, dan 

fenomena penjajahan. Postkolonial sebagai teori merupakan bagian 

dari studi budaya. Postkolonial sebagai bagian studi budaya relevan 

digunakan menganalisis interaksi budaya penjajah dengan terjajah.  

 

C. Teori Postkolonial 

Postkolonial sebagai teori digunakan untuk menganalisis 

berbagai gejala kultural, seperti: sejarah, politik, ekonomi, dan sastra 

yang terjadi di negara-negara bekas koloni Eropa modern (Ratna, 

2007:206). Ashcroft dkk. (Ratna,(2007:207) menegaskan bahwa teori 

postkolonial lahir setelah negara-negara terjajah mengalami 

kemerdekaan. Teori postkolonial mencakup seluruh khazanah sastra 
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pada negara yang pernah mengalami kekuasaan penjajah sejak awal 

kolonialisasi hingga sekarang. Tema yang dapat dikaji oleh teori ini 

meliputi: politik, ideologi, agama, pendidikan, sejarah, antropologi, 

ekonomi, kesenian, etnisitas, bahasa, dan sastra, serta praktik 

penjajahan, seperti: perbudakan, pendudukan, pemindahan 

penduduk, pemaksaan bahasa, dan berbagai invasi kultural yang lain. 

Keberagaman tema postkolonial dapat dipersatukan dengan satu 

tema, yakni kolonialisasi atau penjajahan. 

Walia (Ratna,2007:206) menyatakan bahwa penelitian 

postkolonial kali pertama dikemukakan oleh Frantz Fanontz dengan 

bukunya yang berjudul Black Skin, White Masks and the Wretched of 

the Earth (1967). Fanontz yang psikolog itu mengembangkan analisis 

yang sangat cermat mengenai dampak psikologis dan sosiologis yang 

ditimbulkan oleh penjajahan. Fanontz menyimpul-kan  bahwa 

melalui dikotomi penjajah-terjajah, wacana oriental melahirkan 

marginalisasi psikologis yang dahsyat terhadp bangsa terjajah. Studi 

Fanontz ini dilanjutkan studi Edward W. Said melalui Orientalisme-

nya, Gayatri C. Spivak, dan Homi K. Bhabha.    

Teori postkolonial dianggap relevan dalam penelitian mutakhir. 

Kajian-kajian budaya tentang kolonialisme menarik perhatian peneliti 

dalam  menganalisis strategi yang diterapkan oleh pemerintah 

kolonial,  fenomena kolonial, dan perlawanan pribumi terhadap 

kolonial. Penelitian dengan mempergunakan teori postkolonial 

menjadi hal penting dalam mengungkap fenomena kolonialisme di 

Indonesia, karena Indonesia merupakan negara bekas jajahan. 

Dengan memanfaatkan teori postkolonial, peneliti dapat 

menjelaskan: strategi kolonial dalam mendominasi bangsa terjajah,  

fenomena perilaku bangsa terjajah akibat kolonial, dan perlawanan 

terjajah terhadap kolonial dalam bentuk kesadaran nasionalisme. 
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Teori merupakan konstruksi yang mendeskripsikan, mende-

finisikan, dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang muncul lebih dari 

satu kali atau hukum universal. Teori juga dapat dipandang sebagai 

alat atau logika yang berfungsi memengaruhi objek melalui cara-cara 

pendeskripsian, definisi, prediksi, dan kontrol. Teori bertujuan 

menafsirkan dan memengaruhi objek. Setiap teori memiliki cara 

pandang tersendiri karena setiap teori dibangun berdasarkan  

paradigma tertentu.     

Postkolonial sebagai teori dibangun dari paradigma cultural 

studies yang  merupakan cabang posmodernisme. Paradigma teori 

postkolonial menyatakan bahwa penjajah dan terjajah memiliki 

budaya yang berbeda. Karena itu, cara pandang bangsa penjajah  

berbeda dengan cara pandang bangsa terjajah.  

Lahirnya teori postkolonial dipicu studi Edward Said dalam 

Orientalisme, yakni bagaimana bangsa Barat melihat bangsa Timur 

menurut pespektif orang Barat. Dalam teori postkolonial, terdapat 

konsep-konsep bagaimana penjajah atau bangsa Barat melihat 

bangsa terjajah atau bangsa Timur.  

Orientalisme memiliki tiga pengertian. Pertama, orientalisme 

adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orientalis yang 

mengajarkan, menuliskan, atau meneliti tentang Asia Timur. Yang 

termasuk kelompok ini adalah filolog, sosiolog, sejarawan, dan 

antroplog. Kedua, orientalisme adalah gaya atau cara pemikiran yang 

berdasarkan pada sebuah perbedaan ontologi dan epistemologi 

antara Barat dan Timur. Yang dilihat dalam pengertian ini adalah 

bagaimana orang Barat melihat orang Timur tentang: orang-

orangnya, kebiasaan, pemikiran, dan jalan hidupnya. Ketiga, 

orientalisme adalah sebuah lembaga gabungan untuk bekerja sama 

dengan Asia Timur. Lembaga-lembaga semasa kolonial  dan 

sesudahnya pada sekitar akhir abad sembilan belas ini digunakan 
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sebagai kekuatan untuk mendominasi, membangun kembali, dan 

memiliki kekuasaan atas Asia Timur (Clifford, 1988:259). 

Perspektif Barat terhadap Timur ini melahirkan studi 

orientalisme. Dalam orientalisme, pandangan-pandangan subjektif  

bangsa penjajah lebih dominan. Dominasi penjajah tersebut harus 

diseimbangkan dengan kekuatan terjajah. Bangsa terjajah juga 

memiliki hak yang sama untuk memberikan pandangan terhadap 

bangsa penjajah.  

Pandangan penjajah terhadap terjajah merupakan wilayah 

orientalisme. Pandangan terjajah terhadap penjajah merupakan 

wilayah postkolonialisme. Karena itu, kelahiran postkolonialisme 

dipicu oleh kelahiran orientalisme.  

Orientalisme dan postkolonialisme bermuara pada kekuasaan. 

Orientalisme melihat bagaimana penjajah menguasai terjajah. 

Postkolonialisme melihat bagaimana terjajah melakukan perlawanan 

atas kekuasaan penjajah. Jika orientalisme lebih pada dominasi 

kekuasaan penjajah, postkolonialisme lebih pada bagaimana terjajah 

mengatasi dominasi penjajah atau kekuasaan penjajah. Jika 

orientalisme merupakan alat penjajah menguasai terjajah, 

postkolonialisme merupkan alat terjajah  untuk mem-bebaskan diri 

dari penjajah.   

Ratna (2008:110) melihat bahwa studi orientalisme 

berparadigma Gramscian dan Foucaultian mengenai strategi 

kekuasaan. Gramsci yang terkenal dengan teori hegemoninya 

berkeyakinan bahwa dominasi kuat atas lemah dapat dilakukan 

melalu ideologi sedangkan Foucault berkeyakinan bahwa 

pengetahuan merupakan alat kekuasaan. Dengan demikian, 

kekuasaan terbangun oleh variabel ideologi dan ilmu pengetahuan.       

Paradigma yang dianut oleh postkolonial adalah bahwa terdapat 

oposisi biner antara kuat dan lemah. Pihak kuat menguasai pihak 
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lemah. Karena secara geografis negara-negara Barat adalah kuat 

sedangkan negara-negara Timur adalah lemah, maka terjadilah 

bahwa Barat menjadi bangsa  penjajah dan Timur menjadi bangsa  

terjajah. Kesadaran keterjajahan mengakibatkan  masyarakat terjajah 

atau bangsa Timur (orient) memberikan perlawanan terhadap   

kolonial atau bangsa Barat (occident).  

Orientalisme dan postkolonialisme merupakan dua sisi mata 

uang yang berlawanan. Dilihat dari fungsi dan tujuannya, wacana 

orientalis seolah-olah bertentangan secara paradoksal dengan 

wacana postkolonial. Wacana orientalis adalah wacana yang 

mewakili sistem ideologi Barat dalam kaitannya dengan fungsinya 

untuk menanamkan hegemoninya terhadap bangsa Timur. 

Sebaliknya, wacana postkolonial adalah wacana yang mewakili 

sistem ideologi Timur untuk menanamkan pemahaman ulang 

sekaligus memberikan citra diri baru terhadap bangsa Timur atas 

hegemoni Barat.  

Paradigma tersebut dianut oleh teori postkolonial. Inti 

paradigma postkolonial adalah kekuatan harus dilawan. Agar 

memiliki eksistensi, lemah harus memberikan perlawanan terhadap 

yang kuat. Agar Timur menjadi Timur, maka Timur harus 

memberikan perlawanan terhadap Barat. Agar tidak terus dijajah, 

terjajah harus memberikan perlawanan terhadap penjajah.  

Bentuk-bentuk konflik penjajah dan terjajah ini banyak 

direpresentasikan dalam karya sastra yang ditulis pada masa dan 

setelah periode penjajahan. Pertentangan antara Barat dan Timur 

direpresentasikan dalam konflik-konflik  yang tergambarkan dalam 

sastra. Konflik dalam sastra memang selalu ada. Budiman (dalam 

Herfanda, dkk [ed.], 2003:114) melihat bahwa sastra selalu 

mempunyai ruang untuk  mengekspresikan konflik-konflik dengan 



 

32|Iib Marzuqi, M.Pd. 

penggarapan yang khusus sehingga menimbulkan pemaknaan bagi 

pembacanya.  

Faruk (2007:14–18) memilah studi postkolonial menjadi tiga hal. 

Ketiga hal tersebut adalah postkolonial sebagai  teori atau teori 

postkolonial, hubungan teori dengan realitas yang menghasilkan 

pernyataan yang berkaitan dialektika penjajah-terjajah, dan metode 

atau operasionalisasi teori postkolonial. Teori postkolonial menurut 

Faruk (2007:14-15) yang mengembangkan teori Makaryk, Aschroft, 

Tiffin, dipilah menjadi empat kategori. Pertama, teori postkolonial 

atau pascakolonial adalah sebuah istilah bagi sekumpulan strategi 

teoretis dan kritis yang digunakan untuk meneliti kebudayaan 

(kesusastraan, politik, sejarah, dan seterusnya) dari koloni-koloni 

negara-negara Eropa dan hubungan Negara Negara itu dengan belah 

dunia sisanya. Meskipun tidak mempunyai aliran dan metode yang 

tunggal, teori-teori pasca-kolonial mempunyai kesamaan dalam 

asumsi-asumsi sebagai berikut: (a) mempertanyakan efek negatif dari 

apa yang justru dianggap bermanfaat kekuasaan imperial itu seperti 

pernyataan mengenai hadiah peradaban, warisan sastra inggris, dan 

sebagainya; (b) mengangkat isu-isu seperti rasisme dan eksploitasi, 

dan (c) mempersoalkan posisi subjek kolonial dan pasca-kolonial 

(Makaryk:1993). 

Kedua teori postkolonial melibatkan pembicaraan mengenai  

aneka jenis pengalaman seperti migrasi, perbudakan, penekanan, 

resistensi, representasi, perbedaan, ras, gender, tempat, dan respon-

respon terhadap wacana agung yang berpengaruh dari kekuasaan 

imperial Eropa seperti sejarah, filsafat, linguistik dan pengalaman 

dasar dalam berbicara dan menulis yang dengannya keseluruhan hal 

diatas mewujud. Pengertiannya bermacam macam. Meskipun 

demikian, studi-studi yang didasarkan pada fakta histopris 

kolonialisme Eropa dan  aneka efek material yang ditimbulkan oleh 
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kolonialisme itu. Dengan pengertian demikian, teori pasca-kolonial 

tidak mengacu kepada segala bentuk marginalitas yang tidak 

berkaitan dengan proses kolonialisme yang histories ( Aschroft, 

Cs.:1995). 

Ketiga, teori postkolonial mencakup tiga kemungkinan pilihan, 

yaitu : (a) pada kebudayaan masyarakat-masyarakat yang pernah 

mengalami penjajahan Eropa, baik berupa efek penjajahan yang 

masih berlangsung sampai pada masa Teori pasca-kolonial maupun 

kemungkinan transformasinya ke dalam bentuk bentuk yang disebut 

neokolonialisme (internal maupun global), (b) rerspons perlawanan 

atau wacana tandingan dari masyarakat terjajah maupun yang 

lainnya terhadap penjajahan itu, tanpa meng-hilangkan perhatian 

pada kemungkinan adanya ambiguitas atau ambivalensi, dan (c) 

segala bentuk marginalitas yang diakhibatkan oleh segala bentuk 

kapitalisme (Lo and Tiffin:998). 

Keempat, teori teori Postkolonial adalah seperangkat gagasan 

yang mengarahkanperhatian peneliti pada hubungan antara 

kebudayaan dan imperialism. Imperialisme diartikan sebagai praktik, 

teori, dan sikap dari suatu pusat metropolitan yang menguasai suatu 

wilayah yang jauh dengan kolonialisme, yaitu dibangunnya 

pemukiman di wilayah-wilayah yang jauh itu, sebagai salah satu 

konsekuensinya yang hamper selalu niscaya (Said:1993). 

Bila teori postkolonial dipahami sebagai seperangkat 

pertanyaan yang sistematis mengenai kenyataan hubungan penjajah-

terjajah, menurut Faruk (2007:15-17) yang mengem-bangkan 

gagasan Moore-Gilbert (1997),  dapat dirumuskan tujuh hal. 

Pertama, masyarakat terjajah adalah masyarakat yang hidup dalam 

sebuah wilayah geografis yang diduduki, dikuasai, diatur, dikontrol 

dan dikendalikan oleh masyarakat lain yang berasal dari wilayah 

geografis atau ruang yang lain, terutama masyarakat eropa. Kedua, 
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masyarakat terjajah adalah masyarakat yang pikiran, perasaan, sikap, 

perilaku, dan bahkan tubuhnya diduduki, dikuasai, diatur, dikontrol, 

dan dikendalikan oleh masyarakat penjajah melalui praktik, teori dan 

sikap yang ditanamkan padanya oleh masyarakat penjajah itu. Ketiga, 

kekuasaan penjajah atas pikiran, perasaan, sikap dan perilaku 

masyarakat terjajah itu dapat lebih kuat dan berlangsung lebih lama 

daripada kekuasaannya atas wilayah geografis masyarakat terjajah, 

dapat terus berlangsung bahkan sesudah si penjajah melepaskan 

kekuasaannya atas wilayah geografis tersebut. Keempat, kekuasaan 

penjajah atas pikiran, perasaan, sikap dan perilaku masyarakat 

terjajah itu dapat tertanam sangat dalam sehingga tetap 

mempertahankan pengaruhnya bahkan ketika masyarakat terjajah 

justru berusaha membebaskan diri darinya. Kelima, Kekuatan dan 

kedalaman pengaruh kekuasaan penjajah atas pikiran, perasaan, 

sikap dan perilaku terjajah itu disebabkan oleh strategi penanaman 

kekuasaan yang kamuflatif dan manipulatif yang digunakannya, yang 

antara lain dapat mengubah kekuasaan menjadi seakan-akan 

kebaikan, dan strategi penanaman kekuasaan yang membentuk 

suatu konfigurasi praktik, teori, dan sikap, serta strategi transformatif 

dalam pengertian dapat berubah bentuk menjadi sesuatu yang lain. 

Keenam, kondisi dan kecenderungan di atas terutama menampakkan 

diri secara historis dalam kasus masyarakat terjajah atau yang pernah 

terjajah oleh masyarakat Eropa karena masyarakat Eropa  berhasil 

mengembangkan teknologi dan strategi kekuasaan yang sangat 

efektif  sejak abad XIX. Ketujuh, seberapa kuat pengaruh kekuasaan 

penjajah terhadap ruang pikiran, perasaan, sikap dan perilaku 

masyarakat terjajah tidak pernah sepenuhnya dimengerti dan 

dengan demikian dikuasai oleh penjajah. Kenyataan demikian, 

membuat selalu pula terbuka peluang bagi si terjajah untuk 

memainkan kekuasaan penjajah dengan cara cara yang tidak terduga 
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dan terpahami atau bahkan seringkali mengejutkan penjajah itu 

sendiri.  

Postkolonial sebagai teori memiliki metode yang dapat 

dikembangkan dalam prosedur penelitian postkolonial. Metode 

postkolonial mengarahkan penelitian  kepada usaha–usaha: (1) 

mengungkapkan atau menelanjangi operasi kekuasaan penjajah yang 

terselubuyng dibalik teori, sikap dan praktiknya yang seakan tidak 

mengandung pretense dan kekuasaan atau politik; (2) 

mengungkapkan operasi kekuasaan penjajah di balik praktik, sikap 

dan teori masyarakat terjajah yang seakan sudah bebas atau 

mengarah pada usaha pembebasan dari kekuasaan penjajah; (3) 

mengungkapkan operasi perlawanan terjajah yang ada di balik teori, 

sikap dan praktiknya yang seakan patuh pada kekuasan penjajah; (4) 

Arah yang dirumuskan dalam (f) itu sekaligus menegaskan posisi teori 

dan kritik pasca-kolonial sebagai aktivitas pemberdayaan masyarakat 

terjajah (agency) dan sebagai aktivitas penghapusan segala bentuk 

penjajahan (dekolonisasi).  

Hubungan penjajah dengan terjajah melahirkan dua 

kemungkinan. Kemungkinan pertama dominasi penjajah dimaknai 

toleransi oleh bangsa terjajah. Akibatnya, penjajah dan terjajah 

memiliki hubungan saling pengertian dan tidak terjadi pertentangan. 

Terjajah tidak melihat penjajah sebagai subjek yang menguasai objek 

terjajah. 

Sebaliknnya, kemungkinan kedua bahwa terjajah menyadari 

keterjajahannya oleh penjajah. Karena sadar bangsa mereka dijajah, 

bangsa terjajah melakukan perlawanan. Perlawanan terjajah 

terhadap penjajah dapat berupa perlawanan fisik maupun 

perlawanan intelektual melalui tulisan. Karena itu, kesadaran, protes, 

dan pemberontakan terjajah disuarakan melalui teks sastra. Inilah 

yang  menjadi pumpunan penelitian ini.  
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Studi sastra postkolonial, menurut Spivak dan Gandi 

(Endraswara, 2003:177) berkait dengan sublatern studies ataustudi 

sublatern. Studi ini merupakan kajian Postkolonial yang terjadi pada 

negara-negara Asia Selatan khususnya India yang dipelopori oleh 

Spivak (Morton, 2008:155). Sublatern studies adalah studi 

masyarakat yang tertekan harus berbicara, harus mengambil inisiatif, 

dan menggelar aksi  atas suara mereka yang terbungkam. Suara-

suara sublatern banyak terdapat pada karya sastra  sastra era 

kolonialisme maupun sesudahnya. Korban-korban penindasan 

kolonial dan pemberontakan antikolonial menjadi sasaran peneliti. 

Dengan demikian, teori postkolonial memiliki hubungan yang erat 

dengan konsep ideologi, pandangan kelompok sosial, dan studi 

orientalisme atau cara pandang bangsa Barat terhadap bangsa Timur. 

Selanjutnya di bawah ini diuraikan konsep-konsep teori postkolonial.  
 

D. Konsep-Konsep dalam Teori Postkolonial 

Teori postkolonial bertumpu pada paradigma perlawanan 

bangsa Timur terhadap bangsa Barat.  Barat dalam perspektif Timur 

dianggap penjajah dan penindas. Karena itu, teori postkolonial 

banyak menfokuskan kajiannya pada relasi budaya oposisi biner 

penjajah dan terjajah.  

Hubungan penjajah dan terjajah menempatkan wacana bahwa 

penjajah adalah pengatur atau superior sedangkan terjajah adalah 

yang diatur atau inverior. Superioritas penjajah melahirkan konsep 

ideologi penjajah, dampak penjajah, dan pandangan penjajah. 

Inverioritas terjajah melahirkan konsep mentalitas terjajah penyebab 

penjajahan, pandangan terjajah, dan kesadaran nasionalisme 

terjajah.  
 

1. Mental Bangsa Terjajah 
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Mental bangsa terjajah merupakan keadaan psikologis 

kelompok sosial terkuasai. Keadaan psikologis bangsa terjajah 

meliputi mental prakolonial dan pascakolonial. Mental prakolonial 

merupakan mental bawaan terjajah yang memungkinkan 

terjadinya penjajahan. Mental pascakolonial terjajah 

dimungkinkan terbangun karena pengaruh penjajahan.   

Mental bangsa terjajah mewujud dalam bentuk cara 

berpikir dan bertindak bangsa terjajah. Cara berpikir dan 

bertindak bangsa terjajah sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan 

masa  lalunya.  Analisis para ahli menyebutkan bahwa bangsa 

terjajah tidak memiliki kepercayaan diri karena mereka berada 

dan diperlakukan secara subordinasi.  

Kesubordinasian terjajah atas penjajah dibuktikan secara 

ilmiah oleh Fanontztz (1967); Yahya (2005:128), Bhaba (Bill:1994; 

Clifford:1988), Spivak (Morton:2008), dan Said (1978) dengan 

konsep mimikri (peniruan), hibriditas (mentalitas ganda), 

subordinasi (kelas kedua), dan diaspora  (keterasingan); Gayatri 

Spivak dengan konsep subaltern (kelompok marginal);   Edward 

Said dengan pembelaannya terhadap Timur karena Barat 

mewacanakan bahwa Barat-Timur didikotomikan  penjajah-

terjajah, superior-inferior, baik-buruk.  

Menurut teori postkolonial,  mental bangsa terjajah adalah 

inferior dan selalu merasa subordinasi. Mentalitas ini semakin 

diperparah dengan ideologi penjajah yang menanamkan wacana 

bahwa penjajah adalah baik sementara terjajah adalah buruk. 

Akibat penjajahan adalah kerusakan kekayaan alam dan 

mentalitas bangsa terjajah yang berlangsung dalam periode 

selama dan setelah penjajahan terjadi, seperti gejala mimikri dan 

munculnya fenomena masyarakat subaltern.    
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Mental pascakolonial merupakan mental terjajah yang 

disebabkan oleh praktik penjajahan. Mental prakolonial  diartikan 

sebagai mental bawaan sedangkan mental pascakolonial diartikan 

mental terjajah yang muncul akibat dampak penjajahan. 

Penjajahan merupakan praktik penguasaan pihak kuat terhadap 

pihak lemah. Penguasaan dapat mengambil bentuk bangsa satu 

atas bangsa lain atau kelompok sosial satu terhadap kelompok 

sosial lain dalam satu wilayah teritorial. Praktik penjajahan 

melibatkan penjajah dan terjajah. Penjajah sebagai superior 

menguasai terjajah sebagai pihak inferior. Dalam segala sendi 

kehidupan, penjajah selalu mendominasi terjajah dalam praktik 

penjajahan sehingga terjajah merasakan sebagai objek yang selalu 

diatur, dikuasi, dan ditindas. 

Pengaturan, penguasaan, dan penindasan tersebut 

disebab-kan oleh kelemahan terjajah dan kekuatan penjajah. 

Terjajah tidak memiliki mental berkuasa. Dalam tradisi Jawa, 

orang lebih memilih menjadi abdi. Hal ini dapat dilihat dalam 

sejarah masa kerajaan.  

Jika dilihat secara eksternal dalam persinggungannya 

dengan bangsa asing, mentalitas terjajah akibat interaksinya 

dengan penjajah dapat dilihat dari studi Said (2001:53). Said  

menjelaskan bahwa  sejak 1815 sampai dengan 1914 bangsa-

bangsa Barat yang diwakili kerajaan raksasa Inggris dan Perancis 

telah memperluas daerah jajahannya dari kurang lebih 35 persen 

menjadi kurang lebih 85 persen dari seluruh permukaan bumi, 

terutama Afrika dan Asia. Bersamaan dengan  penjajahan itulah, 

pemikiran orientalisme dijalankan oleh kolonial melalui tangan-

tangan ilmuwannya dengan mendeskripsikan bangsa Timur untuk 

keperluan penjajah budaya dalam waktu yang tak terbatas.  
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Ide-ide orientalis memengaruhi bangsa-bangsa Timur 

maupun Barat atau Eropa. Orientalisme dipahami sebagai 

seperangkat kendala atas dan pembatasan-pembatasan 

pemikiran daripada hanya sebagai doktrin positif. Hakikat 

orientalisme adalah pem-bedaan yang tidak dapat dihapuskan 

antara superior Barat dan inferior Timur. Orientalisme  terus 

memperdalam dan memper-tajam perbedaan tersebut.  

Dengan sangat ironi,  Said (2001:53--54) membuat analisis 

bahwa tak seorang Timur pun yang diperkenankan melihat 

seorang Barat yang telah mulai berumur pikun, sebagaimana tak 

seorang Barat pun perlu memandang dirinya sendiri, berkaca di 

mata rakyat jajahannya.  Studi oriental atau ketimuran dengan 

demikian dimaknai sebagai usaha Barat mengekploitasi Timur. 

Karena itu, dalam orientalisme, masyarakat  terjajah digambarkan  

sebagai masyarakat yang inferior, irasional, dapat dikontrol dan  

dapat dimanipulasi oleh pihak yang dominan atau penjajah. 

Dalam memandang kekuasaan, terjajah yang diwakili oleh 

mental orang Jawa berbeda dengan penjajah Barat. Berkaitan 

dengan kekuasaan ini, Suseno 2001 (110—113) melihat 

paradigma yang berbeda antara pandangan Barat dan Timur yang 

diwakili oleh masyarakat Jawa. Bagi Barat, kekuasaan harus diraih. 

Bagi Timur, Jawa, kekuasaan tidak harus diraih karena kekuasaan 

adalah pemberian sang kosmis. Cara berpikir dan tindakan 

terjajah yang menyebabkan dirinya lemah secara alamiah 

menyebabkan pihak lain yang lebih kuat  menguasai terjajah.  

 

2. Ideologi Bangsa Penjajah terhadap Bangsa Terjajah 

Setiap kelompok sosial memiliki ideologi tertentu. Ideologi 

memiliki kepentingan memihak kepada pemilik idelogi. Ideologi 

dalam pandangan Postkolonial erat dengan pandangan Marx dan 
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Engels (Sutrisno [ed.], 2004:22-23) yang mengemukakan bahwa 

ideologi pada dasarnya adalah kesadaran yang melenceng, yang 

menyembunyikan hubungan riil orang-orang dengan dunia 

mereka. Ideologi yang ditanamkan masyarakat menyembunyikan 

penindasan dan eksploitasi yang dialami masyarakat kelas bawah. 

Gramsci (Sutrisno [ed.], 2004:23) menunjukkan bahwa ideologi 

tiap kelas memunyai tujuan yang berbeda. Bagi kelas penguasa, 

ideologi bertujuan memertahankan kohesi sosial dan kepentingan 

dominan. Bagi kelas tertindas, ideologi merupakan ekspresi 

perlawanan masyarakat yang dieksploitasi. Karena itu, ideologi 

dipahami sebagai kesadaran perjuangan dalam sebuah kelas 

sosial masyarakat.  

Ideologi bekerja dalam masyarakat melalui dua tataran, 

yaitu tataran pemikiran dan kesadaran  masyarakat dalam praktik 

hidup sehari-hari. Melalui ideologi yang ditanamkan kepada 

masyarakat, kekuasaan atas masyarakat dapat dipelihara dan 

dipertahankan. Dengan melibatkan ideologi, upaya hegemoni 

dapat dilakukan melalui kombinasi pemaksaan dan kerelaan baik 

secara individual maupun kolektif (Sutrisno [ed.], 2004:23).  

Terdapat kecenderungan bahwa pihak penguasa 

menanamkan ideologinya kepada pihak lemah. Karena itu, 

penjajah menanamkan ideologinya kepada masyarakat terjajah. 

Ditumbuhkan ideologi bahwa penjajah adalah superior dan 

terjajah adalah inferior. Penanaman ideologi penjajah ini merusak 

psikologi masyarakat terjajah.  

Kerusakan budaya terjajah disebabkan oleh rasisme 

kolonial penjajah. Fanontz  dalam Gandhi (1988:143) membuat 

analisis bahwa ideologi penjajah merusak seluruh sendi 

kehidupan bangsa terjajah. Ideologi budaya kolonial   membatasi 

eksistensi bangsa terjajah. Ideologi penjajah membingkai, 



 

Menemukan Keindonesiaan dalam Novel-novel Pramoedya Ananta Toer | 41 

membatasi, dan menentukan cara-cara berpikir bangsa terjajah, 

sehingga bangsa terjajah tidak lagi memiliki eksistensi kebebasan.  

Penjajahan bukan sekadar eksploitasi bentuk-bentuk 

material daerah jajahan. Lebih dari itu, kolonial mewariskan 

penjajahan yang secara kontinu mengeksploitasi masyarakat 

terjajah lebih pada penjajahan ideologis. Penjajah menanamkan 

ideologi superiornya secara terus-menerus. Dalam jangka 

panjang, terciptalah pola pikir bahwa masyarakat terjajah adalah 

masyarakat  kelas kedua.  

Ideologi penjajah menyusup dalam bidang ilmu 

pengetahuan, pendidikan, dan teks-teks tertulis yang ditulis 

dengan perspektif kolonial. Karena itu, Ashroft; Viswanathan 

(dalam Gandhi, 2006 :187—191) melihat bahwa semua teks-teks 

produk kolonial merupakan kepanjangan penjajahan ideologi 

kolonial terhadap bangsa terjajah. 

Kajian-kajian dewasa ini mengenai tekstual imperial juga 

menyadari suatu keterlibatan yang dinyatakan antara ideologi 

kolonial abad XIX  kemunculan kesusasteraan  Inggris sebagai 

suatu disiplin akademis dalam koloni-koloni tersebut. Ilmuwan 

Timur tersebut  berpendapat bahwa ‘teks bahasa Inggris’ memiliki 

tendensius kepentingan negara penjajah. Orang terjajah dipaksa 

untuk mengingat jalur pilihan dari guru kesusastraan Ingris. Anak-

anak kolonial tunduk pada logika rahasia indoktrinasi spiritual dan 

politis. Para kritikus berpendapat bahwa pembacaan teks 

kesusastraan menjadi suatu tindakan kepatuhan ritual. Bacaan 

pendidikan merupakan gejala indoktrinasi kolonial. 

Pemikir Afrika, Nairobi, Ngungi wa Thiong’o dan Asia, dan 

India melakukan kecaman praktik menggunaan bahasa kolonial, 

Inggris, sebagai bahasa administrasi di negara bangsa terjajah. 

Ketika bahasa Inggris akan tetap menjadi menadi bahasa 
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administrasi dan elit pemerintahana, mereka menolaknya. Gandhi 

melihat tersebut sebagai kerusakan yang dilakukan karena 

pendidikan diterima melalui lidah asing. Hal tersebut menciptakan 

jurang pemisah antara kelas-kelas yang berpendidikan dan 

masyarakat pada umumnya. ‘Kita tidak mengetahui mereka dan 

mereka tidak tahu kita’ (Gandhi, 2006:191). 

Hegemoni kolonial terhadap masyarakat jajahan 

mewujudkan ideologi bahwa masyarakat terjajah tidak memiliki 

kepercayaan diri.  Terminologi saling berlawanan (oposisi binere): 

positif-negatif, baik-buruk, kuat-lemah kemudian menjadi cara 

berpikir masyarakat terjajah. Bahwa penjajah adalah masyarakat 

yang baik, sementara itu terjajah adalah masyarakat buruk. 

Penjajah adalah kuat dan terjajah adalah lemah. Penjajah adalah 

kaya dan terjajah miskin. Penjajah adalah beradab dan terjajah 

tak beradab. Penjajah adalah modern dan terjajah adalah 

tradisional. Penjajah  adalah cerdik pandai dan terjajah adalah 

bodoh. Inilah bentuk-bentuk ideologi ketidakpercayaan diri yang 

ditanamkan penjajah terhadap masyarakat terjajah.  

Dalam menanamkan ideologinya,  penjajah membangun 

sebuah perspektif terhadap orang-orang terjajah dengan cara 

pandangnya. Ilmuwan-ilmuwan Barat melegitimasi perspektifnya 

bahwa otak orang timur kacau, tidak mampu memahami apa 

yang dapat dipahami dengan cepat oleh otak Eropa. Mentalitas 

orang Timur menyimpang, tidak akurat, terbelakang, irasional,  

bejat moral, dan kekanak-kanakan, konyol, menjijikkan, idiot, dan 

keturunan iblis keji (Said, dalam Darma:2001; Abas, 1995:vii-viii).  

Selain menghina, bangsa kolonial dalam menanamkan 

ideologinya  juga menggunakan cara picik, kekerasan, dan jahat. 

Karena keterbatasan  tenaga untuk menjaga wilayah jajahan yang 

sangat luas, pemerintah kolonial mengandalkan jaringan preman 
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untuk menjaga wibawa dan pemerintahan di desa-desa. Sebagai 

imbalan, preman ditoleransi dalam melakukan kejahatan di 

masyarakat asal tidak secara terang-terangan. Negara kolonial 

bekerja sama dengan para kriminal dan keduanya saling 

memperkuat dominasi kekuasaan penjajah (Juliawan dalam Basis 

Nomor 11-12 Tahun Ke-52, November-Desember: 65). 

Penggunaan bahasa bangsa kolonial oleh bangsa terjajah 

juga dilakukan pemerintah kolonial dalam menamkan ideologi 

mereka. Bukti nyata bahwa Perancis dan Inggris sebagai imperium 

kolonial begitu agresif memaksakan bahasanya kepada bangsa-

bangsa yang dijajahnya. Dampak langsung abad ini bahwa bahasa 

Ingris  merupakan bahasa internasional. Kasus ini berbeda dengan 

kolonial Belanda.  Analisis Steenbrink (dalam Basis edisi 11—12, 

November--Desember 2006:35) menunjukkan bahwa Belanda 

dalam politik memang cukup toleran dengan bahasa bangsa yang 

dijajahnya. Pada abad XVII ketika Belanda mengambil alih 

kekuasaan Portugis, budaya portugis tetap diijinkan di Batavia. 

Bahasa Portugis dan Melayu lebih dominan daripada bahasa 

Belanda waktu itu.  

Kolonial dengan demikian tidak sekadar hegemoni daerah 

jajahan tetapi lebih penjajahan cara berpikir dan ideologi 

masyarakat terjajah. Penjajahan budaya ini mewariskan 

mentalitas kontraproduktif bagi masyarakat terjajah. Budaya 

kontraproduktif  tersebut   terus berlangsung seiring perjalanan 

bangsa terjajah. Meski penjajah secara defakto telah tiada, 

dampak kultural yang diakibatkan penjajahan masih berlangsung 

sampai hari ini bagi masyarakat terjajah.  

Kemerdekaan masyarakat terjajah belum sepenuhnya 

membebaskan  masyarakat terjajah dari penjajajahan kultural. 

Hipotesis ini menguatkan fakta bahwa negara-negara bekas 
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jajahan seperti negara-negara di Afrika dan Asia, termasuk 

Indonesia, sulit keluar dari kebergantungan atas negara-negara 

imperalis Eropa. Eropa sampai kini ‘masih terus menjajah’ dalam 

bentuk kultural. Inilah yang disebut penjajahan ideologi budaya.  

 

3. Dampak Penjajahan  

Dampak penjajahan tidak sekadar kemiskinan terjajah 

karena penguasaan sumber-sumber produksi oleh penjajah. 

Dampak yang terus berlangsung adalah kerusakan mental bangsa 

terjajah  akibat pembiasan dan cara berpikir yang ditanamkan 

penjajah. Inilah yang dikenal sebagai dampak kultural penjajahan. 

Istilah penjajah dengan terjajah identik dengan bangsa 

Barat dan bangsa Timur. Barat adalah penjajah dan Timur adalah 

terjajah. Penjajahan bermula dari penjajahan wilayah geografis 

atau  koloni. Karena itu penjajah kemudian identik dengan 

kolonial. Penjajahan wilayah atau geografis lebih berdampak 

kerusakan fisik dalam bentuk eksploitasi kekayaan alam terjajah. 

Setelah penjajahan geografis berakhir, kolonialisasi 

kemudian lebih bersifat budaya. Said (2001:52) menyebutnya 

sebagai penjajahan yang menggunakan instrumen kekuatan 

budaya dan  ideologi. Penjajahan karena itu terus terjadi secara 

laten setelah berakhirnya penjajahan koloni.  

Dampak kultural penjajahan ideologi adalah terbentuklah 

pandangan bahwa masyarakat penjajah adalah bangsa yang  

superior. Sementara itu, bangsa Timur adalah inferior. 

Kedatangan penjajah didoktrinkan sebagai upaya yang superior 

memperbaiki bangsa-bangsa Timur yang inferior. Penjajah 

menanamkan ideologinya bahwa penjajah bertugas 

memberadabkan terjajah.  
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Kasus penjajahan kolonial Inggris di Mesir dan India 

digambarkan Orientalis Lord Cromer dan Arthur James Balfour 

sebagai kedatangan bangsa Barat untuk memperbaiki keadaan 

bangsa Timur yang tidak beradab (Said (2001:45). Karena itu, Said  

melakukan pembelaan terhadap Timur dengan mengatakan 

bahwa ada orang-orang Barat dan ada orang-orang Timur. Yang 

pertama menguasai, yang kedua harus dikuasai, yang biasanya 

berarti negerinya diduduki, urusan-urusan internalnya dikontrol 

secara ketat, darah dan hartanya harus dikuasakan kepada salah 

satu dari kekuatan-kekuatan Barat. 

Barat sebagai repersentasi penjajah memiliki 

pandandangan yang buruk terhadap Timur. Barat menyebut 

bangsa Timur sebagai bangsa yang terbelakang, merosot, tak 

beradab, dan dungu. Bangsa-bangsa timur dilihat dalam suatu 

kerangka yang dibangun dari determinasi biologis dan pengajaran 

moral politis. Timur dikaitkan dengan unsur-unsur di dalam 

masyarakat barat sebagai penjahat, orang gila, kaum wanita, 

orang miskin. Bangsa Timur jarang dilihat secara langsung; 

mereka dianaisis bukan sebagai warga negara atau bahkan 

sebagai rakyat, melainkan sebagai problem-problem yang harus 

dipecahkan atau dibatasi karena  kekuatan-kekuatan kolonial 

secara terang-terangan menginginkan wilayah mereka untuk 

diambil alih. Barat menganggap bahwa bangsa Timur adalah ras 

yang diperintah, maka mereka harus diperintah (Said, 2001: 

267—268).  

Bangsa terjajah diideologikan penjajah sebagai bangsa yang 

bercirikan berikut ini: lemah, inferior merasa rendah 

dibandingkan barat, lebih menaruh perhatian pada masalah 

spiritual, percaya takhayul, lebih mengutamakan perasaan 

daripada rasio, dan mengakui superior barat (Ratna, 2007: 244). 
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Karena bangsa penjajah menanamkn ideologinya bahwa terjajah 

tidak baik, lahirlah persepsi bahwa sifat-sifat  bangsa terjajah  

adalah negatif. Sifat negatif tersebut adalah: sifat malas, korup,  

kurang kreatif, tidak tanggap, apatis, dan lebih mementingkan  

diri sendiri daripada kepentingan  masyarakatnya (Ratna, 2007: 

244). 

Perbedaan  antara penjajah dan terjajah, menurut 

pandangan penjajah, adalah dikotomi: positif-negatif ; baik-

buruk ; kuat-lemah ; kaya-miskin ; beradab-biadab ; modern-

tradisional ; pandai-bodoh ; rasional-takhayul ; kerja keras-malas; 

tidak korup-korup; kreatif-tidak kreatif ; tanggap-apatis ; sosial-

egois. Dampak penjajahan merupakan akibat penjajahan yang 

dilakukan bangsa penjajah terhadap bangsa terjajah. Dampak 

penjajahan dirasakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi 

terjajah. Terjajah sebagai korban tindakan penjajah. Dampak 

penjajahan bersifat fisik, psikis, dan kultural. Dampak penjajahan 

secara fisik, psikis, dan kultural berakibat buruk terhadap bangsa 

terjajah pascapenjajahan.  

 

4. Pandangan Bangsa Penjajah   

Bangsa penjajah memiliki pandangan menurut 

perspektifnya terhadap bangsa terjajah. Pandangan penjajah 

tidak sepenuhnya benar dalam pemahaman bangsa terjajah. 

Pandangan penjajah terhadap terjajah bermuatan politis untuk 

penguasaan terhadap terjajah. 

 Makna bangsa berbeda dengan negara dalam konteks ini. 

Bangsa  merujuk pada formasi politik dan sistem representasi 

kultural tempat identitas nasional yang terus-menerus 

direproduksi sebagai tindakan warga bangsa. Barker (2005:26) 

menyandingkan negara dan bangsa. Negara-bangsa merupakan 
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aparatus politik dan bentuk simbolik yang memiliki dimensi 

waktu. Struktur politik terus hidup dan berubah. Bentuk simbolik 

identitas nasional terus menciptakan gagasan, kesinambungan, 

dan tradisi. Karena itu, setiap bangsa memiliki identitas nasional.  

Identitas nasional ini meletakkan dasar pandangan suatu 

bangsa. Karena identitas mereka berbeda, pandangan mereka 

tentu berbeda. Pandangan bangsa Barat sebagai kolonial tentu 

berbeda dengan pandangan bangsa Timur sebagai bangsa yang 

dijajah. Pandangan inilah kemudian melahirkan relasi pengaruh 

kekuasaan antarbangsa. 

Dalam sejarah penjajahan dunia, imperium bangsa kolonial 

ditandai penjajahan bangsa Barat mulai Spanyol, Portugis, 

Perancis, Inggris, Belanda, dan Amerika.  Bangsa-bangsa tersebut 

memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap bangsa-bangsa 

jajahan di Afrika dan Asia. Pengaruh mereka atas bangsa Timur 

terus berlangsung sampai masa kini.  

Bangsa Barat  memiliki pandangan terhadap bangsa Timur  

berdasarkan perspektif dan kepentingan bangsa Barat. Gambaran 

orang Timur oleh orang Barat didasarkan pada kepentingan Barat 

untuk menguasai Timur. Studi tentang bangsa Timur (orient) atau 

orientalisme dengan demikian bermuara pada kepentingan 

kekuasaan Barat atas Timur. 

Orientalisme adalah pengetahauan mengenai dunia Timur 

yang menempatkan segala sesuatu yang bersifat Timur dalam 

mata pelajaran sekolah, mahkamah, penjara, atau buku-buku 

pegangan untuk tujuan penelitian, pengkajian, pengadilan, 

pendisiplinan, atau pemerintahan atasnya (Said: 2001:52). Karena 

itu, orientalisme merupakan cara penulisan, pewawasan, dan 

kajian yang dibuat teratur (diorientalisasikan) yang didominasi 

oleh imperatif-imperatif, perspektif-perspektif serta bias-bias 
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ideologis, yang dianggap cocok bagi Timur. Timur diajarkan, 

diriset, diatur, dan dinilai dengan cara-cara khas tertentu atau 

cara-cara Barat (Said, 2001:263).  

Pengkajian Barat terhadap Timur dengan perspektif Barat 

tersebut disebabkan ketidakberdayaan Timur terhadap Barat. 

Kekuatan memegang peranan penting dalam hal ini. Orientalisme 

dengan demikian merupakan bentuk penguasaan Barat terhadap 

Timur. Karena itu, Said (2001:265) menyatakan bahwa 

orientalisme  merupakan satu doktrin politis yang ditetapkan 

terhadap Timur, karena Timur  lebih lemah daripada Barat. 

Orientalisme karena itu menunjukkan betapa Timur adalah lemah 

di mata Barat. 

Analisis Said (2001:267—268) atas tulisan-tulisan penulis 

Barat menunjukkan bahwa persepsi Barat terhadap Timur yang 

dinilai sebagai masyarakat yang harus ditolong Barat tumbuh 

sejak tahun 1870 sampai awal abad XX. Penulis-penulis Barat yang 

menulis tentang Timur seperti Renan dan  Marx dalam bidang 

ideologi; Lane dan  Sacy dalam bidang kecendiakawanan; dan 

Flaubert dan Nerval dalam bidang fiksi, melihat Timur sebagai 

kawasan yang mem-butuhkan perhatian rekonstruksi bahkan 

penebusan Barat. Timur diciptakan sebagai kawasan  yang 

terisolasi dari arus kemajuan Eropa dalam bidang sains, seni, dan 

perdagangan. Semua nilai baik ataupun buruk yang dikenakan 

kepada Timur tampak merupakan fungsi kepentingan Barat untuk 

menguasai Timur. 

Said dalam (Ratna, 2007:216) membagi studi oriental  

menjadi tiga kategori. Ketiga kategori studi oriental tersebut 

adalah  (1) sebagai semata-mata kajian  akademis, (2) sebagai 

usaha meraih kekuasaan, (3) sebagai upaya menciptakan  citra 

diri, sebagai pusat, dengan cara menciptakan dikotomi secara 
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laten. Orientalisme karena itu bertujuan penguasaan Barat 

terhadap Timur.     

Orientalisme yang merupakan pandangan Barat terhadap 

Timur untuk kepentingan Barat. Studi ini merupakan tradisi klasik 

Barat yang mempelajari suatu kawasan dengan menggunakan 

cara-cara yang ada di kawasan timur. Barat mendasarkan 

pemikirannya  atas perbedaan ontologis dan epistemologis antara 

timur (the orient) dan barat (the occident), selalu menge-

sampingkan timur, korporasi yang berhubungan dengan timur, 

dan mendominasi Timur (Ratna, 2005:247). Karena itu, bangsa 

kolonial memiliki pandangan yang berbeda dengan dengan 

bangsa terjajah. Bangsa kolonial berpandangan bahwa bangsa 

terjajah harus dikuasai agar mereka dapat diatur. Pengaturan 

tersebut bertujuan mendatangkan keuntungngan bagi bangsa 

kolonial. 

Orang Timur sebagai terjajah diwadahi (contained) dan 

ditampilkan dalam kerangka-kerangka yang menguasainya (Said, 

2001:52). Barat dengan demikian berprespektif menurut cara 

pandangnya. Timur yang sesungguhnya karena itu bukanlah yang 

digambarakan oleh Barat.  

Pandangan Barat menyatakan bahwa  untuk memperoleh 

kekuasaan haruslah memiliki pengetahuan untuk berkuasa. 

Foucault (dalam Sarup, 2008:110—113) membahas hubungan 

pengetahuan dengan kekuasaan. Bagi Foucault, pelaksanaan 

kekuasaan menciptakan dan melahirkan pengetahuan yang baru. 

Sebaliknya, pengetahuan menciptakan  pengaruh-pengaruh 

kekuasaan. Tanpa pengetahuan, kekuasaan tidak mungkin 

dijalankan. Pengetahuan karena itu merupakan salah satu 

instrumen kekuasaan.   
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Barat mengandaikan bahwa kekuasaan bisa diperoleh baik 

secara sah maupun secara tidak sah. Kekuasaan juga dapat 

digunakan secara baik atau tidak baik. Sementara itu, orang  

Timur dalam hal ini orang Jawa menganggap bahwa  di mana pun 

terdapat kekuasaan. Penggunaan kekuasaan pun  dilakukan 

dengan  sah. Kekuasaan sebenarnya tidak ‘dipakai’ (berkuasa), 

melainkan ‘terdapat’, hadir, dan ada. Penguasa tidak 

menggunakan kekuasaannya tetapi membiarkan kekuasaan  itu 

‘mengalir’  berada pada diri sang penguasa. Bagi orang Jawa, 

tindakan yang menunjukkan kekuasaannya adalah ’ada dengan 

sendirinya’ (Suseno, 2001:111).  

Indikasinya adanya kekuasaan bagi seorang penguasa 

misalnya adanya sebuah masyarakat yang damai dan menurut 

karena dipimpin oleh penguasa. Ini menunjukkan bahwa 

kekuasaan berada pada sang pemimpin. Demikian sebaliknya, 

ketika masyarakat resah dan menuntut hak-haknya pada 

pemimpinnya, realitas ini menunjukkan bahwa sang pemimpin 

sudah kehilangan kekuasaan-nya. 

Bagi Barat, kekuasaan harus diperoleh atau diraih. 

Sementara itu, bagi Timur orang Jawa, kekuasaan harus diterima. 

Kekuasaan bagi Barat bersifat aktif sementara bagi Timur bersifat 

pasif. Perbedaan paradigma kekuasaan ini menjadikan bangsa 

kolonial bersifat agresif  terhadap bangsa yang dijajahnya. Dalam 

kasus penjajahan bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia, 

studi yang dilakukan Hefner [ed.] (2007:49--50) menunjukkan 

bahwa kebijaksanaan Belanda di Jawa dalam dekade setelah 

tahun 1830-an telah begitu banyak menggerus otoritas 

bangsawan. Bangsawan waktu itu merupakan representasi 

penguasa masyarakat Jawa. Para bangsawan pribumi dan sekutu-

sekutu priyayinya ketika itu diidentifikasikan sebagai lawan oleh 
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sebagian  besar pikiran  publik  Eropa melalui dominasinya. Sejak  

pertengaan abad XIX, otoritas istana-istana atas sebagian besar 

penduduk telah berkurang secara besar-besaran.  

 Kemerosotan dominasi kerajaan yang secara sengaja 

diciptakan kolonial ini berdampak pada pergeseran kekuasaan 

baru. Kenyataan ini dipertegas dengan analisis Kartodirdjo (1972) 

bahwa para pemimpin pesantren pedesaan maupun pemimpin 

mistis berbasis rakyat adalah penerima keuntungan terbesar dari 

legitimasi bangsawan yang tengah menyusut pada abad XX. 

Akibatnya, pemimpin muslim  bersaing dengan para nasionalis 

populer untuk mengisi kevakuman dominasi kekuasaan 

bangsawan yang terus digerus oleh penjajah Eropa. Hefner [ed.] 

(2007:50--51) berkesimpulan bahwa puncak penghabisan 

kekuasaan raja-raja di Indonesia terjadi setelah perang 

kemerdekaan. Setelah perang kemerdekaan, peranan para 

bangsawan lokal dalam pemerintahan baru secara resmi dihapus 

di semua tempat kecuali Yogyakarta. Hanya di daerah ini, sultan 

diakui penjajah menjadi seorang pahlawan perjuangan nasional.  

 

5. Pandangan Bangsa Terjajah  

Jika bangsa penjajah memiliki pandangan tertentu 

terhadap bangsa terjajah, bangsa terjajah juga memiliki 

pandangan tertentu terhadap bangsa penjajah. Pandangan 

terjajah terhadap penjajah terkonstruksi bahwa penjajah adalah 

penindas. Dalam studi Said (1978), terjajah yang identik bangsa 

Timur mengontruksikan logika mereka bahwa penjajah atau 

bangsa Barat adalah kejam dan menguasai kehidupan terjajah.  

Bangsa terjajah dalam penelitian ini identik dengan bangsa 

Timur. Demikian juga bangsa penjajah diistilahkan dengan bangsa 
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Barat. Oposisi penjajah-terjajah sama dengan oposisi bangsa 

Barat-Timur yang banyak dikaji dalam studi postkolonial. 

Dalam  studi postkolonial, terdapat kajian oriental atau 

ketimuran. Kelahiran studi postkolonial dipicu oleh lahirnya studi 

oriental. Hubungan oriental dan postkolonial dapat diibaratkan 

sebagai hubungan sebab akibat. Jika orientalisme merupakan 

pandangan bangsa Barat terhadap bangsa Timur, 

postkolonialisme merupakan pandangan bangsa Timur terhadap 

bangsa Barat.  

Timur memandang Barat sebagai penjajah yang lazim 

disebut kolonial. Pada awalnya, studi kolonial berarti studi 

kewilayahan. Makna kolonial kemudian bergeser pada 

‘penjajahan’ karena dikaitkan hubungan bangsa penjajah dengan 

bangsa terjajah. Beberapa ilmuwan Timur yang mengembangkan 

teori postkolonial adalah : Abdul Latif Tibawi (Suriah), Hichem 

Djait (Tunisia), dan Syed Hussein Alatas (Malaysia). Sementara itu, 

tokoh-tokoh barat yang telah mengembangkan studi 

Postkolonialisme adalah Edward W. Said, Frantz Fanontz, Gayatri 

Chakravorty Spivak, Homi Bhabha, Sara Suleri, Bill Ashcroft, 

Shelley Walia, dan Ania Loomba (Ratna, 2004:205—220). Teori 

postkolonial berusaha mengungkapkan akibat-akibat negatif yang 

ditimbulkan oleh kolonialisasi.  

Studi postkolonialisme berusaha untuk memberikan gam-

baran atau bahkan mendefinisikan realitas-realitas  yang ada 

dewasa ini dalam negara-negara yang dulunya pernah dijajah. 

Studi ini memberi kesempatan bagi para akademisi untuk 

menguraikan fenomena dan realitas masyarat yang lebih 

menunjuk kini dengan cara melacak jejak-jejak kolonialisme 

(Swastika:2005). 
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Swastika (2005) sebagaimana analisis Loomba menyatakan 

bahwa studi postkolonialisme dalam hubungan dengan karya 

sastra dan studi sastra telah membuka cara-cara baru yang 

penting untuk mengamati keduanya. Perkembangan-

perkembangan dalam kritik literer dan kultural tidak saja 

menuntut agar naskah-naskah literer dibaca dalam cara yang 

lebih kontekstual, tetapi juga mengisyaratkan bahwa proses-

proses sosial dan historis itu tekstual. Penggambaran tersebut 

melibatkan strategi-strategi ideologis dan retoris seperti yang 

dilakuakn naskah-naskah fiksional.  

Penjajahan bangsa Barat terhadap Timur melahirkan 

persepsi Timur terhadap Barat. Fenomena ini dapat dilihat melalui 

teori postkolonial. Dalam perkembangannya meski teori 

postkolonialisme  dikhususkan  bagi penelitian negara-negara 

yang secara langsung pernah menjadi koloni, seperti Indonesia, 

dalam perkembangannya yang lebih luas, postkolonialisme 

dianggap telah berpengaruh secara global.  

Menurut Said, pengalaman kolonialisasi  selama dua 

setengah abad dianggap bersifat universal sehinga memiliki 

dampak langsung, baik wilayah yang dijajah maupun bagi 

penjajah. Menurut Loomba, sifat global dan universal kolonial 

juga diakibatkan  karena orang-orang yang pernah terjajah 

kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia (Ratna, 

2005:240—241). Dengan mengikuti jalan pikiran Loomba, 

dampak kolonial  sesungguhnya dirasakan hampir oleh semua 

negara di belahan dunia. 

Postkolonialisme merupakan studi multidisipliner. Ashcroft 

dkk. dalam Ratna (2005:248) membedakan empat model 

penelitian postkolonialisme: (1) model nasional atau regional, 

berbagai gambaran yang berbeda mengenai kebudayaan nasional 
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dan regional, timbulnya kesadaran  nasional bangsa terjajah, (2) 

model berbasis ras, mengidentifikasi sastra nasional, seperti karya 

sastra diaspora (keterasingan) kulit putih, diaspora kulit hitam, 

atau gabungan keduanya, (3) model perbandingan, menganalisis 

dua karya sastra  postkolonial atau lebih, menjelaskan ciri-ciri 

linguistik, sejarah, dan kebudayaan tertentu yang melintasi  dua 

kesusastraan  postkolonial, dan (4) model perbandingan yang 

lebih luas, menonjolkan hibriditas (pencampuran budaya penjajah 

dan terjajah) dan sinkretis. 

Bangsa terjajah dalam studi postkolonial mendekonstruksi 

atas konsep dan otoritas sebagaimana diasumsikan oleh dunia 

Barat dan pemunculan sang liyan yang sama sekali lain, di luar 

sistem totalitas Barat, serta mengelak untuk dirumuskan secara 

Barat. Singkatnya, Postkolonialisme adalah pembebasan dari 

setiap imperialisme keseragaman. Dekonstruksi yang dimaksud 

adalah suatu metode analisis yang membongkar struktur dan 

kode-kode dalam bahasa, khususnya struktur oposisi biner, 

sehingga menciptakan tanda yang tanpa akhir; yang darinya bisa 

muncul kritik dan lantas pembebasan dari hierarki makna atau 

kebenaran (Sinaga, 2004:14). Postkolonialisme dengan demikian 

merupakan perlawanan atau pemaknaan baru oleh Timur  atas 

Barat, pandangan Timur terhadap Barat.  

Di sisi lain, hubungan Barat dan Timur juga dapat dilihat 

sebagai persinggungan dan percampuran budaya. Dalam 

perkembangannya kemudian,  studi pascakolonial banyak 

mengkaji persoalan hibriditas, kreolisasi, keantaraan, diaspora, 

dan keambangan (liminalitas), oleh mobilitas dan persilangan-

persilangan gagasan dan identitas yang ditimbulkan oleh 

kolonialisme (Loomba, 2003:223). 
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Young (1995:10) membuat analisis bahwa suatu hibrid itu 

secara teknis adalah persilangan antara dua spesies yang berbeda 

sehingga istilah “hibridisasi” mengingatkan kepada gagasan 

botanis tentang pencangkokan antarspesies dan “kosakata 

ekstrem kanan Victorian” yang menganggap berbagai ras sebagai 

spesies-spesies yang berbeda.  

Teori Postkolonial memberikan paradigma, metode, dan 

alat bantu untuk memahami hubungan-hubungan kekuasaan 

yang tidak dapat dikaji dengan teori lainnya. Tetapi perangkat 

dasar teori ini, yakni oposisi biner dan hubungan kekuasaan yang 

antagonistik, dapat menjadi jebakan yang mengarah pada 

eksklusifisme, esensialisme, atau pembalikan represi, 

pengulangan dari kecenderungan yang justru menjadi sumber 

kritikan para pelopor teori pascakolonial (Budianta, 2006:31). 

Terdapat pertarungan yang terus-menerus antara wacana 

oriental dengan wacana Postkolonial. Wacana oriental memper-

tahankan dominasi Barat. Sementara itu, wacacana 

postkolonialisme melawan hegemoni Barat dalam usaha 

menunjukkan keberadaan dunia Timur. Dalam wacana inilah 

pandangan-pandangan bangsa terjajah terlihat.  

Dikaitkan dengan tujuannya, wacana orientalis adalah 

wacana yang mewakili sistem ideologi Barat dalam kaitannya 

untuk menanamkan hegemoni terhadap bangsa Timur. 

Sebaliknya, wacana postkolonial adalah wacana yang mewakili  

sistem ideologi Timur untuk menanamkan pemahaman ulang 

sekaligus memberi-kan cira diri yang baru terhadap bangsa Timur 

mengenai hegemoni Barat. Berakhirnya penjajahan Barat tidak 

dengan sendirinya berarti bahwa kekuatan Barat juga berakhir. 

Berakhirnya penjajahan masih menyisakan berbagai tradisi 
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kolonial yang dikenal sebagai hegemoni kultural (Ratna, 

2007:219).  

Dalam pandangan bangsa terjajah, hegemoni  penjajah 

yang  terus-menerus menyebabkan bangsa terjajah mengalami 

pende-ritaan. Penderitaan tersebut disebabkan bangsa terjajah 

terus dieksploitasi secara ekonomi maupun ideologi oleh 

penjajah. Dominasi penjajah ini tidak dapat dielakkan oleh 

terjajah. 

Sebagai hukum alamiah sebab-akibat, kesadaran kultural 

bangsa terjajah  muncul. Karena itu, muncullah kesadaran bangsa 

terjajah bahwa kemajuan harus dicari, bukan diterima. Nasib 

harus diperjuangkan bukan hadiah penjajah. Kesadaran hidup 

kolektif sebagai bangsa kemudian menjadi motivasi mereka untuk 

membangun kesadaran nasionalisme. Pada contoh di Indonesia 

misalnya,  nasionalisme tumbuh oleh kesadaran melawan 

kolonial. Wujud kesadaran itu sudah dirintis oleh Sutan Takdir 

Alisyahbana pada tahun 1930 dalam ‘Polemik Kebudayaan’ yang 

mengajak agar bangsa Indonesia mempertebal intelektualisme-

nya. Wujudnya Takdir menulis Layar Terkembang yang banyak 

menyadarkan perempuan untuk tidak inlander. Hal ini sangat 

ditentang Barat, Belanda, karena hal itu dianggap bertentangan 

dengan pandangan bangsa Indonesia yang inlander (Ratna, 

2007:244).  

Dalam interaksiya dengan penjajah, terjajah sebagai 

subordinan tidak lepas dari pandangannya yang terpengaruh oleh 

penjajah. Karena itu, menurut (Fanontztz, Bhabha, Spivak, Said) 

dimunginkan terjadi pandangan terjajah yang mengadopsi 

pandangan penjajah dalam bentuk percampuran (hibridasi),  

keterasingan (diaspora), peniruan (mimikri), dan keraguan 

(ambivalensi).  
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6. Kesadaran Nasional  Terjajah  

Munculnya kesadaran nasional dibentuk oleh keinginan 

orang-orang sebangsa untuk memiliki identitas nasional. Karena 

sebuah bangsa diikat oleh wilayah dan budaya tertentu sesuai 

tempat mereka, orang-orang sebangsa ingin mengaktualkan 

dirinya dalam bentuk identitats nasional. Muncullah rasa 

nasionalisme atau kesadaran nasional. 

Anderson (1983) dan Barker (2005:262) melihat hubungan 

bangsa dan identitas nasional. Identitas nasional berkait dan 

diciptakan oleh bentuk-bentuk komunikasi. Bangsa adalah 

’masyarakat terbayang’ dan identitas nasional adalah konstruksi 

yang dirakit melalui simbol dan ritual yang berkaitan dengan 

kategori wilayah dan administrasi.  

Nasionalisme  mengandung makna ambigu bagi bangsa  

Barat dan  Timur.  Nasionalisme bangsa  terjajah  dimaknai negatif 

oleh  bangsa  kolonial. Sementara itu, nasionalisme  bangsa  

penjajah dimaknai positif oleh bangsa penjajah. Makna 

nasionalisme dengan demikian bergantung perspektif bangsa 

yang memberikan pemaknaan. 

Persepsi  negatif  terhadap  nasionalisme bangsa terjajah 

oleh bangsa kolonial ini oleh Said dalam Gandhi (1998:139) 

digambar-kan sebagai tuntutan perubahan peradaban yang  

menyedihkan. Bangsa-bangsa  jajahan  mengumpulkan semua 

kemampuannya untuk melakukan penolakan terhadap 

kebudayaan  imperial. Hasilnya  adalah bentuk politik reaksioner 

atau perlawanan oleh terjajah terhadap penjajah. Bentuk 

perlawanan ini oleh  Nietzche di kenal dengan isitilah 

’ressentiment’ dan diteorikan Adorno sebagai ’dialektika negatif’.  

Said tidak setuju bahwa nasionalisme dipandang sebagai 

sesuatu yang negatif. Tidak perlu mengatakan bahwa 
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nasionalisme khususnya  dalam manifestasi antikolonialisme 

adalah kejahatan. Jika nasionlisme mengisi energi oposisi  

perjuangan dekolonialisme, prestasi perjuangan Postkolonial 

adalah membentuk  bangsa yang nasionalis (Gandhi, 1998:140).                  

Nasionalisme  secara  paradok  dianggap sebagai katalisator 

sentimen sebelum modern atau atavistik (Lloyd dalam Gandhi, 

1998:135). Paradoksal nasionalisme digambarkan oleh Nairm 

(Gandhi, 1998:348) bahwa nasionalisme  mendorong masyarakat  

pada sebuah tujuan jangka pendek tertentu seperti industrialisasi, 

kemakmuran, persamaan  dengan orang lain dengan regresi 

jangka pendek tertentu dengan melihat ke dalam yang 

menggambarkan secara   lebih dalam di atas sumber-sumber  

mereka yang asli, menghidupkan pahlawan rakyat  waktu  lalu,  

dan  mitos-mitos  tentang mereka sendiri. 

Sebaliknya, bagi bangsa Timur, nasionalisme adalah 

sesuatu yang positif. Guha (1992) menganggap bahwa 

nasionlisme  mendatangkan dan menyatukan energi yang 

didistribusikan  secara acak pergerakan populer yang bermacam-

macam. Contohnya adalah nasionalisme India melalui Ranajit 

Guha yang mempropa-gandakan tema-tema mobilisasi sistematis, 

peraturan pendisip-linan, dan pemanfaatan energi sublatern 

(Gandhi, 1998:142). Nasionalisme dengaan demikian sebagai 

modal kultural bangsa terjajah untuk membangun mentalitas 

bangsanya dalam mem-bangun peradaban berbasis kebangsaan.     

 Pendapat Gandhi pada contoh kasus India sejalan dengan 

konsep Fanontz. Fanontz (1990:105) mengatakan bahwa  

nasionalisme merespon kekerasan kolonialisme dengan memper-

besar solidaritas vertikal antara kaum tani, pekerja, pemilik 

modal, pemilik tanah, feodal, dan kaum borjuis. Orang-orang yang 

dijajah, kata Fanontz, telah kehilangan hak asasinya yang 
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digunakan untuk hidup  di arena permusuhan yang luas, sekarang 

akan dihasilkan  suasana ketenangan  untuk membersihkan dan 

memurnikan wajah bangsa seperti yang tampak dalam berbagai 

lokalitas.  

Fanontz menemukan nasionalisme dalam kapasitasnya 

untuk menghilangkan luka-luka sejarah  yang dibenarkan oleh 

struktur  budaya kolonial yang membatasi eksistensi bangsa 

terjajah. Nasionalisme merespon masalah  rehumanisasi yang 

mendesak, masalah memperoleh kembali keseluruhan yang 

bersifat surgawi. Hal ini menjadi proses reteritorialisasi dan 

reposisi  yang menggantikan  kewarganegaraan ganda dari 

kebudayaan kolonial dengan budaya tandingan yang disatukan 

secara radikal. Dengan menentang prioritas rasial penjajah yang 

keliru, Fanontz berpendapat bahwa para pribumi menemukan 

idiom tentang persamaan yang membakar semangat yaitu 

”karena, pada kenyataannya, jika hidupku sama berharganya 

dengan hidup para penghuni itu, pandangannya tidak akan lagi 

menciutkan  atau membekukanku dan suaranya tidak akan 

mengubahku  menjadi batu. Aku tidak akan gelisah  karena 

kehadirannya (penjajah), pada kenyataannya aku sama sekali 

tidak peduli padanya” (Gandhi, 1998:143). Pada contoh kasus 

nasionalisme India, Gandhi membela perjuangan nasionalisme 

dengan istilah ’keberanian’. Nasionalisme antikolonial 

membangkitkan semangat keberanian bangsa terjajah terhadap 

penjajah.   

Kesadaran nasionalisme dapat dilihat  dari persprektif 

negara jajahan dan negara merdeka. Nasionalisme pada negara 

merdeka biasanya muncul pada negara berkembang. Sejauhmana 

nasionalisme berkembang bergantung pada bagaimana 

penerapan cara berpikir nasional suatu warga negara. Cara 
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berpikir nasional adalah sikap seseorang terhadap kesadaran 

bernegara. Cara berpikir nasional memiliki ciri khusus, yakni 

mengutamakan kehidupan nasional. Karena itu, cara berpikir 

nasional adalah antitesis dari berpikir perorangan atau individual, 

kedaerahan, kepartaian, atau golongan (Muljana, 2008:6--7). Cara 

berpikir  nasional tersebut berlaku pada negara yang sudah 

merdeka.  

Pada negara yang dijajah oleh negara lain, cara berpikir 

nasional merupakan lawan cara berpikir kolonial.Cara berpikir 

nasional mutlak merupakan antitesis cara berpikir kolonial. 

Selama kolonialisme berlangsung, pertentangan antara 

nasionalisme dan kolonialisme selalu ada. Gerak nasionalisme 

selalu dibatasai oleh kolonial. Sebaliknya, kolonialisme selalu 

memperoleh perlawanan nasionalisme. Karena itu, kolonialisme 

berusaha menindas gerakan nasionalisme agar tidak dapat 

bergerak lebih bebas 

Pada dasarnya nasionalisme dan kolonialisme merupakan 

perwujudan  kesadaran bernegara. Kolonialisme bangsa Barat 

bagi mereka dipandang sebagai nasionalisme Barat. Sebaliknya, 

bagi bangsa Timur, kesadaran bernegara bangsa Barat tersebut 

tidak lain adalah kolonilaisme. Dengan demikian, cara pandang 

nasionalisme dan kolonialisme bergantung pada dari mana 

seseorang melihatnya. Bagi bangsa Indonesia, Diponegoro adalah 

Pahlawan, semenatara itu bangsa Belanda menganggapnya 

sebagai pemberontak.  

Pada era di mana negara tidak dikuasai oleh negara lain, 

nasionalisme tumbuh dalam jiwa kebangsaan rakyatnya. Jiwa 

kebangsaan identik dengan jiwa nasioalisme. Suseno (2008:8) 

memberikan analisis aktual semangat kebangsaan Indonesia 

mutakhir dengan menghubungkan realitas historis dan aktualitas 
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pluralisme masyarakat Indonesia. Kebangsaan merupakan hasil 

pengalaman dalam sejarah. Kebangsaan Indonesia tumbuh dari 

keragaman budaya Indonesia. Karena itu, kebangsaan Indonesia 

harus terus dipelihara. Jika sebagaian bangsa merasa tidak 

disertakan, diabaikan, dieksploitasi, apalagi ditindas, rasa kebang-

saan akan menguap. Kebangsaan bukanlah sebuah fakta, 

melainkan sebuah panggilan luhur: panggilan untuk mewujudkan 

persatuan sedemikian rupa sehingga semua warga bangsa merasa 

terangkat dan terdukung oleh kebangsaan mereka. 

Lebih lanjut Suseno melihat bahwa kebangsaan  

merupakan sesuatu yang bersifat etis. Kebangsaan bukan sesuatu 

yang alami, melainkan sesuatu yang bergantung dari sikap bangsa 

yang bersangkutan. Kebangsaan merupakan kenyataan yang 

bersifat etis. Rasa kebangsaan dapat mempersatukan sebuah 

bangsa karena dialami sebagai sesuatu yang luhur, yang 

merangsang semangat untuk berkurban, yang mendorong warga 

negara untuk memberikan yang terbaik untuk negaranya. Karena 

itu, kebangsaan harus dirasakan sebagai sesuatu yang positif, adil, 

dan luhur.  
 

E. Operasionalisasi Metodis Teori Postkolonial 

 Setiap penelitian memiliki pendekatan tertentu sesuai dengan 

cara pandang peneliti terhadap tujuan dan  data  penelitian. 

Penulisan buku ini menggunakan pendekatan historis karena tujuan 

penelitian ini mengungkap hubungan penjajah dan terjajah dalam 

konteks sejarah. Ratna (2007:66) menyatakan bahwa pendekatan 

historis mempertimbangkan relevansi karya sastra sebagai dokumen 

sosial. Hakikat karya sastra adalah imajinasi dan imajinasi memiliki 

konteks sosial dan sejarah. Pendekatan historis dipilih peneliti karena 

tetralogi novel karya Pram sebagai objek kajian berisi gambaran 
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perisiwa sejarah yang dialami bangsa Indonesia dalam kurun 

penjajahan Belanda.  

Dari teori yang digunakan, pendekatan penelitian teks sastra 

dengan teori postkolonial dapat berupa dua pendekatan. Pendekatan 

pertama adalah melihat hubungan penjajah dan bangsa terjajah 

dalam teks sastra. Pendekatan kedua  melihat hubungan kelompok 

penjajah terhadap kelompok lain dalam satu wilayah sebangsa. Jika 

pendekatan pertama melihat hubugan penjajah dan terjajah adalah 

kekuasaan negara atas negara lain, pendekatan kedua melihat 

hubungan penjajah dengan terjajah yang terwakili oleh hegemoni 

kelompok satu terhadap kelompok lain dalam wilayah senegara. 

Penelitian ini merujuk pada pendekatan yang pertama, yakni melihat 

fenomena keterjajahan bangsa Indonesia oleh bangsa kolonial asing.  

Operasionalisasi teori postkolonialisme dalam penelian teks 

sastra digambarkan dengan upaya meneliti data teks sastra yang 

berkait dengan kesadaran terjajah atas penjajah. Pendekatan 

penelitian postkolonial dilakukan dengan pendekatan penelitian 

kualitatif (Miles: 2007) dengan metode interpretatif (Saragih:2004). 

Terdapat alasan yang kuat penggunaaan pendekatan kualitatif 

interpretatif  dalam penelitian postkolonial yang merupakan bagian 

studi budaya. Barker (2004:8); Denzim dan Lincoln (1994:2--3); dan  

Ratna (2005:9597) menyatakan bahwa kunci studi kultural adalah 

praktik pemaknaan yang dibangun melalui tanda bahasa. 

Memahamai budaya berarti memahami makna bahasa. Studi kultural 

berpusat pada representasi bagaimana dunia ini dikonstruksi kepada 

dan oleh kita. Representasi memiliki material tertentu seperti: bunyi, 

prasasti, objek, buku, majalah, program televisi, dan sebagainya. 

Material tersebut diproduksi, digunakan, dan dipahami pada konteks 

sosial tertentu. Makna terkandung dalam bahasa, objek, dan tingkah 

laku. Teks tertulis tidak menghasilkan pemaknaan pembacaan yang 
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sama, baik bagi pembaca yang sama maupun berbeda pada saat 

yang berbeda. Teks sastra menyediakan ruang kosong untuk diisi 

oleh pembaca. Dalam pengisian makna tersebut, interpretasi 

pembaca mutlak diperlukan. 

Penelitian  postkolonial sebagai studi kultural relevan dengan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian multi 

metode, karena ia dikendalikan oleh masalah yang diteliti. Metode 

kualitatif melihat kejadian merupakan gejala yang wajar yang 

diperkirakan berasal dari berbagai sumber. Metode kualitatif  tepat 

digunakan untuk analisis lintas disiplin, baik ilmu sejenis dengan 

paradigma sama maupun ilmu yang berparadigma berbeda. Sebagai 

multi metode, metode kualitatif dimanfaatkan dalam disiplin yang 

berbeda-beda, di antaranya  hermeneutik atau interpretasi. 

Dalam memahami objek semaksimal mungkin, metode kualitatif  

mengembangkan cara kerja bricoleur dan bricolage. Bricoleur berarti 

bahwa penelitian menggunakan alat-alat yang tersedia dalam seting 

yang sedang dilakukan. Bricoleur pada dasarnya juga pembaca, yakni  

peneliti sebagai instrumen penelitian. Pembaca  serba tahu sehingga 

dapat memecahkan masalah. Produk bricoleur adalah bricolage. 

Bricolage  merupakan cara kerja bricoleur. Peneliti sebagai bricoleur 

melakukan tindakan yang bersifat pragmatis, strategis, dan reflektif 

terhadap teks yang dibaca sehingga peneliti dapat mengumpulkan 

data sesuai dengan pertanyaan masalah penelitian. 

 

F. Rangkuman 

Materi pada bab kedua di atas terdiri atas lima bagian, yaitu 

teori postkolonial menurut tinjauan para akademisi, hubungan studi 

budaya dan postkolonial, definisi teori postkolonial, konsep-konsep 

dalam teori postkolonial, dan operasionalisasi metodis teori 

postkolonial. Materi bab kedua ini dapat disimpulkan bahwateori 
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postkolonial menurut tinjauan para akademisilebih menekankan 

perhatiannya pada pemikiran pengarang dan pandangan bangsa 

terjajah dalam praktik penjajahan. Berbeda dengan penelitian ini, 

yaitu melihat bahwa praktik penjajahan tidak dapat dilepaskan oleh 

dua variabel penting, yakni penjajah dan terjajah. Karena itu, peneliti 

melakukan analisis dalam perspektif postkolonial yang 

mempertautkan antara penjajah dan terjajah. 

Postkolonial sebagai teori merupakan bagian dari studi budaya. 

Postkolonial sebagai bagian studi budaya relevan digunakan 

menganalisis interaksi budaya penjajah dengan terjajah. Berdasarkan 

hal tersebut, jelas bahwa terdapat hubungan antara studi budaya 

dengan teori postkolonial. 

Lahirnya teori postkolonial dipicu studi Edward Said dalam 

Orientalisme, yakni bagaimana bangsa Barat melihat bangsa Timur 

menurut pespektif orang Barat.Orientalisme dan postkolonialisme 

bermuara pada kekuasaan. Orientalisme melihat bagaimana penjajah 

menguasai terjajah. Postkolonialisme melihat bagaimana terjajah 

melakukan perlawanan atas kekuasaan penjajah. Jika orientalisme 

lebih pada dominasi kekuasaan penjajah, postkolonialisme lebih pada 

bagaimana terjajah mengatasi dominasi  penjajah atau kekuasaan 

penjajah. Jika orientalisme merupakan alat penjajah menguasai 

terjajah, postkolonialisme merupkan alat terjajah untuk membebas-

kan diri dari penjajah. 

Konsep-konsep dalam teori postcolonial meliputi mentalitas 

terjajah penyebab penjajahan, pandangan terjajah, dan kesadaran 

nasionalisme terjajah.Mental bangsa terjajah mewujud dalam bentuk 

cara berpikir dan bertindak bangsa terjajah. Cara berpikir dan 

bertindak bangsa terjajah sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan 

masa  lalunya.  Analisis para ahli menyebutkan bahwa bangsa terjajah 

tidak memiliki kepercayaan diri karena mereka berada dan 
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diperlakukan secara subordinasi. Penjajah menanamkan ideologi-nya 

kepada masyarakat terjajah bahwa penjajah adalah superior dan 

terjajah adalah inferior. Penanaman ideologi penjajah ini merusak 

psikologi masyarakat terjajah. Munculnya kesadaran nasional 

dibentuk oleh keinginan orang-orang sebangsa untuk memiliki 

identitas nasional. Karena sebuah bangsa diikat oleh wilayah dan 

budaya tertentu sesuai tempat mereka, orang-orang sebangsa ingin 

mengaktualkan dirinya dalam bentuk identitatas nasional. 

Dari teori yang digunakan, pendekatan penelitian teks sastra 

dengan teori postkolonial dapat berupa dua pendekatan. Pendekatan 

pertama adalah melihat hubungan penjajah dan bangsa terjajah 

dalam teks sastra. Pendekatan kedua melihat hubungan kelompok 

penjajah terhadap kelompok lain dalam satu wilayah sebangsa. 
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BAGIAN3 

PENYEBAB PENJAJAHANDI INDONESIA  
 

 

 
 

 
 

Lahirnya penjajahan dapat dianalisis oleh  kondisi internal dan 

eksternal. Kondisi internal bersumber dari diri terjajah. Kondisi 

eksternal bersumber dari penjajah. Kondisi internal berupa 

mentalitas bangsa terjajah yang memungkinkan kehadiran bangsa 

penjajah.  

Berdasarkan kutipan dari tetralogi novel karya Pram, penjajahan 

di Indonesia disebabkan oleh mental bangsa terjajah. Mentalitas 

bangsa terjajah yang mengesankan kerapuhan mendorong dengan 

mudah kehadiran bangsa penjajah. Mentalitas yang demikian 

semakin mengesankan bahwa penjajah lebih kuat daripada terjajah. 

Wacana bahwa bangsa terjajah bermental lemah menjadikan 

penjajah yang diwacanakan kuat melakukan hukum alam bahwa si 

kuat berhak menguasai si lemah.   

Faktor-faktor internal lemahnya mental bangsa terjajah secara 

tidak langsung  mendorong keberdayaan bangsa penjajah.  Mental 
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terjajah yang melahirkan perilaku lemah mendorong penjajah 

mengakomodasi  kekuatannya untuk hadir di bumi terjajah.   

 

A. Bangsa Suka Diperintah 

Untuk menggambarkan bangsa terjajah di Hindia Belanda, Pram 

lebih banyak menggunakan simbolisme manusia Jawa. Bangsa 

terjajah yang dalam novel direpresentasikan ‘orang Jawa’ memiliki 

mental suka diperintah. Mental disuruh merupakan dasar karakter 

seseorang bergantung pihak lain. Pihak lain tersebut adalah orang 

yang memerintah. Lahirlah oposisi biner terperintah-pemerintah. Hal 

tersebut terlihat pada  kutipan  pada novel JL berikut ini. “Orang Jawa 

melakukan segala karena sekadar hanya menjalani. Perintah-perintah   

datang  dari Tuhan, dari dewa, dari raja. Setelah menjalankan 

perintah orang merasa berbahagia menjadi dirinya sendiri sampai   

datang  perintah lagi. Maka dia bersyukur, mengenal terima kasih” 

(Toer, 1985:54).  

Mental ‘ingin disuruh’ bangsa terjajah  ini memungkinkan  

bangsa Eropa untuk memerintah bangsa terjajah. Mental ini 

menjadikan bangsa terjajah lemah oleh dirinya sendiri. Kelemahan  

mental ‘orang suruhan’  bangsa terjajah tersebut menempatkan 

pihak penjajah menjadi kelas sosial yang mentukan kehidupan  

bangsa terjajah. Penjajah mengendalikan terjajah.  

Terdapat beberapa hipotesis atas jawaban mengapa mental 

‘suka diperintah’ ini menjadi kultur masyarakat terjajah. Berdasarkan  

kutipan  di atas, perspektif  kekuasan bagi masyarakat Timur identik 

dengan kekuasaan Tuhan, dewa, dan raja. Tuhan dan dewa 

merepresentasikan kekuasaan absolut bagi bangsa Timur yang 

memiliki keyakinan religi.  

Raja diberikan hak menguasai karena terdapat pandangan 

bahwa raja mampu sebagai media kekuasaan Tuhan. Dalam 
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masyarakat tradisional dahulu, raja dianggap titisan dewa.  Raja 

kemudian menjadi simbol kekuasaan manusia koletif  yang bernama 

rakyat. Rakyat tentunya dengan senang hati menghamba raja. Inilah 

yang melahirkan raja sebagai pemerintah dan rakyat selalu dalam 

posisi diperintah. 

Pada era penjajahan, para raja menghamba kepada bangsa 

kolonial. Rakyat dengan demikian mengikuti jejak rajanya. Rakyat 

pun dengan rela dan suka hati mengamba kepada bangsa kolonial.  

Urutan penghambaan perinta itu mula-mula Tuhan, dewa, penjajah, 

raja, rakyat jelata. Penjajah menempati garis komando di bawah 

dewa dan di atas raja. Peran penting bangsa penjajah  di bumi 

kolonial dengan demikian menggantikan kebaktian rakyat kepada 

rajanya. 

Raja dalam konteks ini mengalami penurunan stratifikasi sosial. 

Raja pada awalnya dianggap titisan dewa. Dengan kenyataan bahwa 

raja diperintah penjajah, kelas sosial raja tidak lagi lagsung di bawah 

dewa. Posisi di bawah dewa tergantikan oleh kolonial. Kehadiran 

penjajah dengan demikian merusak tatanan hierarki kekuasaan raja 

dibumi  pribumi.     

Karena bertujuan menghamba, rakyat merasa senang hati 

menjalankan perintah atasannya atau orang yang dianggap berkuasa. 

Kata Pram, “bangsa yang setelah menjalankan perintah merasa 

berbahagia menjadi dirinya sendiri sampai datang  perintah lagi. 

Maka dia bersyukur, mengenal terima kasih.”  

Perintah dinikmati dan tidak dihindari, bahkan dinanti sebagai 

bentuk penghargaan. Menerima perintah berarti bentuk penghar-

gaan. Dengan diperintah penguasa, rakyat harus merasa berterima 

kasih. Mental mengabdi terhadap tuannya inilah  yang kemudian 

menjadikan bangsa terjajah beterima kasih kepada bangsa penjajah. 
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Mental ini pula yang menempatkan penghargaan yang tinggi bangsa 

terjajah terhadap penjajah.  

Mental ‘menunggu perintah’ menjadikan cara berpikir objek dan 

subjek. Bangsa terjajah merekonstruksi dirinya sebagai objek yang 

hendak menunggu subjek sang pemberi perintah. Lamanya 

penjajahan, para raja, dan pemimpin bertahan dalam kekuasaan 

disebabkan mental rakyat koletif merasa nyaman untuk diperintah. 

Mental mengabdi mencerminkan kerelaan dijajah. Penjajahan di 

negara-negara Timur oleh Barat mengesankan bahwa Timur secara 

rela dijajah. Pelukis Perancis Delacroix menggambarkan kerelaan 

wanita mesir membuka cadarnya karena bangga dijadikan model 

oleh pelukis Asing. Dominasi Barat karena itu diciptakan oleh Timur.  

Cara  berpikir Timur yang rela dijajah dan mengabdi memung-

kinkan pihak penjajah merekonsruksi dirinya menjadi sang pemberi 

perintah. Budaya penjajah-terjajah, raja-rakyat, majikan-buruh, 

pemerintah-rakyat kemudian tidak memungkinkan kelas terperintah 

mengambil alih kelas pemberi perintah. Rakyat merasa menerima 

dan bahagia diperintah.  

Mental ‘suka diperintah’ hingga kini masih melekat pada cara 

berpikir masyarakat pedesaan atau kelas sosial yang berpendidikan 

rendah. Konsep wang cilik manut wang gedhe (orang kecil menurut 

perintah orang besar) yang merepresentasikan rakyat menurut 

perintah pejabat masih sangat lekat. Rakyat secara apatis meng-iya-

kan perintah pemimpinnya. Masyarakat kelas sosial bawah lekat 

dengan jargon apa jare wang gedhe (apa yang dikatakan pembesar, 

penguasa) sebagai bentuk mentalitas suka diperintah.  Oposisi 

‘penjajah-terjajah’ ‘pemerintah-terperintah’ terlengkapi oleh oposisi 

‘besar-kecil’ atau ‘gedhe-cilik’. 

Mentalitas ‘pemerintah-terperintah’ sehingga lahir persepsi 

‘besar-kecil’ dalam kehidupan Indonesia modern berimplikasi pada  



 

Menemukan Keindonesiaan dalam Novel-novel Pramoedya Ananta Toer | 71 

estafet kepemimpinan nasional. Fakta menunjukkan bahwa para 

pemberi perintah atau pemimpin selalu berasal dari lingkaran 

individu-individu kelas ordinan. Kelas subordinan (terperintah) 

seakan tak memiliki kepercaya diri untuk mengambil alih kelas 

ordinan. Dalam sejarah, kepemimpinan  raja selalu diwariskan 

kepada putra raja dan demikian seterusnya. Di luar garis keturunan 

raja  terasa sulit untuk masuk lingkaran kekuasaan.   

Implikasi mental ‘suka diperintah’ pada masa pascapenjajahan 

juga merasuk dalam praktik  pendidikan. Pendidikan disiapkan 

menghasilkan produk manusia yang siap dipekerjakan, diperintah.  

Terdidik lembaga pendidikan bangsa terjajah memiliki visi 

memperoleh pekerjaan setelah  pendidikan diselesaikan. Mereka 

merasa berhasil jika telah dapat memasuki lapangan pekerjaan di 

kantor, pabrik, jawatan, dan lembaga apa pun. Mereka  sesungguh-

nya menyediakan diri untuk menjadi terperintah.   

Fenomena modern ini mengingatkan siswa-siswa STOVIA yang 

dipersiapkan kolonial untuk menjadi dokter pribumi. Tokoh Minke 

melihat bahwa meskipun para siswa itu menduduki stratifikasi sosial 

kebangsawanan, mereka tetap menjadi manusia yang terikat. 

Manusia yang terikat adalah manusia yang tidak bebas oleh pihak 

lain. Bentuk keterikatan itu adalah  komando perintah pihak lain. 

Mereka diikat oleh perintah gubermen atau pemerintah.  

Karena ingin membebaskan mental ‘suka diperintah’, Minke 

memilih menjadi manusia bebas. Manusi bebas adalah manusia yang 

berusaha yang tidak terikat oleh pekerjaan dinas dalam hierarki 

atasan-bawahan. Manusia bebas disimbolkan Pram sebagai orang 

yang bekerja tanpa ikatan formal dengan penjajah. Hal ini terlihat 

pada  kutipan  novel JL melalui ucapan tokoh Minke, “Jadi manusia 

bebas lebih cocok bagiku daripada  dokter Gubemen, Tuan-tuan. Kita 

akan bertemu di masyarakat besar nanti” (Toer, 1985:150–151). 
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Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa kesadaran mental 

destruktif ini melahirkan konsep pendidikan kewira-usahaan. Jiwa 

wirausaha diharapkan menjadi jalan keluar mentalitas ingin menjadi 

pegawai. Lahirlah konsep  ‘manusia bebas–manusia terikat’ dalam 

pandangan Pram. Pengusaha atau pedagang identik dengan manusia 

bebas dan pegawai identik dengan manusia terikat.  Mentalitas 

manusia terikat inilah yang dipandang Pram menyuburkan 

penjajahan di Indonesia.  

 

B. Bangsa Pemalas  

Bangsa terjajah yang direpresentasikan Pribumi adalah bangsa  

pemalas dan lamban dalam menjalankan aktivitas. Meski masuk 

dalam lingkungan Eropa pun, ras pribumi tampak pemalas. Tokoh 

Hendrik yang kelahiran Priangan, Jawa, walaupun  telah tinggal di 

Eropa dan kawin dengan wanita Eropa, Frischboten, tetap tampak 

sebagai manusia pemalas. Demikian penilaian tokoh Minke terhadap 

Hendrik yang asli Jawa itu.  

Deskripsi kemalasan ras Jawa itu terlihat melalui bentuk fisik 

mata yang tidak mampu dibuka secara keseluruhan atau masih 

terkatup. Kemalasan bangsa terjajah identik pula dengan kebiasan 

tidur siang di kalangan bangsa terjajah. Kemalasan ini pula yang 

menyebabkan potensi diri dan alam tak mampu diberdayakan secara 

optimal. Deskripsi kemalasan bangsa terjajah digambarkan  kutipan  

novel JL berikut ini:  “Dengan lambat seperti seorang pemalas ia 

mengiakan. Dan memang permunculannya mengesan-kan seperti 

pemalas. Badannya gemuk menggelambir. Mukanya bulat. Dua buah 

pipinya yang bulat menggelantung seperti pada orang lanjut usia. 

Matanya hitam seperti mata pribumi dengan tapuk yang seakan tak 

dapat dibuka seluruhnya (Toer, 1985:223–224). 
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Kemalasan adalah ketidaksanggupan mengatasi persepsi diri 

untuk segera melakukan tindakan menuju kualitas hidup yang lebih 

baik. Kemalasan menyebabkan seseorang tidak melakukan tugas-

tugas hidupnya dengan baik. Potensi yang dimiliki tidak dimanfaat-

kan secara maksimal karena persepsi merasa nyaman atas kualitas 

hidup yang telah dicapai. Karena itu, kemalasan menyebabkan 

kualitas hidup seseorang tidak mengalami peningkatan. 

Seorang miskin yang malas akan tetap miskin dan tidak dapat 

berubah menjadi kaya. Pasien yang malas akan tetap sakit. 

Pembelajar yang malas akan sulit pandai.  

Seorang yang malas menjadikan waktu yang ada tidak 

termanfaatkan secara efektif. Sebaliknya, seorang yang rajin dan giat 

menjadikan waktu yang ada termanfaatkan dengan baik untuk 

memperoleh target pemanfaatannya. Karena itu,  mental malas 

menyebabkan ketidaksanggupan seseorang untuk bersaing. Bangsa 

yang malas pasti kalah bersaing dengan bangsa  yang rajin dan giat. 

Said dalam perspektif  orientalisme  melihat hubungan oposisi 

biner bahwa penjajah rajin dan terjajah malas. Rajin-malas itulah 

yang menempatkan penjajah memiliki kualitas hidup lebih baik 

daripada terjajah. Karena kualitas hidup yang baik, keberdayaan 

hidup penjajah juga baik. Keberdayaan itulah yang menjadikan 

penjajah menguasai terjajah.   

Penjajah dan terjajah sebenarnya memiliki potensi yang sama 

sebagai manusia. Penjajah melihat kemalasanlah yang menyebab-

kan potensi terjajah belum digunakan secara maksimal. Di luar itu, 

terjajah memiliki potensi alam yang sangat kaya.  

Kekayaan alam yang melimpah dengan penduduk malas bekerja 

menjadikan orang-orang Eropa berbondong-bondong datang  ke 

benua subur ini. Dari jauh mereka melewati lautan pada awalnya 

untuk memperoleh rempah-rempah. Dari perdagangan inilah mereka 
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mengetahui betapa wilayah yang diakui milik Belanda ini memiliki 

potensi alam yang menjanjikan kemakmuran karena kesuburannya.      

Karena terjajah memiliki potensi sebagai manusia dan kekayaan 

potensi alam terjajah, penjajah melihat dua potensi tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah. Penjajah terdorong untuk  

datang  ke wilayah bangsa terjajah. Kedatangan bangsa penjajah 

inilah yang kemudian menciptakan budaya kerja.  

Kemalasan terjajah yang dipersepsi penjajah  tidak mudah 

diubah oleh penjajah. Terjajah menyadari bahwa pekerjaan yang 

dilakukan bukan untuk dirinya, melainkan untuk   penjajah. Meski 

demikian, irama budaya kerja atas   datangnya orang-orang Eropa ke 

Asia membawa kultur positif itu kepada bangsa terjajah. 

Lombard (2008a:154–155) memberikan data penting berkaitan 

kemalasan pribumi. Pada tahun 1915  di Sumatera Barat sebuah 

surat kabar menerbitkan artikel berjudul Djam. Artikel itu 

menerangkan bahwa terdapat sebuah jam besar yang dipasang 

dengan suara yang lantang terdengar seluruh penduduk 

meneriakkan “Kerja! Kerja! Kerja!”. Studi kemalasan bangsa Asia 

Tenggara ini juga telah dilakukan oleh Sayid Husein Alatas dalam 

risalahnya The Myte of the Lazy Native yang kemudian membuat 

istilah “kemalasan bawaan lahir” bagi bangsa terjajah.  

 Data sejarah menunjukkan bahwa penjajah banyak melakukan 

pembuangan orang-orang yang dianggap malas tidak bekerja sesuai 

dengan kehendak kolonial. Malas dalam istilah belanda identik 

dengan luij dan ijverloos (seenaknya, tidak tekun). Kemalasan 

diartikan  tidak sekadar tidak mau bekerja tetapi juga dipahami 

sebagai bekerja yang tidak sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan.  

Konsep kemalasan ini terus berkembang tatkala VOC membuka 

perkebunan-perkebunan yang memerlukan tenaga pribumi. Pada 
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bulan Februari 1706, seorang bernama Ombol dibuang ke Onrust 

karena malas. Pada tahun 1747, Bupati Ciblagung dihukum karena 

‘ketidaktekunannya”. Pada bulan Agustus 1788, Patih 

Parakanmuncang diancam akan diseret ke Batavia “jika ia masih 

bermalas-malasan”. Hingga awal abad ke-19, kemalasan bangsa 

pribumi masih menjadi sebuah mitos yang kemudian melahirkan 

istilah jam karet hingga saat ini (Lombard, 2008a:155).    

Kemalasan terjajah di atas dapat ditelusuri oleh dua sebab. 

Pertama, terjajah malas karena apa yang dikerjakan diyakini bukan 

untuk dirinya. Penyebab kemalasan terjajah secara eksternal 

dipengaruhi oleh kondisi kekuasaan yang melingkupi bangsa terjajah.  

Data   historis menunjukkan bahwa kemalasan bangsa terjajah 

disebabkan kerja paksa dan pungutan pajak yang hanya 

menyejahterakan bangsa penjajah. Akibatnya bangsa terjajah frustasi 

tidak mau bekerja. Pandangan terjajah berubah untuk apa bekerja 

keras jika hasilnya hanya untuk bangsa penjajah.  

Jerih payah yang dilakukan dipahami hanya untuk  kepentingan 

penjajah. Dalam pikiran pribumi lahir pandangan: “Untuk apa kami  

bekerja, kalau yang menikmati pekerjaan kami mereka.” Inilah yang 

melahirkan pembangkangan pribumi terhadap kolonial.  Sistem 

boikot pribumi menolak kerja paksa, mangkir membayar pajak, dan 

melanggar hukum berawal dari konsep  pandangan pribumi tersebut. 

Ketidakberdayaan terjajahlah yang memicu aksi boikot seperti yang 

digambarkan   kutipan  novel JL berikut ini. “Mereka buang senjata 

tajam dan tumpul, mengambil senjata baru, senjata yang lebih 

tumpul: pembang-kangan sosial terhadap semua ketentuan dan 

perintah gubermen. Mereka menolak membayar pajak, menolak rodi 

dengan semua aliasnya, dan dengan sukarela berbondong-bondong 

masuk –keluar dari penjara” (Toer, 1985:233) 
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Yang kedua, kemalasan  pribumi  dapat dipandang sebagai 

bentuk menginginkan hidup seenaknya, tidak tekun, dan mudah 

menyerah atas kesulitan. Pribumi tidak mau hidup sulit. Mereka lari 

dari kesulitan dan menempuh jalan hidup enak tanpa bekerja. Inilah 

yang kemudian melahirkan mental penjudi. Gambaran bahwa 

pribumi suka berjudi dilukiskan Pram pada  kutipan  novel JL berikut 

ini: “Orang Tionghoa berkata: Tuan baru kali ini   datang  ke Betawi. 

Penduduk sini, laki-perempuan, pada gila bertaruh. Segala bangsa, 

Tuan. Persabungan ayam, domba, dadu, capjiki, sampai-sampai 

pertarungan kadal. Kalau Pasar Gambir dibuka, petaruh-petaruh 

seluruh negeri pada   datang  berhimpun” (Toer, 1985:5–6). 

Judi merupakan aktifitas permaian yang menghibur. Bila kita 

oposisikan mental penjajah yang mengikuti irama hidup budaya kerja 

dan terjajah yang malas suka berjudi, terdapat oposisi bekerja-

berhibur. Pekerjaan berkonotasi usaha yang penuh kesulian, serius, 

membutuhkan keahlian. Hiburan berkonotasi kemudahan, rileks, 

santai. Perjudian karena itu dapat dipahami sebagai usaha manusia 

lari dari kesulitan untuk mencari jalan keluar denga mudah. Berjudi 

adalah usaha menghibur diri dengan berbagai bayangan. Bekerja 

mewujudkan harapan, berjudi membayangkan harapan. 

Perjudian dipersepsi sebagai bentuk pelarian hidup. Pejudi 

meletakkan pikiranya pada usaha mudah untuk mengais rezeki 

sebagai modal hidup tanpa bekerja. Perjudian  memberikan harapan-

harapan kemenangan yang akan diperoleh pelakunya. Perjudian  

mampu memberikan harapan indah sesuatu yang dibayangkan. 

Pembayangan itu tak pernah terealisasi dalam keadaan nyata 

pelakunya, karena tindakan itu merupakan pelarian kemalasan. 

Sementara itu, kehidupan ini diperoleh melalui tindakan nyata 

bekerja, bukan pembayangan melalui mengundi nasib. 
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Mentalitas berjudi ini disebabkan oleh keadaan psikolois bangsa 

terjajah yang tidak memiliki  target kehidupan. Konsep kehidupan 

pribumi Jawa erat dengan semboyan “Piye enake urip iki”. Hidup 

harus dijalani dengan sak madya, seenaknya. Hidup terjajah yang 

tanpa memiliki visi ini digambarkan Pram pada kutipan novel JL 

berikut ini. “Nenek moyangmu selalu selalu mengajarkan, tidak ada 

yang lebih sederhana daripada hidup: lahir, makan minum, tumbuh, 

beranak pinak, dan berbuat kebajikan (Toer,1985:54).  Kutipan  ini 

menunjukkan bahwa hidup hanyalah: lahir, makan minum, tumbuh, 

beranak pinak, dan berbuat kebajikan.  

Bangsa terjajah  berpikir sederhana, tak berupaya menguasai 

pihak lain, hidup sekadar beranak pinak dan memberi manfaat 

kepada orang lain. Cara berpikir demikian sangat memberi peluang 

bangsa lain untuk menguasainya. Tugas hidup hanyalah memenuhi 

kebutuhan fisiologis, mengembangkan keturunan, dan memberikan 

kebaikan. Tugas terakhir sebenarnya sangat mulia. Memberikan 

kebaikan lebih diartikan berbuat pasrah, mengabdi,  dan menerima 

kekuasan pihak lain secara rela.  

Kesadaran tersebut menjadikan hidup lebih menerima. Filosofi 

Jawa yang terkenal dengan ‘nerima ing pandum’  memungkinkan 

cara hidup yang lebih ‘menerima’ dengan rela. Rasa menerima inilah 

yang memungkinkan pihak lain melakukan penguasaan.  

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa mental bangsa 

terjajah yang malas, pejudi, dan sikap hidup yang hanya menjalani  

memberikan peluang terjajah untuk selalu dikuasai penjajah. 

Kemalasan dapat dianggap sebagai penyebab kepesimisan bangsa 

terjajah sehingga dikuasai oleh penjajah yang bermental optimistis. 

Temuan teoritis dari  data kemalasan pribumi ini adalah melengkapi 

konsep rajin-malas Said dengan oposisi opitimis-pesimis dan bekerja-
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berhibur sehingga melahirkan konsep ‘bekerja mewujudkan harapan, 

berjudi membayangkan harapan’. 

 

C. Prasangka Buruk 

Pikiran negatif merupakan hal yang tak produktif. Pikiran negatif 

mendorong tindakan yang memiliki manfaat kehidupan. Hal ini 

terlihat melalui ucapan tokoh Bu Badrun, ibu kos Minke ketika 

bersekolah di STOVIA, yang menilai negatif tokoh Mei seperti 

gambaran kutipan novel JL berikut ini. “Mengapa dia tidak tinggal 

pada sebangsanya sendiri? Tentu dia tidak disukai mereka karena 

kelakuannya” (Toer, 1985:83). Perkataan tokoh Bu Badrun terhadap 

Mei itu digerakkan oleh perasaannya. Perasaan Bu Badrun sebagai 

representasi bangsa yang dijajah memandang pihak lain, terutama 

orang di luar bangsanya, dengan pandangan negatif.  

Perasaan negatif  inilah yang mendorong pikiran negatif. Pikiran 

negatif mendorong tindakan negatif dalam bentuk ucapan yang 

negatif. Perasaan, pikiran, ucapan negatif didorong oleh prasangka 

atau persepsi negatif. Prasangka inilah yang membentuk sikap curiga, 

acuh, tidak menghormati, dan melihat bahwa orang lain sebagai 

ancaman dirinya. Kehadiran orang lain  membuatnya tak nyaman.   

Cara berpikir demikian mendorong seseorang untuk sulit 

bersosialisasi dengan pihak lain. Apa yang dilihat pada diri orang lain 

adalah hal-hal yang buruk. Karena yang dilihat adalah hal buruk, 

sementara itu secara kodrat manusia tidak menyenangi hal buruk, 

maka prasangka mendorong seseorang untuk mengucilkan dirinya.  

Lahirlah sikap tertutup terhadap pikiran, saran, dan nasihat 

orang lain. Pembenaran yang diberikan adalah pembenaran yang 

didasarkan pada pikiran negatif yang dibentuknya. Sikap ini  

mendatangkan jiwa egois, tidak kooperatif,  dan menutup diri.  
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Sikap menutup diri sangat tidak menguntungkan bangsa 

terjajah. Keterbelakangan bangsa terjajah disebabkan sikap kurang 

terbuka yang didorong oleh pikiran negaifnya.    Ketidakterbukaan 

terhadap ilmu pengetahuan dan hal-hal  baru yang sedang 

berkembang menjadikan bangsa terjajah terus terbelakang atau 

tertinggal. Ketertinggalan itu disebabkan bangsa terjajah tidak 

memiliki kesanggupan menerima hal-hal dari luar dirinya. Ilmu 

pengetahuan, informasi, dan penemuan baru  terus bergerak dan 

telah mengalami lompatan-lompatan. Sementara itu, bangsa terjajah 

karena menutup diri  masih berjalan di tempat. 

Terdapat tradisi pada bangsa terjajah bahwa perilaku yang 

mereka yakini benar adalah perilaku warisan nenek  moyangnya. 

Tradisi bersikap mengopi atau mencontoh pendahulu sebangsanya 

menjadi kuat. Karena itu lahir istilah aja ngowahi adat (jangan 

menyimpang adat-istiadat)  dalam tradisi perilaku di Jawa misalnya.  

Tidak diberikan ruang untuk berperilaku yang menyimpang dari 

tradisi. Akibatnya, mereka sulit menerima pembaharuan-

pembaharuan. 

Pemeintah Orde Baru pada tahun 1970-an sangat sulit 

meyakinkan masyarakat pedesaan  untuk menanam padi berumur 

pendek dan berukuran pendek. Waktu itu dikenal padi  ir.  

Masyarakat agraris  ketika itu sudah terbiasa dan terbiasa dengan  

tradisi menanam padi berumur panjang.  

Inilah salah satu faktor yang menyebabkan kita selalu disebut 

sebagai bangsa tertinggal. Bangsa tertinggal dalam pengertian 

tertinggal melakukan pembaharuan. Akibat ketertinggalan itu, 

bangsa maju mudah menguasai bangsa tertinggal.        

Kemajuan sebuah bangsa diukur oleh sejauh mana bangsa itu 

melakukan dan menemukan ‘yang baru’ demi peningkatan 

peradaban. Karena dunia ini selalu berubah dan terus berubah, maka 
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sebenarnya pikiran dan perilaku juga harus mengikutinya. Pikiran dan 

tindakan yang terus berpegang pada tradisi lama menjadikan pemilik 

pikiran dan tindakan semakin jauh ketinggalan zaman.  

Bangsa penjajah telah banyak melakukan perubahan dengan 

membuka diri untuk terus tahu terhadap perubahan. Budaya 

perubahan dan terus belajar menjadi tradisi bangsa penjajah. Dua 

cara hidup yakni ketertutupan dan keterbukaan ini melahirkan hasil 

yang berbeda. Ketertutupan melahirkan kebelumtahuan. 

Kebelumtahuan ini sering diistilahkan kebodohan. Keterbukaan 

melahirkan kepandaian. Oposisi biner Said bahwa penjajah pandai 

dan terjajah bodoh berlaku dalam hal ini.  Tokoh Gadis  Jepara 

megungkapkan keprihatinan yang menggambarkan perbandingan 

terjajah dengan penjajah seperti dalam  kutipan  novel JL berikut ini. 

“Yang ada di sekelilingnya adalah penderitaan karena kebodohan, 

ketidaktahuan; di atasnya; kepandaian ilmu-pengetahuan, kekuasaan 

berlebih-lebihan, yang justru membikin dan mempertahankan 

pederitaan” (Toer, 1985:94). 

Kekuasaan dibangun dari kepandaian. Kepandaian ditandai oleh 

penguasaan ilmu pengetahuan.  Bangsa yang menguasai ilmu 

pengetahuanlah yang memiliki peluang menjadi penguasa  bangsa 

lain. Karena itu, pascapenjajahan wilayah  Barat atas Timur, Barat 

selalu mengedepankan capaian ilmu pengetahuan. Melalui ilmu 

pengetahuan Barat, kekuasaan atas Timur dapat terus dilakukan dan 

dipertahankan.  

Di pihak lain, penguasaan bangsa berilmu pengetahuan  

membawa konsekuensi penderitaan bangsa yang dikuasai.  Ilmu 

pengetahuan nyatalah sebagai alat kekuasaan. Konsekuensi 

kekuasaan ini berdampak penderitaan terhadap bangsa yang 

dikuasai.  
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Ilmu pengetahuan karena itu mampu menyejahterakan dan 

menyengsarakan umat manusia. Ilmu pengetahuan dapat 

menyejahterakan umat manusia ketika digunakan untuk tidak 

menindas bangsa yang belum berpengetahuan. Sebaliknya, ketika 

digunakan sebagai alat kekuasaan, ilmu pengetahuan mengakibat-

kan penderitaan umat manusia yang dikuasai.   

Mental berprasangka  negatif mengakibatkan bangsa terjajah 

menutup diri sehingga mengalami ketidakberubahan. Sementara itu, 

bangsa maju terus mengalami perubahan. Kemajuan mem-bawa 

dampak ekonomi, politik, dan budaya yang berpengaruh penguasaan 

terhadap bangsa tertinggal oleh bangsa maju.   Hukum ini merupakan 

hukum alamiah sebagaimana tesis bahwa si kuat senantiasa 

menguasai si lemah.  

Ketertutupan diri bukan menjadikan diri kuat untuk melindungi 

diri. Ketertutupan justru melemahkan diri, karena tidak sanggup 

melihat diri dari luar diri. Kelemahan inilah yang memicu pihak luar  

menguasai diri terjajah. Ketertutupan diri terjajah akibat persepsi 

negatifnya dapat diibaratkan ikan dalam akuarium. Ikan tak sanggup 

melihat dirinya manakala dia masih dalam posisi di dalam akuarium. 

Untuk dapat mengetahui dirinya, ikan harus memiliki kesadaran di 

luar akuarium untuk melihat dirinya. 

Persepsi negatif  lain adalah ketidakbanggaan memiliki dan 

menerima diri. Ketidaksadaran diri bahwa kesempurnaan ada pada 

diri menyebabkan terjajah berpikiran negatif  sehingga muncul 

persepsi bahwa diri sendiri bodoh. Merasa diri bodoh berawal dari 

pikiran membandingkan kepandaian diri sendiri dengan orang lain. 

Orang lain dipandang lebih pandai daripada diri sendiri.  Karena 

merasa bahwa dirinya bodoh, dipandanglah orang lain lebih pandai 

daripada diri sendiri. 
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Persepsi negatif  merasa diri bodoh mendorong seseorang tidak 

memiliki kepercayaan diri. Ketika berinteraksi dengan orang lain, dia 

merasa orang lain lebih daripada dirinya. Ketidakpercayaan diri inilah 

yang menggerakkan tingkah laku tidak yakin bahwa “saya bisa” 

melakukan sesuatu yang berguna bagi diri saya. Penyakit merasa diri 

tak berguna bagi diri sendiri inilah bencana diri sendiri yang 

mendorong pihak lain menguasai diri sang tak percaya diri.   

Ketidakpecayaan diri ini yang  memicu lahirnya pikiran meniru 

pihak lain yang dianggap lebih pandai. Konsep mimikri dalam teori 

Postkolonial pada bangsa terjajah tampaknya berawal dari sikap 

ketidakpercayaan diri bangsa terjajah. Dampak mimikri sangat tidak 

menguntungkan bangsa terjajah. Cara hidup terjajah selalu 

dikendalikan oleh penjajah. Tampilan fisik, pakaian, makanan, hingga 

cara berpikir  penjajah akan menjadi rujukan peniruan terjajah. 

Hingga saat  ini pun,  gaya hidup Barat terus menjadi objek peniruan 

Timur. Dampaknya adalah membanjirnya produk Barat ke Timur 

sebagai bentuk baru penjajahan ekonomi, gaya hidup, dan cara 

berpikir.  

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa pikiran negatif 

bangsa terjajah berdampak pada dua hal. Dua hal itu adalah bahwa 

bangsa terjajah sulit menerima pembaharuan dan  tidak memiliki 

kepercayaan diri karena merasa diri bodoh. Karena sulit menerima 

pembaharuan, tertinggallah bangsa terjajah oleh zamannya. Karena 

tidak percaya diri, dilihatlah bangsa lain lebih hebat. Ketertinggalan 

dan memandang diri sendiri lemah mendorong bangsa penjajah 

menguasai bangsa terjajah. Temuan konsep pada bagian ini adalah 

bahwa oposisi Said ‘pandai-bodoh’ dan ‘positif-negatif’, dapat 

dilengkapi dengan oposisi ‘berubah-tetap’, ‘maju-tertinggal’, 

‘berilmu-bodoh’, dan ‘kebahagiaan-penderitaan’. 
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D. Etnisitas 

Kegagalan organisasi pada awal merintis kemerdekaan 

Indonesia sebagaimana Boedi Otemo dalam konteks sejarah  

disebabkan rasa etnisitas yang teramat tinggi. Pada waktu itu, 

masing-masing suku sangat membanggakan kesukuannya. Orang 

Jawa merasa bahwa Jawa terbaik. Demikian juga suku Betawi merasa 

diri mereka terbaik. Mental etnisitas  tersebut digambarkan Pram 

pada  kutipan  novel JL berikut ini. “Mudah untuk dipahami mengapa 

Boedi Oetomo menolak organisasi bangsa-ganda. Sovinisme budaya 

dan bahasa mungkin membikin mereka merasa jauh lebih tingi 

daripada bangsa-bangsa se-Hindia. Bangsa-bangsa terperintah di luar 

Jawa juga punya sovinismenya sendiri. Sampai-sampai bangsa 

Melayu Betawi juga merasa lebih tingi dari bangsa Jawa.” (Toer, 

1985:251). 

Rasa bangga terhadap etnis ini melahirkan sikap memandang 

kurang baik terhadap etnis lain. Orang  Jawa menganggap etnis di 

luar Jawa sebagai etnis yang kurang baik. Demikia juga sebaliknya.  

Rasa kedaerahan atau kelokalan inilah yang memicu belum 

munculnya persatuan dalam komuniatas yang lebih besar dalam 

ikatan negara kesatuan republik Indonesia pada waktu itu. Karena 

itu, Pram lebih memilih bangsa Jawa, bangsa Betawi, dan bangsa 

etnis lainnya.  

Boedi Oetomo sebagai organisasi perintis kemerdekaan 

Indonesia gagal menjadi organsasi yang besar. Kegagalan itu 

bersumber dari pandangan asas tunggal. Organisasi ini memiliki  

ideologi  bahwa organisasi ini ‘hanya’  milik orang-orang Jawa. Karena 

itu, anggotanya hanya kaum terpelajar Jawa  dan tidak menerima 

anggota dari etnis lain. Mereka belum mampu berpikir keragaman 

dalam perbedaan untuk satu kesatuan.   
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Para cendekiawan pribumi pada waktu itu belum memiliki 

pikiran besar untuk membentuk negara kesatuan yang lebih besar 

lintas pulau. Semangat etnisitas sempit kedaerahan yang menjadi 

fokus perjuangan. Kekerdilan berpikir etnisitas inilah yang memberi 

jalan bangsa kolonial untuk mudah menguasai daerah dan bangsa 

jajahan.  

 Di pihak lain, bangsa pribumi yang etnisitas itu memberi 

penghormatan yang berlebihan kepada orang-orang kulit putih. 

Perasaan  inferior atas superioritas bangsa pen  datang semakin 

menyuburkan mentalitas etnisitas itu. Latar belakang mental 

demikian disebabkan oleh fakta sosial pada masyarakat Timur bahwa 

terdapat kecenderungan  lebih menghargai kelompok sosial jauh 

daripada kelompok sosial terdekatnya.  

Orang Indonesia memiliki kecenderungan lebih meghormati 

orang luar negeri daripada bangsa sendiri. Terdapat kecende-rungan 

bahwa kita lebih menghormati tamu jauh daripada tetangga kita. 

Bahkan sering didapati perilaku seseorang yang lebih mengutamakan 

orang lain daripada kerabat dekat.  

Logika ini  dapat diturunkan dari prinsip bahwa bangsa asing 

dianggap baik dan bangsa sewilayah dianggap buruk. Ini terjadi 

karena diketahui keburukan yang dekat dan tidak diketahui 

keburukan yang jauh. Inilah bukti bahwa bangsa terjajah telah 

terbiasa memberikan penghormatan yang berlebihan terhadap 

bangsa penjajah.  

Hal ini tidak  terjadi jika dilakukan berpikir secara objektif. 

Pemikiran yang objekif menjadikan logika menerjemahkan jauh-

dekat menjadi: “kita sudah tahu kebaikan yang dekat dan belum tahu 

kebaikan yang jauh.” Silogisme berpikirnya maka kita akan 

menganggap yang dekat adalah baik dan yang jauh belum tentu baik.  
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Karena jalan pikiran bangsa terjajah memilih yang pertama, 

terdapat kecenderungan berpikir yang buruk-buruk terhadap etnis 

sebangsanya. Pikiran bangsa terjajah telah dikuasai rasa benci, tidak 

suka, tidak nyaman oleh orang-orang terdekatnya yang tergabung 

dalam etnis lain. Ketidakrukunan hidup antaretnis inilah yang 

menimbulkan pertengkaran, perselisihan, ketidaksamaan cara 

memandang hidup yang berujung permusuhan.  

Ketidakrukunan bangsa terjajah tersebut tergambar pada  

kutipan novel JL berikut ini: “Pribumi terus-menerus cakar-cakaran 

sepanjang sejarahnya, kekuasaan kolonial cukup menyertai cakar-

cakaran itu.  Dan dia menang  dan selalu menang atas dua-duanya” 

(Toer, 1985:158). Kutipan  teks novel ini  menunjukkkan bahwa 

antaretnis hidup dalam suasana saling cakar-cakaran.  

Yang menarik adalah bahwa antaretnis tersebut memiliki 

potensi yang sama. Mereka secara simbolis memiliki kesamaan milik, 

yakni cakar. Hanya saja kesamaan milik tersebut  tidak difungsikan 

sebagai alat harmoni hidup. Alat yang dimiliki digunakan sebagai 

instrumen perlawanan satu sama lain.  

Dalam tradisi permusuhan, tentu  banyak energi yang harus 

dikeluarkan dan dikorbankan.  Ketika energi sudah habis terkuras 

untuk melampiaskan misi  kebencian, pihak lain yang masih memiliki 

energi penuh akan dengan mudah menguasai pelaku konflik. Inilah 

yang membuat bangsa penjajaah mudah menguasai bangsa terjajah.  

Energi bangsa terjajah dihabiskan untuk saling bermusuhan 

antaretnis sesama bangsa. Konflik kecil inilah yang mengakibatkan 

kelemahan bangsa terjajah. Karena lemah, bangsa penjajah dengan 

mudah menguasainya pada episode konflik kedua. Pram 

mengistilahkan logika ini dengan: “Dan dia (penjajah) menang  dan 

selalu menang atas dua-duanya.” 
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Konflik internal antaretnis dipicu oleh rasa bahwa etnis satu 

merasa lebih baik daripada etnis lain. Beginilah ironi bangsa terjajah. 

Mereka lebih menyukai membandingkan diri dengan komunitas 

terdekatnya, bukan komunitas yang lebih jauh. Mereka ingin 

dianggap hebat dibandingkan kelompok sosial terdekatnya, bukan 

dengan pembanding bangsa lain. Mentalitas ini menjadikan bangsa 

terjajah cenderung  gagal dalam percaturan dunia.  

Ketidaksanggupan bersaing dalam skala lebih besar merupa-kan 

problem bagi bangsa terjajah. Fenomena tersebut berjalan hingga 

saat ini. Ketidaksanggupan bersaing pada tingkat global dan hanya 

mampu di tingkat lokal  melahirkan sebutan mental jago kandang.     

Di pihak lain, fanatisme etnisitas melahirkan pikiran sovinisme, 

yakni menganggap kelompok atau etnis lain lebih rendah. Karena 

energi pikiran mereka telah terfokus pembandingan antaretnis, 

mereka melupakan ‘ras lain’ yang lebih merupakan lawan mereka.  

Mentalitas  kelompok  atau sovinisme inilah ditengarai sebagai 

penghambat kemajuan bangsa terjajah dan memperkuat dominasi 

penjajah. Pergerakan nasional  merintis kemerdekaan bangsa terjajah 

mengalami kegagalan juga disebabkan faktor ini. Sovinisme 

menyebabkan kelemahan dalam perjuangan. Sjarikat Priyayi dan  

Boedi Oetomo gagal  karena bertumpu pada keanggotaan tunggal, 

orang Jawa. 

Antaretnis memiliki kecenderungan merasa superior sehingga 

tidak menghargai etnis lain. Pram sangat prihatin melihat fenomena 

bangsa terjajah yang memelihara permusuhan antaretnis dan 

melupakan perjuangan yang lebih besar memerangi penjajah. Pram 

memberikan sindiran: ”Bangsa-bangsa terperintah di luar Jawa juga 

mempunyai sovinismenya sendiri. Sampai-sampai bangsa Melayu 

Betawi juga merasa lebih tingi dari bangsa Jawa. Lantas bakal jadi apa 

semua ini nanti?”  



 

Menemukan Keindonesiaan dalam Novel-novel Pramoedya Ananta Toer | 87 

Pertanyaan Pram itu merupakan sindiran halus bahwa bangsa 

terjajah harus memiliki sikap kebersamaan. Kita memang ganda 

tetapi tunggal sebagaimana konsep Bhinneka Tunggal  Ika, berbeda-

beda tetapi tetap satu juga. Jargon ini merupakan alat pemersatu 

yang luar biasa menjelang dan pascakemerdekaan.  

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa penyebab 

keterjajahan bangsa terjajah oleh penjajah adalah ketidakrukunan 

ataretnis bangsa terjajah karena pandangan sovinisme masing-

masing etnis. Masing-masing etnis merasa memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan etnis lain. Perasaan demikian  menjadikan etnis 

tertentu memandang rendah etnis lain. Energi permusuhan internal 

ini dimanfaatkan penjajah untuk memperbesar konflik antaretnis 

sehingga mereka menjadi lemah. Karena masing-masing etnis lemah, 

penjajah dengan mudah menguasai terjajah.  

 

E. Peniru 

Pertanyaan yang sering dimunculkan mengapa bangsa terjajah  

adalah bangsa yang tidak kreatif atau bangsa yang hanya pembeli 

produk Barat daripada sebagai bangsa yang menghasilkan produk? 

Jawaban atas pertanyaan dapat ditelusuri melalui  kutipan  novel JL 

berikut: “Apabila orang yang disegani membenarkan berdirinya satu 

organisasi pribumi dan ikut serta di dalamnya, barang tentu 

terpelajar pribumi lainnya tak punya alasan untuk berprasangka atau 

tak acuh. Orang akan berbondong-bondong masuk” (Toer, 

1985:175). 

 Bangsa terjajah  memiliki tradisi meniru, mencontoh. Meniru 

adalah melakukan tindakan yang mengikuti pola berpikir tindakan 

yang ditirunya. Pola tindakan ikut-ikutan ini menjadikan sumber  

utama mentalitas tidak kreatif. 
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Mengikuti jalan pikiran orang lain  memberikan peluang 

pembenaran hanya dipandang dari cara berpikir orang yang 

diikutinya. Pengikut atau peniru menutup diri atas pikiran yang 

dibuatnya bahwa pikiran orang lainlah yang benar.  

Mental ikut-ikutan ini sejalan dengan konsep mimikri dalam 

teori Postkolonial Hommi Bhaba. Bangsa terjajah melakukan mimikri 

karena mereka memiliki anggapan bahwa penjajah atau penguasa 

adalah kelompok sosial yang lebih tinggi dan memiliki otoritas 

pembenaran dalam masalah kehidupan. Baik dan buruk diukur oleh 

wacana superioritas penjajah.  

 Kutipan novel JL berikut menunjukkan mental peniruan 

terjajah. ”Kalau seorang wedana saja menyetujui, bawahannya 

dengan sendirinya akan ikut  (Toer, 1985:181)”. ”Sekali ia  bilang ya. 

Yang lain-lain akan bilang ya ya (Toer, 1985:185)”. Tugas rakyat 

hanyalah mengikuti penguasanya. Cara berpikir demikian tentulah 

akan menyuburkan kekuasaan  peguasa dan mematikan pikiran 

terkuasa. Bangsa terjajah atau terkuasa merelakan dirinya untuk 

terus dikuasai penjajah karena terjajah tidak memiliki ruang berpikir 

yang berbeda dari jalan pikiran penjajah akibat tradisi berpikir  

meniru atau ikut-ikutan.  

Model induk sebagai objek peniruan adalah penjajah. Jalan 

pikiran penjajah ditiru oleh penguasa pribumi. Tindakan penguasa 

pribumi ditiru oleh kalangan terpandang pribumi. Kalangan 

terpandang pribumi ditiru oleh masyarakat kolektifnya. Pikiran rakyat 

terjajah sesunggunya telah dikuasai  oleh cara berpikir penjajah. 

Terjajah tidak pernah mampu menciptakan wacana berpikir, karena 

terjajah selalu mengadopsi wacana berpikir penjajah.     

Cara berpikir ikut-ikutan terjajah  inilah yang menjadikan bangsa 

penjajah lebih dilihat sebagai golongan terpandang. Secara internal, 

pandangan orang terpandang mudah diikuti oleh masyarakat 
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kolektifnya. Secara  eksternal, bangsa Indonesia mudah terseret 

pengaruh bangsa yang dianggap lebih  maju. Karena mudah meniru, 

bangsa terjajah mudah terprofokasi oleh wacana yang dibuat bangsa 

penjajah. 

Konsep sendika dawuh dalam tradisi kerajaan dan 

pemerintahan di Jawa  dapat ditelusuri dari cara berpikir yang 

ditunjukkan  kutipan  novel JL berikut ini. “Sekali seorang bupati 

melakukan sesuatu, bawahannya akan meniru. Sedang bupati hanya 

meniru belanda residennya. Meniru atasan jadi pola kebajikan. 

Dengan meniru atasan orang semakin mengurangi tangung jawab 

pribadi, yang memang sudah kurang dari hanya paspasan” (Toer, 

1985:191). 

 Kutipan  di atas  menunjukkan bahwa bawahan menyatakan 

sebagaimana apa yang dinyatakan pejabat di atasnya. Ini dilakukan 

untuk mengurangi risiko tanggung jawab yang harus ditanggung-nya. 

Agar rasa betanggung jawab itu  tidak ada, keputusan yang dibuat 

didasarkan pada kebijkasanaan pejabat di atasnya. Dengan cara 

demikian, pejabat dapat melepaskan tanggung jawabnya karena 

yang dilakukan tidak lain adalah instruksi atasan.  

Akibat rasa inferior inilah orang Jawa suka merendahkan dirinya 

sendiri sehingga orang lain akan cenderung menguasai. Simbolisasi 

mudah dijajah ini adalah perilaku suka berjongkok bila berhadapan 

dengan orang yang dianggap terhormat. Hal ini terungkap perilaku 

yang berbeda yang ditunjukkan oleh Sandiman, juru tulis Minke. 

Sikap Sandiman membuat Minke tertarik bahwa Sandiman adalah 

pribadi Jawa yang memiliki ‘prinsip’, tidak seperti orang Jawa pada 

umumnya yang selalu sendika dawuh. 

 Mental ikut-ikutan yang meng-iya-kan atasan atau orang yang 

dianggap superior ini dalam tradisi pemerintahan pascapenjajahan 

menjadikan birokrasi pemerintahan sangat sentralistis. Pada zaman 
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Orde Baru, terdapat pameo asal bapak senang atau yang terkenal 

dengan istilah ABS. Dalam semua birokrasi pemerintahan, terdapat 

tradisi bahwa  tugas anak buah menyenangkan atasannya. Karena 

itu, instruksi atasan harus dilakukan bawahan. ABS ini sebenarnya  

dalam tradisi pemerintahan kerajaan dahulu identik dengan konsep  

sendika dawuh. Apa yang diperintahkan atasan haruslah dilakukan. 

Cara berpikir demikian melahirkan praktik pemerintahan  yang 

mengedepankan figur pemimpin, bukan tata sistem yang telah 

dibuat. Warisan mentalitas ini sangat dominan pada masa Orde Lama 

dan Orde Baru pada era Presiden Soekarno dan Soeharto dengan 

istilah ABS. 

Akibatnya adalah kerapuhan manajemen pemerintahan. Setiap 

terdapat pergantian pimpinan terdapat kecenderungan pergantian 

orang-orang dalam hierarki kekuasaan di bawahnya. Kepemimpinan 

lebih dikembangkan dengan gaya pucuk pimpinan. Dampaknya 

adalah  sistem  tak mampu dijalankan dengan baik, karena pengaruh 

pimpinan yang cukup dominan.  

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tindakan pribumi 

dikendalikan para penguasa pribumi. Penguasa pribumi dikendalikan 

penjajah. Tindakan terjajah  tidak lain adalah tindakan  penjajah. 

Karena rakyat hanya meniru, maka mereka dak memiliki prinsip 

hidup. Pola-pola tindakan terjajah tidak lain adalah wacana pola 

berpikir yang secara terus-menerus diciptakan oleh penjajah. Pola 

demikian dalam praktik pemerintahan pascakolonial menghasilkan 

konsep sendiko dawuh dan asal bapak senang. Konsep mental ikut-

ikutan  identik dengan konsep mimikri atau peniruan dalam teori 

Postkolonial. Jika mimikri lebih bersifat tampilan fisik, sendiko dawuh 

atau asal bapak senang lebih memfokus pada bentuk-bentuk 

kepatuhan menjalankan perintah pihak superior. Jika mimikri adalah 

meniru, sendiko dawuh adalah menurut perintah. Mimikri didorong 
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oleh rasa kekaguman. Sendiko dawuh didorong oleh rasa ketakutan, 

ketaatan, ketakberdayaan, dan penghambaan pihak inferior kepada  

superior. 

 

F. Priyayi 

Pram dalam tetralogi novelnya melihat sisi negatif para priyayi. 

Priyayi dianggap kelas sosial yang mengejar kebahagiaan materialistis 

dan bersenang-senang. Sikap negatif priyayi itulah yang 

menyuburkan praktik kolonial di bumi Hindia. Itu terjadi karena 

Priyayi bersikap kooperatif dengan penjajah. 

Mental priyayi digambarkan Pram pada  kutipan  novel JL 

berikut ini. “Priyayi sendiri suatu kasta dengan dunia pikiran  

berlindung di bawah  kewibawaan gubermen. Masuknya para 

pangeran dan bangsawan tinggi lainnya dari Mangkuneran dan Paku 

Alam dan para bupati aku kira akan menjadi jaminan umur cita-cita 

angkatan muda Jawa itu tak akan panjang” (Toer, 1985:251).   

Karena itu, penjajah menyediakan pendidikan bagi putra para 

bangsawan. Mereka dididik untuk menjadi priyayi. Tugas priyayi 

adalah menuruti perintah penjajah. Priyayi dianggap  alat pejajahan 

waktu itu. Dengan demikian, penjajah memiliki kepentingan untuk 

menjaga mentalitas bangsawan Hindia dalam usaha memper-

panjang masa penjajahan. Upaya penjajah membentuk mental 

kepriyayian melalui pendidikan digambarkan Pram pada  kutipan  

novel JL berikut: “Masuklah jadi anggota Boedi Oetomo karena hanya 

Boedi Oetomo yang akan mendidik anak-anak dengan pendidikan 

Eropa. Tanpa pendidikan itu mereka tak mungkin jadi priyayi!” (Toer, 

1985:249). 

Karakteristik priyayi yang mengesankan prestisius, pencitraan, 

memperhatikan penampilan meski dengan cara menghutang, 

individual, dan tidak merasakan penderitaan masyarakat jelata 
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mendorong kelompok sosial ini lebih berorientasi keberpihakan 

kepada  penjajah daripada masyarakat pada kelas sosial di 

bawahnya. Rasa ingin selalu prestise priyayi digambarkan Pram pada  

kutipan  novel JL berikut ini. “Bukan perhiasan sekedar. Gaya 

bangsawan Jawa bila memberi karunia. Tak peduli ia akan  

membayar hutangnya dengan mencicil di kemudian hari dan dengan 

susah payah. Pokok prestise naik setinggi langit” (Toer, 1985:110). 

Hal ini disebabkan penjajah mampu memberikan fasilitas-

fasilitas lahiriah. Kemudahan material yang diberikan penjajah 

kepada kaum priyayi menyebabkan priyayi tidak lagi bebas dalam 

berpendapat. Mereka telah terikat oleh penjajah. Dari keterikatan 

itulah priyayi dipaksa untuk menjalankan kebijakan penjajah di bumi 

para priyayi.  

Dalam hierarki masyarakat waktu itu, dapat digambarkan tiga 

kelompok status masyarakat. Kelompok sosial tersebut adalah: kelas 

masyarakat penjajah kulit putih, kelas priyayi pribumi, dan kelas 

rakyat pribumi terperintah. Kelas priyayi hanyalah kepanjangan 

tangan kelas penjajah kulit putih. Seluruh kebijakan dikendalikan 

kelompok kulit putih dengan tujuan kepentingan kulit putih dengan 

memberdayakan golongan priyayi untuk mengatur, memerintah, dan 

memaksa rakyat pribumi.  

Karena itu,  rakyat pribumi menganggap priyayi juga penjajah. 

Meski mereka adalah bangsa Hindia, hakikatnya mereka bangsa kulit 

putih. Priyayi memosisikan diri sebagai orang-orang terperintah 

kolonial untuk memaksa rakyat pribumi. 

Cara berpikir ini melahirkan sikap Pram yang membenci 

kalangan priyayi sebagai representasi rakyat pribumi. Dianggapnya 

golongan priyayi sebagai golongan yang kurang baik. Sikap kurang 

baik priyayi inilah yang mendorong suburnya praktik penjajahan.  
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Cara pandang demikian melahirkan pandangan bahwa sikap 

golongan priyayi terkesan negatif. Priyayi digambarkan sebagai 

kelompok sosial yang tidak kreatif. Mereka  hidup hanya berorientasi 

menjadi pegawai. Tidak ada obsesi untuk menciptakan lapangan 

kerja atau berwiraswasta.  

Motivasi para pelajar golongan  kaum bangsawan memasukui 

pendidikan hanyalah memperoleh pekerjaan. Tujuan mereka 

bersekolah menjadi pegawai gubermen. Dengan menjadi pegawai, 

sesungguhnya mereka dengan rela diperintah gubermen untuk 

melakukan pekerjaan  yang menguntungkan penjajah.   

Sekolah gubermen pada waktu itu dipandang Pram sebagai 

lembaga penghasil metalitas pendulum.  Para priyayi merelakan 

dirinya sebagai pendulum kolonial, karena penjajah memenuhi 

kebutuhan dan keinginan priyayi. Sebagai hukum timbal balik, priyayi 

melakukan perintah penjajah dengan penuh ketaatan. 

Bentuk ketaatan priyayi kepada penjajah mendorong priyayi  

melakukan penjajahan kepada manusia sebangsanya. Inilah yang  

dikenal dua jenis golongan penjajah. Yang pertama adalah penjajah 

kulit putih. Yang kedua adalah penjajah kulit coklat. Penjajah kulit 

putih adalah bangsa Eropa. Sementara itu, penjajah coklat adalah 

para priyayi. 

Mental priyayi digambarkan  menghamba penjajah, ingin enak 

diri sendiri, beku, gila jabatan, rakus, dan menindas rakyat jelata. 

Kerakusan priyayi tersebut digambarkan Pram pada  kutipan  novel JL 

berikut. “Para priyayi rakus sekaligus beku dalam jabatannya. 

Pembesar hanya tahu menghukum.  Hindia pabrik priyayi, pabrik 

pembesar. Satu pimpinan pun tak pernah dilahirkan, kecuali kalau 

ada yang melahirkan dirinya sendiri, di luar Gubermen” (Toer, 

1985:234). Mental priyayi yang demikian dianggap rapuh dalam 

usaha membangun bangsa yang lebih besar. Terbukti Sjarikat Prijaji 
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yang beranggotakan para priyayi tidak berhasil menjadi organisasi 

yang tumbuh sehat. Demikian juga Boedi Oetomo  yang fokusnya 

mendidik terpelajar pribumi hendak menjadi priyayi juga  memiliki 

umur yang tidak panjang.  

Analisis Minke sebagaimana representasi pikiran Pram terlihat 

menyudutkan kaum priyayi. Deskripsi  kutipan  di atas  menunjuk-kan 

bahwa  bangsawan bergaya hidup sok kaya, sok mewah, agar 

kehormatan menghampirinya. Sesuatu diukur dari kepemilikan harta. 

Hal ini telihat pada sikap ayah Minke, seorang bupati,  yang 

membelikan perhiasan Mei, calon isteri Minke, dengan sangat 

berlebihan di luar kemampuannya seperti dalam  kutipan  novel JL 

berikut ini. “Ia (ayah minke) hendak tebus semua perlakuannya yang 

tidak adil terhadapku dengan berlebih-lebihan, untuk dapat 

menambahi hutang-hutangnya. Ah siapa yang tak kenal tingkah 

bangsawan” (Toer, 1985:111). 

Tujuannya adalah meraih kehormatan meski dengan cara kredit. 

Mentalitas demikian dalam perkembangan masyarakat modern 

melahirkan tradisi bangsa suka berhutang demi kemewahan. Pada 

zaman Orde Baru sering ada jargon bantuan luar negeri yang 

sesungguhnya adalah hutang kepada luar negeri.  

Gaya hidup kemewaan material dengan tidak mempertim-

bangkan keadaan ekonomi realistis pada masyarakat terjajah  ini  

dimanfaatkan bangsa penjajah dengan pemasaran produk-produk 

industri.  Masyarakat Indonesia pascakolonial dibanjiri pemasaran 

produk asing, seperti sepeda motor dan mobil, meski membelinya 

dengan cara kredit atau hutang.  

Di sisi lain, ketidakmajuan pribumi disebabkan pribumi berpikir 

dikotomi: priyayi-rakyat jelata. Dalam skala yang lebih luas ketika itu 

dapat dilihat kelompok-kelompok sosial  gubermen, priyayi, petani, 

dan golongan rendahan. Kelompok sosial atas  memandang rendah 
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pihak lain yang dianggap kelas sosial lebih rendah. Bangsa penjajah 

dianggap berstratifikasi tertinggi. Priyayi menganggap dirinya tinggi 

daripada rakyat jelata. Rakyat kolektif yang terdiri kaum petani dan 

sejenisnya merasa kelompok sosial yang selalu terperintah yang 

hidupnya lebih banyak menghamba. 

Rakyat sebagaimana  kalangan priyayi kemudian bermental 

penghambaan. Priyayi bangsawan  hidup menghamba gubermen 

Belanda. Rakyat jelata menghamba  kepada raja. Raja menunggu 

perintah penjajah. Rakyat menunggu perintah raja. Muaranya 

sesungguhnya hidup menunggu perintah  penjajah. Akibatnya, tidak 

adanya semangat kritis dan berani melakukan perubahan. 

Ketundukan abdi dalem pada para raja menyebabkan tidak adanya 

perubahan-perubahan secara cepat dalam mengisi kehidupan.  

Pembongkaran nilai feodalistis inilah yang diperjuangkan tokoh 

Minke, sehingga dia sangat senang ketika diterima orang tuanya yang 

bupati itu. Pemberontakan Minke terhadap sistem feodalisme Jawa  

ditunjukkan sikapnya kepada orang tuanya bahwa dia menolak 

menjadi bupati. Penolakan  itu disebabkan Minke beranggapan 

bahwa bupati hanyalah alat kekuasaan penjajah, gila memperoleh 

penghargaan pangeran oleh gubermen.  Minke menolak kebiasaan 

sikap bupati yang gila dihormati rakyatnya.  

Pemikiran Minke ini tentu dianggap aneh oleh ayahnya. Adab 

yang tidak seperti biasanya di kalangan putra bangsawan.  Orang 

Jawa menyebut  adab yang tidak biasa dilakukan dengan istilah 

mrojol selaning garu. Karena itu, tokoh ayah Minke pada  kutipan  

novel JL mengatakan:”Dasar sudah  mrojol selaning garu” (Toer, 

1985:287).  Mrojol selaning garu  berarti  keluar dari sela gerigi garu, 

keluar dari kebiaaan. Ini yang dilihat ayah Minke karena melihat 

Minke yang keluar dari tradisi: anak bupati menolak menjadi bupati.  
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Pembongkaran terhadap nilai-nilai buruk pada diri priyayi yang 

sebelumnya priyayi selalu ditempatkan dalam wacana yang baik budi 

dan rupa ini merupakan langkah berani  Pram. Pram berusaha 

membangun dikotomi kesejajaran  priyayi-rakyat jelata dalam 

hubungan horisontal yang setara. Hal tersebut yang diperjuangkan 

Pram melalui tokoh Minke. Betapa senang hati Minke ketika Marko 

sebagai simbol rakyat jelata belajar bahasa Belanda kepada Wardi 

sebagai simbol  terpelajar priyayi. Hubungan tokoh Marko dan Wardi 

digambarkan  kutipan  novel JL berikut ini. “Betapa mengharukan 

melihat dua orang, yang seperti bumi dan langit  pendidikan da asal 

kelahirannnya itu, duduk berhadap-hadapan.Yang seorang mengajar, 

yang lain belajar. Sama sekali meninggalkan adat sembah-

menyembah nenek moyangnya sendiri” (Toer, 1985:346). 

Penghilangan sekat kasta dan perbedaan setratifikasi sosial yang 

menghalangi orang berkembang menjadi roh pikiran Pram dalam 

tetraloginya. Pram memperjuangkan persamaan derajat manusia  

melalui tokoh Minke yang selalu memperjuangkan  persamaan hak 

manusia di muka bumi.  

Karena ketika itu priyayi dianggap dan menganggap dirinya lebih 

tinggi statusnya daripada rakyat biasa, Pram tampak selalu melihat 

Priyayi sebagai prototipe kelompok sosial yang kurang baik. 

Perbedaan status ini sesungguhnya bukan hal penting yang harus 

dijadikan pusat perhatian bangsa Hindia waktu itu. 

 Akibatnya, bangsa Hindia waktu itu belum sanggup berpikir 

besar sehingga sulit mengalami kemajuan. Ketidakmajuan pribumi itu 

disebabkan bahwa pribumi tidak memiliki pikiran besar menyangkut 

peningkatan peradaban umat manusia. Pribumi berorientasi berpikir 

perbedaan-perbedaan pendapat dan hal-hal kecil yang sebenarnya 

bukan hal penting. Ketika orang Eropa sudah berpikir cara 

menjinakkan energi petir, pribumi masih berpikir perbedaan boleh 
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bersepatu atau tidak di kalangan pribumi di hadapan orang Eropa 

seperti  kutipan  novel JL di bawah ini. 

Di dunia luar sana orang sudah menakhlukkan petir dan 
mendung,  diperintahkan  untuk melakukan keinginan 
manusia, jadi penggerak mesin listrik, lokomotif, 
menggerakan kapal dan mesin-mesin raksasa. Kimia elektro 
telah melahirkan keajaiban-kejaiban baru. Dan di bandung 
sini, kota besar Hindia yang kesekian orang masih 
meributkan  soal boleh-tidaknya, patut-tidaknya pribumi 
bersepatu (Toer, 1985:346). 
 

 Fakta  tersebut ingin menunjukkan bahwa hanya bangsa yang 

mampu berpikir dan mewujudkan kemanusiaan universallah yang 

akan menjadi bangsa yang besar. Alam (petir) memberikan pelajaran 

kepada setiap bangsa bahwa energi alam harus mampu 

dimanfaatkan menjadi kemudahan kehidupan umat manusia. Bangsa 

yang besar adalah bangsa yang mampu memberi manfaat 

kehidupan. 

Cara berpikir demikian tidak dipahami oleh priyayi menurut 

analisis imajinatif kreatif Pram. Dalam bekerja, priyayi sebagai 

represetasi terjajah sekaligus penjajah bangsanya sendiri selalu 

berorientsi kenaikan gaji dan jabatan. Tidak ada orientasi bekerja 

yang lebih baik. Ini sesuai analisis tokoh Van Heutsz terhadap 

mandeknya organisadi pribumi Sjarikat Prijaji. Para priyayi hanya 

puas setelah memperoleh jabatan dan gaji tinggi. 

Mereka haus jabatan karena menginginkan kehormatan. Priyayi 

yang memiliki jabatan cenderung gila hormat dan  memegang teguh 

adat priyayi Jawa. Bupati serang yang terpelajar pun memperlakukan 

Minke harus berjalan merangkak ketika Minke akan menemuinya 

untuk merundingkan organisasi yang akan didirikan. 
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Hal sama terlihat pada sikap Bupati Serang. Bupati Serang 

menolak permintaan Minke untuk datang membuka sidang pertama 

pembentukan organisasi. Bupati menolaknya karena sang bupati 

merasa derajatnya lebih tinggi daripada Minke. Gelar satu lebih tinggi 

daripada raden mas. Itulah yang menjadi prinsip Bupati Serang 

sehingga dia merasa berkasta lebih tinggi. 

Merasa lebih tinggi daripada orang lain merupakan bentuk 

kesombongan. Kesombongan menjadikan diri menjadi serba benar. 

Sikap inilah yang menjadikan seseorang menutup diri dari kebenaran 

yang diberikan orang lain. Ini merupakan embrio lahirnya cara 

pandang raja-raja dan pemerintahan negara bekas jajahan sehingga 

lahir pemerintahan  yang cenderung diktator. Pemimpin melihat 

kebenaran dari diri sang pemimpin  sendiri. Suara rakyat tak didengar 

lagi.  

Dampaknya adalah bahwa terjadi eksploitasi rakyat jelata. Sifat 

penguasa baik kulit putih maupun coklat adalah  mementing-kan diri 

sendiri, tidak memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan bangsa 

yang dijajahnya. Pram menggambarkan: Para raja tak pernah punya 

perhatian pada kesehatan dan kesejahteraan kawula, tahunya hanya 

merampas dan memaksa untuk kesenangan pribadi.  

 Data sejarah (Ricklefs,2008:257-258) menunjukkan bahwa 

dalam perang Diponegoro, banyak penguasa lokal dan pangeran 

memihak Belanda. Setelah tahun 1830, hampir seluruh kalangan elite 

bangsawan melakukan hal yang sama. Istana-istana  Jawa Tengah 

pada umumnya menjadi bawahan Belanda yang patuh. Atas kerja 

sama yang baik dengan Belanda, Mangkunegara II dianugerahi 

bintang kehormatan dan daerah kekuasaannya diperluas. Selama 

beberapa dasawarsa kemudian, kekuasaan Belanda didasarkan pada 

persekutuan dengan bangsawan pribumi. Dalam pengertian parsial, 

kalangan bangsawan Jawa yang konservatif secara kolektif telah 
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berhasil memenangi perdamaian, meski para bangsawan yang 

dinamis mengalami kekalahan. Meski demikian, pada masa itu 

kalangan bangsawan telah kehilangan kesempatan terakhir untuk 

menguasai lingkungan mereka secara bebas.      

Nyatalah bahwa melalui kelompok priyayi, penjajah mampu 

melakukan operasi kekuasaannya. Priyayi yang bermental pegawai, 

dimanfaatkan penjajah. Karena itu,  pegawai   priyayi hanyalah 

kepanjangan penjajah. Yang menjadi korban adalah rakyat atau 

kelompok sosial terbawah.  

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa mental priyayi 

yang materialistis, gila hormat, dan egois melahirkan penjajahan baru 

pada masyarakat jelata. Mental priyayi yang demikian menyuburkan 

praktik penjajahan kulit putih. Priyayi dimanfaatkan kulit putih untuk 

melakukan pemerasan terhadap rakyat jelata. Inilah yang kemudian 

melahirkan konsep penjajah kulit putih dan penjajah kulit coklat. 

Penjajah kulit putih adalah kolonial bangsa lain sedangkan penjajah 

kulit coklat adalah penjajah bangsa sendiri.  Kolonial kulit putih 

mampu membangun jaringan penjajahan secara paralel dengan kelas 

sosial atas atau kalangan priyayi dengan tanpa merasa diri mereka 

diperalat penjajah kulit putih. Mental priyayi inilah yang 

memungkinkan penjajah kulit putih mampu bertahan dalam jangka 

panjang dalam menjalankan proyek penjajahannya.  

 
 

G. Korup 

Mental korup menjadi ciri penting bangsa terjajah. Latar 

belakang korupsi disebabkan antara harapan dan kenyataan yang 

dialami bangsa terjajah tidak sama. Mereka berharap dapat hidup 

bergelimang harta sesuai dengan keinginannnya sedangkan 

kenyataannya mereka hidup dalam kemiskinan dan merasa 

kekurangan. 
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Angan-angan memiliki kepemilikan materi inilah yang 

mendorong pikiran dan perilaku mereka selalu mengarah memiliki 

uang dan kekayaan material sebanyak-banyaknya. Mental korup 

bangsa terjajah digambarkan  kutipan  novel JL berikut ini. “Bangsa-

bangsa di Hindia tidak pernah tidak korup. Mereka korup sudah sejak 

dunia pikirannya. Mereka tidak mengerti nilai uang. Mereka hanya 

tahu nilai hawa nafsunya sendiri. Hanya kekuasaan Hindia Belanda 

yang dapat mendidik mereka. Hanya kompeni yang mengerti watak 

mereka” (Toer, 1985:210). 

Karena mereka tidak mampu bekerja secara profesional 

sehingga memperoleh penghasilan yang cukup, jalan yang 

ditempuhnya adalah melakukan korupsi. Korupsi dalam konteks ini 

lebih banyak dilakukan oleh para pegawai atau kalangan priyayi yang 

bekerja pada kantor pemerintahan atau perusahaaan.  

Terdapat kecenderungan bahwa kebangkrutan organisasi yang 

dirintis untuk memerjuangkan kemerdekaan disebabkan jiwa korup 

para pengurus dan anggotanya. Motivasi mereka menjadi pengurus 

organisasi adalah uang. Diharapkan dengan mendirikan organsasi, 

mereka memperoleh keuntungan material seperti  kutipan  novel JL 

berikut. “Organisasi ini didirikan hanya untuk mengeruk keuntungan 

pribadi” (Toer, 1985:206). 

Mentalitas korup berawal dari persepsi bahwa  uang yang 

sesungguhnya sebagai alat transaksi, kemudian dipahami sebagai 

sesuatu yang harus dimiliki untuk menggapai nafsu mereka. Budaya 

konsumerisme inilah yang melahirkan jargon mata duwitan di 

kalangan bangsa terjajah yang miskin. Semuanya selalu dinilai uang. 

Uang menjadi tujuan semua aktivitas kehidupan. Pikiran serba uang 

inilah yang mendorong mereka berlomba-lomba memperolehnya, 

meski dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prosedur.  
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Cara pandang kebahagiaan adalah diperolehnya banyak materi. 

Materi menjadi ukuran kebahagiaan. Agar diperoleh materi, uang 

harus diperoleh. Pernyataan Pram pada  kutipan  di atas “Mereka 

tidak mengerti nilai uang. Mereka hanya tahu nilai hawa nafsunya 

sendiri” sesungguhnya ucapan ironi bahwa bangsa terjajah tidak 

mampu memahami kondisi keuangan yang mereka miliki. Dia justru 

menumpuk keinginan-keinginan, harapan-harapan, hasrat atau nafsu 

mereka. Inilah pikiran bawah sadar mereka.  

Karena keterbatasan uang yang dimiliki, terdapat kecende-

rungan memperoleh uang yang bukan haknya. Inilah yang 

menyuburkan praktik korupsi, sehingga Pram melukiskan bangsa 

terjajah sebagai bangsa yang jika diberi kemudahan akan mudah 

melakukan penyelewengan, tidak menjaga amanah,  korup, dan 

penjudi.  

Hal ini terlihat ketika perusahaan pribumi maju pesat dan 

berhasil mendirikan  badan-badan yang menangani usaha-usaha 

pribumi atas bantuan modal tokoh Thamrin yang kaya, pengurus 

badan melakukan korupsi karena terlibat perjudian. Mental korupsi 

berkaitan dengan mental perjudian. Korupsi mampu memicu 

perjudian karena uang hasil korupsi mudah diperoleh sehingga 

mudah dibuat foya-foya. Kebangkrutan ekonomi akibat perjudian 

juga menyebabkan seseorang melakukn korupsi. 

Dalam pandangan Pram, “bangsa-bangsa di Hindia tidak pernah 

tidak korup. Mereka korup sudah sejak dunia pikirannya. Mereka 

tidak mengerti nilai uang. Mereka hanya tahu nilai hawa nafsunya 

sendiri. Hanya kekuasaan Hindia Belanda yang dapat mendidik 

mereka. Hanya kompeni yang mengerti watak mereka.” 

Mentalitas korup didorong oleh pemahaman yang kurang baik 

terhadap nilai uang. Mereka kurang memahami bagaimana 

memfungsikan uang sehingga kurang memahami kebutuhan dan 
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keinginan. Uang tidak difungsikan secara efektif. Sementara itu, 

dorongan keinginan yang digerakkan oleh hawa nafsu diberi ruang 

kebebasan. Mental menumpuk keinginan oleh hasrat nafsu inilah 

yang memicu lahirnya pikiran dan tindakan korupsi.  

Mentalitas pribumi yang demikian sangat dipahami oleh 

kompeni. Karena itu, penjajahan di tanah Jawa selalu selalu 

melibatkan intrik korupsi di tubuh istana dan peluang-peluang yang 

diciptakan oleh penjajah. Keserakahan dan hasrat hidup penuh 

kemewahan di kalangan istana ketika itu semakin memungkinkan 

penjajah membuat kerusakan sistem ekonomi dan sosial pada 

masyarakat jajajahan. 

Sejak tahun 1812-1825, menjelang perang Diponegoro, menurut 

Ricklefs (2008:251), tatanan struktur ekonomi di wilayah jajahan 

pulau Jawa tampak sangat kacau. Masyarakat kecil merasakan 

penderitaan yang luar biasa. Eksploitasi atas pajak yang dibebankan 

kepada rakyat semakin membuat penguasa kaya dan rakyat semakin 

menderita. Pada kurun-kurun itu, perasaan tidak senang berkecamuk 

dan semakin meningkat pada masyarakat Jawa karena belum 

terselesaikannya beberapa persoalan. Orang-orang Eropa masih 

tetap melakukan campur tangan terhadap urusan-urusan istana pada 

umumnya dan khususnya dalam pergantian raja. Korupsi dan 

persengkokolan  semakin merajalela di kedua istana. 

Korupsi sudah merupakan budaya. Kebiasaan dan cara hidup 

demikian telah menjadi mental bangsa terjajah yang menyebabkan 

mereka rapuh membangun sistem kenegaraan. Mentalitas korupsi 

hingga kini masih mendarah daging dalam struktur masyarakat 

Indonesia lintas stratifikasi sosial. Analisis Dahana (2007:252) 

menunjukkan  bahwa kapasitas mental korupsi bangsa Indonesia 

telah diakui dunia. Bangsa ini telah memiliki jalan pikiran dan jalan 

perasaan yang begitu integratif dalam melahirkan tindak korupsi. 
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Mental dan tindak korupsi bukan hanya dimiliki oleh golongan kelas 

tertentu, melainkan imanen dalam perikehidupan mayoritas bangsa 

Indonesia.   

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa bangsa terjajah 

memiliki kecenderungan melakukan korupsi. Kecenderungan ini 

terjadi pada  kelompok sosial yang memiliki kekuasaan pada 

lingkungan istana, organisasi swasta, dan jawatan pemerintah. 

Mental korupsi ini juga ada pada penguasa kolonial. Persekongkolan  

korupsi antara  penjajah dan elite bangsawan terjajah semakin 

memberi peluang  bangsa penjajah melakukan penjajahan. 

 

H. Rangkuman 
Materi pada bab ketiga tersebut membicarakan tentang faktor-

faktor internal lemahnya mental bangsa Indonesia sehingga 

mendorong keberdayaan bangsa penjajah, yaitu mental (1) suka 

diperintah; (2) pemalas; (3) suka berprasangka buruk; (4) etnisitas; (5) 

suka meniru; (6) priyayi; dan (7) suka korup. Faktor-faktor tersebut 

dapat disimpulkan berikut ini. 

Faktor internal pendorong penjajahan di Indonesia yang 

pertama adalah mental suka diperintah. Mental ini menjadikan 

bangsa terjajah lemah oleh dirinya sendiri. Kelemahan  mental ‘orang 

suruhan’  bangsa terjajah tersebut menempatkan pihak penjajah 

menjadi kelas sosial yang mentukan kehidupan bangsa terjajah. 

Mental tersebut hingga kini masih melekat pada cara berpikir 

masyarakat pedesaan atau kelas sosial yang berpendidikan rendah. 

Faktor internal kedua adalah mental pemalas. Kemalasan adalah 

ketidaksanggupan mengatasi persepsi diri untuk segera melakukan 

tindakan menuju kualitas hidup yang lebih baik. Kemalasan bangsa 

terjajah identik pula dengan kebiasan tidur siang. Kemalasan ini pula 
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yang menyebabkan potensi diri dan alam tak mampu diberdayakan 

secara optimal. 

Ketiga, mental berprasangka buruk. Memiliki prasangka atau 

pikiran negatif mendorong tindakan negatif dalam bentuk ucapan 

yang negatif. Sifat ini dapat melahirkan sikap tertutup terhadap 

pikiran, saran, dan nasihat orang lain yang tentu saja mengun-

tungkan bangsa penjajah. Hal ini disebabkan kemajuan sebuah 

bangsa diukur oleh sejauh mana bangsa itu melakukan dan 

menemukan ‘yang baru’ demi peningkatan peradaban. Ketertutupan 

diri bukan menjadikan diri kuat untuk melindungi diri. Ketertutupan 

justru melemahkan diri, karena tidak sanggup melihat diri dari luar 

diri. Kelemahan inilah yang memicu pihak luar menguasai diri terjajah. 

Keempat, rasa etnisitas yang teramat tinggi. Rasa bangga 

terhadap etnis ini melahirkan sikap memandang kurang baik 

terhadap etnis lain yang akhirnya timbul permusuhan antaretnis 

tersebut. Energi bangsa terjajah dihabiskan untuk saling bermusuhan 

antaretnis sesama bangsa. Konflik kecil inilah yang mengakibatkan 

kelemahan bangsa terjajah. Karena lemah, bangsa penjajah dengan 

mudah menguasainya pada episode konflik kedua. 

Kelima, mental suka meniru. Bangsa terjajah  memiliki tradisi 

meniru, mencontoh. Meniru adalah melakukan tindakan yang 

mengikuti pola berpikir tindakan yang ditirunya. Pola tindakan ikut-

ikutan ini menjadikan sumber  utama mentalitas tidak kreatif. 

Pengikut atau peniru menutup diri atas pikiran yang dibuatnya 

bahwa pikiran orang lainlah yang benar. Orang lain ini adalah 

penguasa pribumi dengan konsep sendiko dawuh terhadap apa yang 

diucapkan mereka. Begitu pula para penguasa pribumi, memiliki 

mental meniru kepada penjajah. Dengan demikian, dapat 

dikemukakan bahwa tindakan pribumi dikendalikan para penguasa 

pribumi. Penguasa pribumi dikendalikan penjajah. 
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Mental priyayi merupakan faktor internal keenam. Priyayi 

dianggap kelas sosial yang mengejar kebahagiaan materialistis dan 

bersenang-senang. Sikap negatif priyayi itulah yang menyuburkan 

praktik kolonial di bumi Hindia. Priyayi bersikap kooperatif dengan 

penjajah. Karena itu, rakyat pribumi menganggap priyayi juga 

penjajah. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa mental 

priyayi yang materialistis, gila hormat, dan egois melahirkan 

penjajahan baru pada masyarakat jelata. Mental priyayi yang 

demikian menyuburkan praktik penjajahan kulit putih. 

Mental terakhir adalah suka korup. Mental korup menjadi ciri 

penting bangsa terjajah. Hal ini dikarenakan mereka tidak mampu 

bekerja secara profesional untuk memperoleh penghasilan yang 

cukup sehingga  jalan yang ditempuh adalah melakukan korupsi. 

Korupsi dalam konteks ini lebih banyak dilakukan oleh para pegawai 

atau kalangan priyayi yang bekerja pada kantor pemerintahan atau 

perusahaaan. Mental korupsi ini juga ada pada penguasa kolonial. 

Persekongkolan  korupsi antara  penjajah dan elite bangsawan 

terjajah semakin memberi peluang  bangsa penjajah melakukan 

penjajahan. 
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BAGIAN 4 

IDEOLOGI PENJAJAH  
 

 

 

 

 

 

Ideologi merupakan alat penjajah untuk menguasai terjajah. 

Dengan ditanamkannya ideologi bahwa penjajah superior dan 

terjajah inferior, maka penjajah telah menciptakan wacana 

keabsyahannya menguasai terjajah. Diciptakanyalah pembenaran 

cara berpikir bahwa kehadiran penjajah merupakan proses alamiah 

karena terjajah membutuhkan penjajah. 

Bentuk-bentuk pembenaran cara berpikir bahwa penjajah 

bukanlah kejahatan dibangun penjajah. Diciptakanlah ideologi bahwa 

bangsa penjajah adalah beradab sementara bangsa terjajah belum 

beradab. Tugas bangsa penjajah adalah mengantarkan bangsa 

terjajah untuk menjadi bangsa beradab.  

Sebagai bangsa yang beradab, bangsa penjajah memper-

sepsikan dirinya sebagai bangsa yang unggul. Jika penjajah adalah 

bangsa kelas satu, maka bangsa terjajah adalah bangsa kelas dua. 

Ideologi ini melahirkan konsep oposisi biner penjajah-terjajah dalam 

hubungan terjajah subordinasi penjajah.       
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Lahirlah kemudian ideologi yang diciptakan oleh bangsa 

penjajah bahwa bangsa penjajah adalah baik sedangkan bangsa 

terjajah adalah tidak baik. Bentuk-bentuk penanaman ideologi bahwa 

bangsa penjajah adalah baik dan terjajah tidak baik untuk 

mengesahkan penjajahan adalah sebagai berikut. 

 

A. Terjajah Penghuni Tidak Syah  

Penjajahan dipicu oleh rasa ingin menguasai kelompok sosial 

kuat atas kelompok sosial lemah. Penguasaan tersebut  dilatar-

belakngi oleh alasan ekonomi maupun politik. Penguasaan tersebut 

dipersepsi oleh kelompok sosial kuat bahwa kelompok sosial lemah 

dapat dikuasai karena mereka bukanlah sebuah negara yang memiliki 

sistem.  

Ketidakadaan sistem sebagai negara pada bangsa terjajah 

sebagaimana  kutipan  di bawah menunjukkan bahwa bangsa kuat 

membangun ideologi bahwa penjajahan bukanlah melanggar hukum. 

Terdapat alasan yang kuat bagi penjajah untuk melakukan 

penguasaan wilayah bangsa terjajah. Penjajah menanamkan ideologi 

kepada terjajah bahwa wilayah terjajah merupakan sebuah wilayah 

yang belum dimiliki oleh siapa pun. Penduduk yang mendiami 

wilayah tersebut dianggap bukan pemilik wilayah tersebut. 

Pernyataan penjajah yang tidak mengakui wilayah terjajah tersebut 

digambarkan Pram pada  kutipan  novel JL berikut. ”Mereka bukan 

negara, mereka adalah daerah tidak bertuan. Mereka tak punya 

sistem keuangan  dan ekonomi. Mereka tak punya hubungan luar 

negeri” (Toer, 1985:32). 

Ideologi penjajah bahwa wilayah terjajah merupakan wilayah 

bebas untuk dimiliki siapa pun didukung oleh  data historis. Raffles 

(2008:xviii) membuat analisis menarik terbentukya Hindia Belanda. 

Jauh sebelum Belanda menguasai daerah jajahannya ini, Portugis 
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telah mengambil bagian di ke kepulauan ini. Portugis kali pertama   

datang  ke Hindia Timur pada tahun 1510. Sementara itu, kedatangan 

pertama Belanda baru pada tahun 1595. Ekspedisi pertama Belanda 

ke Hindia Timur  dipimpin Houtman yang sebelumnya dipekerjakan 

Portugis di Hindia Timur. Pada saat yang sama Portugis  berperang 

dengan raja Bantam. Hotman menawarkan bantuan kepada raja 

Bantam dan sebagai imbalannya dia minta izin membangun pabrik di 

Bantam yang merupakan pemukiman pertama Belanda di Bantam. 

Kehadiran Belanda ke benua Asia Selatan ini waktu itu juga tak 

terlepas oleh Inggris dan Perancis sebagai imperium berkuasa di 

dunia.   

Raffles (2008:xviii)  meyusun uraian bahwa pada awal  1600-an  

Badan Dagang Hindia Timur milik Inggris mengirim empat kapal 

dagang yang dipimpin oleh Kapten Lancaster. Kapal berangkat dari 

London pada tahun 1602. Kapal pertama menuju Acheen (Ache atau 

Aceh) di Sumatra. Kapal menurunkan sebagian muatan dan 

membuat perjanjian dengan raja di sana. Dari Ancheen kapal 

berangkat menuju Bantam dan mendirikan pabrik di sana. Ini 

merupakan perusahaan milik Inggris pertama di Hindia Timur. Kapten 

Lancaster membawa pulang surat raja Bantam untuk Ratu Elizabeth 

pada tahun 1602. 

Pada tahun-tahun itulah pertarungan kekuasaan antara Belanda 

dan Inggris terjadi di Hindia untuk memperebutkan wilayah yang 

dianggap tak bertuan ini. Belanda tak begitu saja mudah memiliki 

kekuasaan di daerah jajahan Hindia karena harus menghadapi 

kekuatan Inggris. 

Pertarungan kekuasaan antara Belanda dengan Inggris untuk 

menguasai ‘daerah yang diangap tidak bertuan ini’ digambarkan  

Raffles (2008:xviii)  bahwa pada tahun 1610 Gubernur Jenderal 

Belanda yang pertama, Bolt, tiba di Bantam. Ia berpendapat bahwa 
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daerah tersebut tidak cukup baik untuk dijadikan tempat pemukiman 

tetap sehingga dia pindah ke Jakatra. Pada tanggal 4 Maret 1621 

nama Batavia diganti oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi 

Jakatra atau Jakarta sekarang yang sejak itu menjadi ibu kota Hindia 

Timur. Pada tahun 1683, Inggris yang menang perang dengan 

Belanda memindahkan pemukiman mereka ke Bantam. Pada tahun 

1811 negeri Belanda menjadi bagian Provinsi Perancis, dan bendera 

Perancis berkibar di Batavia pada tanggal 11 September di tahun 

yang sama. 

Belanda mengangap bahwa wilayah Hindia Timur waktu itu 

bukanlah milik bangsa pribumi yang lebih dulu mendiami wilayah ini. 

Ketakbermilikan tersebut disebabkan bangsa pribumi dianggap 

bukanlah bangsa. Terjajah dianggap belum memiliki negara. 

Diakuinya sebuah bangsa ditandai oleh ha-hal normatif. 

Hal-hal normatif menurut bangsa penjajah tersebut adalah 

bahwa kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah haruslah 

memiliki sistem keuangan dan ekonomi serta hukum yang ditandai 

sistem hubungan dengan kelompok masyarakat lain dalam lintas 

negara. 

Konsep inilah yang diwacanakan dan menjadi ideologi bangsa 

penjajah. Wajar kemudian penjajah menganggap bahwa wilayah 

bangsa pribumi adalah wilayah  atau tanah tak bertuan,  sehingga 

siapa pun berhak menguasai dan memilikinya.  

Penjajah mengibaratkan wilayah terjajah adalah suatu tempat 

tanpa pemilik. Siapa pun berhak memilikinya jika dapat menguasai 

penghuninya. Itulah ideologi yang ditanamkan penjajah kepada 

terjajah karena kelemahan terjajah. 

Indikator negara menurut penjajah adalah kemandirian mata 

uang, kestabilan ekonomi, dan hubungan dengan luar negeri. Karena 

itu dapat dianalisis bahwa upaya bangsa-bangsa penjajah  
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menerapkan mata uang dolar sebagai mata uang tunggal 

internasional, sistem ekonomi global, dan organisasi internasional 

PBB. Usaha-usaha tersebut merupakan upaya yang bertolak belakang 

dengan kemandirian sebuah negara.  

Upaya bangsa-bangsa penjajah dengan alat mata uang dolar, 

ekonomi global, dan PBB sesungguhnya merupakan usaha-usaha 

menciptakan tatanan kolonial modern. Penjajah membangun tata 

sistem yang memungkinkan menguntungkannya. Bangsa terjajah 

dipaksa berpikir mengikuti jalan pikiran penjajah. Pembenaran 

dibangun berdasarkan ideologi dan sudut pandang  bangsa penjajah.  

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa bangsa Eropa 

yang   datang  ke Hindia Belanda memiliki ideologi bahwa tanah 

Hindia tak bertuan. Penduduk Pribumi yang mendiami wilayah Hindia 

bukanlah sebuah bangsa karena belum memiliki sistem kenegaraan. 

Dengan demikian, bangsa Eropa berhak memperebut-kan dan 

menguasai wilayah Hindia. 

 

B. Penjajah Bangsa Terbaik  

Oposisi biner penjajah-terjajah melahirkan ideologi yang 

diwacanakan oleh penjajah bahwa kualitas bangsa di dunia terbagi 

dua kelompok. Ideologi penjajah menyatakan bahwa bangsa dunia 

dapat dikelompokkan menjadi bangsa Barat dan bangsa Timur. 

Dipersepsikan bahwa bangsa Barat atau Eropa adalah bangsa terbaik 

sedangkan bangsa Timur adalah bodoh.    

 Ideologi ini memengaruhi cara berpikir bangsa terjajah sehingga 

mereka memiliki persepsi bahwa bangsa penjajah adalah bangsa 

hebat. Eropa kemudian dianggap sebagai pusat peradaban. Kebaikan 

Eropa yang dipersepsi oleh bangsa Timur itu terlihat pada  kutipan  

novel BM berikut ini. “Oleh syarikat terpelajar Eropa dan Indo 
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dianggap terbaik dan tertinggi nilainya di seluruh Hindia Belanda. 

Maka aku harus mempercayainya” (Toer, 1980:2).  

Sebaliknya, bangsa Timur diidentikkan sebagai bangsa yang 

bodoh. Tokoh Minke berasal dari kata ‘monkey’  atau kera yang 

memiliki konotasi sangat merendahkan bangsa Timur. Asal-usul 

panggilan tokoh Minke ini dapat dirunut dari  kutipan  novel BM 

berikut ini. “Asal-usul nama Minke dari bentakan guru  Meneer 

Rooseboon ketika tokoh ini memasuki ELS. Guru Eropa itu memaki 

dengan sebutan monkey, karena pemuda pribumi ini dianggap dungu 

tidak bisa berbahasa Belanda” (Toer, 1980:28—29).  

Digunakannya nama tokoh utama Minke oleh Pram dalam 

tetraloginya menunjukkan bahwa bangsa Timur dalam ideologi Barat 

sebagai bangsa yang masih berperadaban rendah. Monkey atau kera 

dalam teori Darwin merupakan nenek moyang manusia modern. 

Selain berkonotasi binatang, diksi ini mengisyaratkan manusia  

primitif  yang berkonotasi bodoh dan terbelakang. 

Perlakuan ini dialami Minke ketika   datang  ke rumah Nyai 

Ontosoroh kali pertama. Minke diperlakukan sangat rendah oleh 

Hermann Melema. Minke diperlakukan sebagai monyet seperti 

dalam  kutipan  novel BM berikut ini. ”Siapa kasih kowe izin   datang  

kemari,  monyet,” dengusnya dalam Melayu pasar, kaku dan kasar, 

juga isinya” (BM, 1980:37) . 

Ideologi penjajah menanamkan pada diri bangsa terjajah bahwa 

terjajah adalah bangsa yang bodoh, rendah, dan dekat dengan 

peradaban binatang. Dalam menanamkan ideologinya,  penjajah 

membangun sebuah perspektif terhadap orang-orang terjajah 

dengan cara pandangnya. Said (dalam Darma: 2001; Abas, 1995:vii-

viii) menyatakan bahwa ilmuwan-ilmuwan Barat melegiti-masi 

perspektifnya bahwa otak orang timur kacau, tidak mampu 

memahami apa yang dapat dipahami dengan cepat oleh otak Eropa. 



 

Menemukan Keindonesiaan dalam Novel-novel Pramoedya Ananta Toer | 113 

Mentalitas orang Timur menyimpang, tidak akurat, terbelakang, 

irasional,  bejat moral, dan kekanak-kanakan, konyol, menjijikkan, 

idiot, dan keturunan iblis keji. 

 Persepsi bodoh sengaja dicipakan penjajah yang mengesan-kan 

bahwa terjajah adalah bodoh. Persepsi ini terus dibangun sehingga 

menjadi cara pandang umum bahwa bangsa terjajah adalah bodoh. 

Kebodohan inilah yang kemudian dijadikan alasan Barat menguasai 

Timur dalam upaya memintarkan dan mem-beradabkan bangsa-

bangsa Timur. 

Yang tergambarkan dalam pikiran penjajah bahwa orang-orang 

Hindia Timur jauh dari kecerdasan dan gaya hidup  orang-orang 

Eropa. Raffles (2008:xviii) memberikan interpretasi bahwa bangsa 

Hindia waktu itu dipandang sebagai bangsa yang jauh dari ilmu 

pengetahun. Di sana tidak terdapat lembaga yang mengajarkan ilmu 

pengetahuan, dan semangat untuk mengadakan penelitian ilmiah 

yang sangat sedikit. Orang-orang timur tidak memiliki waktu yang 

luang dan keinginan untuk mengembangkan pemikiran atau mencari 

informasi. Meskipun begitu, mereka bukannya tidak memiilki 

kecerdasan dan kebijaksanaan ilmiah. Pemikiran dan perasaan 

mereka tajam dan peka, mereka sangat mengagumi dan antusias 

terhadap puisi dan memiliki pendengaran yang peka. Mereka gelisah 

ketika menghadapi kesulitan.  

Meski demikian, kelebihan orang-orang Timur tidak pernah 

memperoleh perhatian Barat. Wacana  yang terus dikembangkan 

adalah bahwa bangsa Timur rendah, bodoh, dan terbelakang. 

Sementara  itu, Barat membangun ideologi bahwa Eropa adalah 

bangsa terbaik  di dunia.   

Bangsa terjajah dikondisikan dan paksa memercayai wacana 

bahwa diri mereka bodoh. Pemaksaan kepercayaan inilah yang 

meyebabkan bangsa terjajah menjadi bangsa yang terus inferior. 
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Mereka dipaksa untuk mengakui dirinya bodoh dan harus 

mengagumi bahwa Eropa adalah pandai. Inilah yang dirasakan 

Minke. Minke berpikir betapa pribumi  bodoh dan jauh tertinggal 

dengan penjajah. Dia menyesali kebodohanya waktu awal masuk ELS 

(SD) sebelum HBS (SMP) seperti gambaran dalam  kutipan  novel BM 

berikut ini.  “Kakakku bukan hanya tak tahu  menulis,  membaca 

tulisan latin pun tak bisa. Ia hanya tahu Jawa, tulisan dan lisan” (Toer, 

1980:28—29). 

Ras Eropa dan Indo yang merupakan hasil perkawinan ayah 

Eropa dianggap terbaik dan tertinggi nilainya di seluruh Hindia 

Belanda. Ras kulit coklat atau pribumi dianggap kelompok sosial yang 

rendah. Perbedaan dan diskriminasi ras  sangat ditanamkan oleh 

penjajah seperti  kutipan  novel BM berikut ini. “Maka aku harus 

memercayainya” (Toer, 1980:2).   

Penjajah tidak sekadar mengeksploitasi wilayah dan kekayaan 

bangsa terjajah. Penjajahan cara berpikir dilakukan dalam hal ini. 

Persepsi bodoh dan rendah yang diciptakan penjajah atas bangsa 

terjajah itu menyebabkan bangsa terjajah kehilangan kepercayaan 

dirinya sehingga dia  tidak memiliki pikiran bahwa mereka adalah 

pandai. Ketidakpercayaan diri ini menyebabkan bangsa terjajah 

tenggelam dalam pikiran mereka secara terus-menerus dan 

menganggap diri mereka memang bodoh. 

Persepsi yang telah menjadi keyakinan ini mengakibatkan 

bangsa terjajah kurang memiliki keberaian melawan penjajah. 

Kekurangkeberanian melawan penjajah tersebut disebabkan 

terdapat persepsi bahwa penjajah adalah bangsa pandai. Kebodohan 

selalu kalah dengan kepandaian. Demikian persepsi bangsa terjajah 

atas wacana pemikiran yang dibangun oleh bangsa penjajah. 

Bangsa penjajah kemudian diidentikkan dengan kecerdasan. 

Sementara itu, bangsa terjajah diidentikkan dengan kebodohan. 
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Hingga kini pun, bangsa Barat dipersepsi sebagai bangsa yang cerdas. 

Sementara itu, bangsa Timur diidentikkan dengan kebodohan.  

Kebodohan bangsa terjajah tergambar pada  kutipan  novel JL berikut 

ini: “Karena itu orang Belanda sering membisikkan: berbahagialah 

mereka yang bodoh, karena dia kurang menderita. Berbahagialah 

juga kanak-kanak yang belum membutuhkan pengetahuan untuk 

dapat mengerti” (Toer, 1985:94). 

Kecerdasan identik dengan penguasaan teknologi modern. 

Sebaliknya, kebodohan identik dengan ketidakmampuan penguasaan 

teknologi modern. Terjajah selalu identik dengan hal-hal yang 

berkonotasi  tradisional. Muncullah kemudian oposisi istilah modern 

dan tradisional sebagai kepanjangan oposisi kecerdasan dan 

kebodohan.  

Oposisi modern-tradisional sebagai representasi bangsa 

penjajah dan terjajah kemudian melahirkan persepsi kesanggupan 

untuk cepat berubah di kalangan bangsa penjajah. Sebaliknya, 

bangsa terjajah dikenal sebagai bangsa yang setia terhadap nilai-nilai 

tradisional.  Kesanggupan cepat berubah di kalangan bangsa penjajah 

dan ketaksanggupan cepat berubah di kalangan bangsa terjajah inilah 

yang kemudian melahirkan dikotomi konsep globalisasi di kalangan 

bangsa penjajah  dan glokalisasi di kalangan bangsa terjajah.  

Perubahan berkait dengan hal yang akan datang. Ketak-

berubahan berhubungan dengan masa lalu. Orientasi berpikir masa   

datang mendatangkan kemajuan. Orientasi berpikir masa lalu  

mendatangkan kemunduran. Wajar kemudian  dalam klasifikasi 

bangsa-bangsa di dunia dikenal istilah bangsa maju, berkembang, 

dan terbelakang.   

Globalisasi menuntut cara berpikir cepat berubah atau adaptif. 

Glokalisasi menuntut cara berpikir kesetiaan pada adat tradisi masa 

lalu. Globalisasi sebagai ciri bangsa penjajah berorientasikan berpikir 
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masa akandatang. Glokalisasi sebagai ciri cara berpikir bangsa 

terjajah berorientasi berpikir masa lalu. Dengan melihat analisis di 

atas konsep superior-inferior yang dikembangkan Said dapat 

diperluas menjadi oposisi: cerdas-bodoh, modern-tradisional, 

adaptif-stagnan, globalisasi-glokalisasi, berpikir masa datang -masa 

lalu, dan bangsa maju-berkembang.  

Perkembangan Indonesia hingga kini pun tidak terlepas dengan 

pengaruh Eropa. Dalam sejarahnya, pemikir-pemikir Pribumi Hindia 

Belanda yang berasal dari golongan Priyayi kemudian menjadi 

pemimpin di Indonesia memilki pendidikan dan pengaruh kuat 

ideologi Eropa. Eropa kemudian dianggap  kiblat cara berpikir bangsa 

pribumi. 

 Data sejarah menunjukkan bahwa banyak bangsawan Pribumi 

yang bersahabat dekat dengan orang-orang Eropa. Mereka kemudian 

menempuh pendidikan ke Eropa. Cara berpikir Eropa kemudian 

diadopsinya untuk mengembangkan kepemimpinan di Indonesia 

seperti terungkap pada kutipan novel RK berikut ini. “Achmad 

Djajadiningrat untuk Snouck Hurgronje. Betapa cepatnya generasi 

Pribumi Hindia melejit ke cakrawala, tidak bertaut-tautan dalam 

ikatan tradisi, masing-masing seperti dari landasan berbeda namun 

satu jua. Yakni Eropa sana” (Toer, 2006:454). 

Achmad Djajadiningrat dari garis keturunan kesultanan Banten 

yang lahir 1887 (Lombard,2008:114) sangat mengagumi Eropa. Dia 

sangat menghargai orang Eropa. Sebagai putra seorang pejabat tinggi 

di daerah Serang, Achmad mengawali pendidikannya di sebuah 

pesantren. Kemudian dia bersekolah di sekolah Eropa. Dari 

persinggungannya dengan sekolah Eropa itulah dia dapat 

mengunjungi Perancis setelah mengarungi laut dengan kapal 

Marseille. Kemudian dia ke Belanda dan akhirnya memperoleh 
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beberapa jabatan tetinggi dalam jenjang administrasi pribumi. Dia 

sempat menjadi bupat Batavia dan anggota Volkraad.  

Adik Achmad Djajadiningrat, Husein Djajadiningrat, juga 

merupakan priyayi produk pendidikan Barat. Husein tercatat sebagai 

orang Indonesia pertama yang menyelesakan gelar doktornya  dalam 

bidang sastra. Anak-anak bangsawan Pribumi kemudian  mengikuti-

nya dengan menempuh pendidik ke Belanda. 

Dengan semakin banyaknya putra bangsawan Jawa yang studi 

ke Belanda, para priyayi muda Jawa menjadi dekat dengan sesama 

mahasiswa dari daerah-daerah Nusantara lainnya, terutama 

mahasiswa-mahasswa dari Tanah Minagkabau yang kemudian 

menjadi tokoh terkenal seperti Agus Salim dan Mohammad Hatta. 

Dalam pertemuan-pertemuan para intelektual muda itu, 

diwacanakan gagasan tentang sebuah wujud wilayah yang lebih 

tinggi daripada provinsi, yang waktu itu sudah ada tetapi masih laten. 

Para mahasiswa inilah yang menggunakan dan menyebarluaskan 

istilah Indonesia. Istilah tersebut mereka temukan dalam tulisan ahli 

geografi Eropa (Lombard, 2008b:116). 

 Kemunculan sebutan Indonesia untuk wilayah provinsi yang 

lebih luas sebagai negara yang sebelumnya dikenal dengan sebutan 

Hindia Belanda memiliki sejarah panjang.  Berdasarkan kajian Russell 

Jones (1973) (dalam Lombard, 2008:273), sebutan Indonesia 

diperkenalkan pada tahun 1850 di Singapura oleh seorang Inggris 

bernama George Windsor Earl. Istilah Indonesia bermula dari istilah 

Indu-nesians. Setelah itu, muncul istilah Indonesian yang  

disebarluaskan oleh orang Inggris lainnya yang juga tinggal di 

Singapura bernama James Richardson Logan sehingga kemudian 

menjadi Indonesia.    

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa ideologi Barat 

sebagai representasi penjajah  selalu menanamkan wacana bahwa 
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Barat adalah pusat peradaban. Ukuran baik selalu diukur oleh 

peradaban Barat. Ideologi ini memengaruhi pola pikir bangsa terjajah 

sehingga para pemimpin bangsa terjajah memiliki kiblat pemikiran 

bangsa Barat. Barat selalu dianggap lebih baik oleh Timur hingga hari 

ini. Sejauh anggapan itu masih berlangsung dalam pikiran bangsa 

Timur, penjajahan bangsa Barat terhadap bangsa Timur teruslah 

terjadi.  

 

C. Terjajah Takhayul 

Peradaban Timur yang direpresentasikan masyarakat Jawa 

terjajah berakar dari kepercayaan animisme. Pembenaran 

kepercayaan animisme sering berlawanan dengan pembenaran 

logika. Sementara itu, bangsa penjajah barat lebih menekankan  

berpikir rasional logis. Karena itu, bangsa Barat lebih memandang 

bagsa Timur sebagai bangsa yang mempercayai takhayul. 

Tradisi berpikir demikian menyebabkan kebudayaan 

perdukunan. Tradisi perdukunan disebabkan oleh ketidak-percayaan 

diri sendiri. Kerapuhan individu inilah yan melatarbelakangi jala 

pintas mencapai keinginan dengan cara cepat yang tidak masuk akal.  

Kutipan di bawah ini menunjukkan bahwa takhayul, perdukukan, 

sihir, dan guna-guna merupakan gambaran bangsa terjajah. Jean 

Marais menganggap Nyai Ontosoroh tidak seperti orang Timur 

lainnya yang terbiasa memakai sihir, guna-guna, dan dukun seperti  

kutipan novel BM berikut ini.”Orang  begitu tidak akan bermain guna-

guna. Dia akan lebih percaya pada kekutan pribadi. Hanya orang yang 

tidak  percaya pada kekuatan pribadi bermain sihir, bermain dukun” 

(Toer, 1980:49). 

Bangsa Timur diwacanakan sebagai bangsa yang kurang 

mempertimbangkan akal dalam hidupnya. Hal itu disebabkan bangsa 

Timur lebih megedepankan takhayul, klenik, ramalan, dan sesuatu 
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yang  belum diketahui kebenarannya. Sementara itu, orang  Barat 

lebih mengedepankan fakta-fakta atau  data empiris dalam membuat 

sebuah kesimpulan. 

Bangsa penjajah membangun persepsi bahwa bangsa Timur 

banyak mengandalkan intuitif dalam berpikir. Intuitif dipersepsi 

bangsa Eropa merupakan cara berpikir yang lebih rendah daripada 

logika. Logika atau pikiran ditempatkan pada posisi tertinggi dalam 

tataran berpikir oleh mereka.  

Terjajah banyak menggunakan intuisi dalam hidupnya. 

Intuitiflah yang banyak memengaruhi jalan pikiran mereka. Cara 

berpikir secara intuitif ini ditandai dengan memercayai ramalan 

nasib. Tradisi Jawa sering memercayai kehidupan seseorang 

ditentukan oleh nasibnya. Nasib seseorang dapat diramalkan melalui 

perhitungan hari kelahiran dan  perhitungan perkawainan. Karena 

itu, di kalangan orang Jawa dikenal ada hari baik dan hari sial bagi 

seseorang menurut hari kelahiran seseorang. Hari kelahiran atau 

weton sangat dipercaya memengaruhi nasib seseorang. 

Hal ini sangat tidak dipercaya oleh orang Barat. Berdasarkan 

data, seseorang yang lahir pada saat yang sama, ternyata memiliki 

nasib yang berbeda.  Kutipan  novel BM di bawah ini menunjukkan 

fakta pembenaran cara berpikir orang Barat tersebut. 

Guruku, Magda Peters, melarang kami mempercayai  
astrologi (ramalan). Omong kosong, katanya. Thomas 
Aquinas, sambungnya, pernah melihat dua orang yang lahir  
pada tahun, bulan, hari, dan jam, malah tempat yang sama. 
Ia angkat telunjuk dan menantang kami dengan: lelucon 
astrologi-nasib keduanya sungguh tidak pernah sama, yang 
seorang tuan tanah besar, yang lain justru budaknya! (Toer, 
1980:5). 
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Secara ironi, penjajah ingin menunjukkan bahwa ramalan dan 

perhitungan-perhitungan hari kelahiran yang dihubungkan dengan 

nasib seseorang tak benar. Sebagai bukti ditunjukkan bahwa ada 

orang yang lahir pada saat dan tempat yang sama. Setelah tumbuh 

dewasa, keduanya memiliki nasib yang sangat bertolak belakang. 

Orang yang satu menjadi tuan tanah dan yang satu menjadi budak 

tuan tanah.  

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa bangsa terjajah 

dipersepsikan sebagai bangsa yang tak rasional, tak berpikir logis, dan 

mengikuti jalan pikiran ramalan, klenik, dan perdukunan. 

Memercayai ramalan dipandangnya sebagai takhayul. Memercayai 

takhayul berarti berpikir yang tidak menggunakan rasional. Hal-hal 

inilah yang menjadi kepercayaan bangsa terjajah sehingga mereka 

sulit  diajak berpikir rasional.  

 

D. Penjajah Berpengetahuan 

Pengetahuan menjadi ciri penanda penting bangsa penjajah. 

Semua hal selalu didasarkan pada pengetahuan. Untuk memahami 

bangsa terjajah, penjajah perlu memahami pengetahuan tentang 

bangsa terjajah. Data empiris menjadi penting sebagai bahan  untuk 

membuat setiap keputusan politis penjajahan. 

 Penjajah memiliki keyakinan bahwa kecenderungan bangsa 

terjajah terlihat melalui tulisan-tulisan bangsa terjajah. Studi 

kepustakaan bangsa terjajah menjadi data penting bagi penjajah 

untuk membuat keputusan dalam praktik kolonialisasinya di bumi 

jajahan. Banyak buku kuna yang dibawa Belanda ke Leiden untuk 

dipelajari supaya mereka dapat melihat bangsa Hindia dan dapat 

mengambil keputusan yang tepat untuk tujuan penjajahan. Studi 

ketimuran atau orientalisme oleh bangsa Barat merupakan alat untuk 

meguasai bangsa Timur.  
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Pengetahuan melalui riset dikembangkan penjajah.  Karena itu, 

segala aktivitas terjajah selalu dapat diamati. Penjajah memiliki 

keyakinan bahwa kecenderungan bangsa terjajah terlihat melalui 

tulisan-tulisan bangsa terjajah. Studi kepustakaan bangsa terjajah 

menjadi data penting bagi penjajah untuk membuat keputusan 

dalam praktik kolonialisasinya di bumi jajahan. Wajar kemudian 

banyak buku-buku kuna yang dibawa Belanda ke Leiden untuk 

dipelajari supaya mereka dapat melihat bangsa Hindia dan dapat 

mengambil keputusan yang tepat untuk tujuan penjajahan.  

Studi ketimuran atau orientalisme oleh bangsa Barat merupakan 

alat untuk menguasai bangsa Timur. Inilah yang dilakukan 

Pangemanann untuk membuat rekomendasi kepada  Gubermen. 

Tradisi penelitian terhadap perilaku terjajah terus dikembangkan 

penjajah sebagai alat penjajahan mereka.   

Inilah yang dilakukan Pangemanann untuk membuat 

rekomendasi kepada pemerintah Gubermen melalui pengamatannya 

yang jeli dari waktu ke waktu. Minke merupakan representasi dunia 

Timur. Pangemanann merupakan representasi dunia Barat. Barat 

selalu melihat Timur tempat yang menarik untuk diketahui dan 

diteliti. Dengan pengetahuan tentang Timur itu, Barat dapat 

senantiasa menjajah Timur. Spionase Barat terhadap Timur tersebut 

terlihat melalui ucapan tokoh Komisaris Pangemanann yang selalu 

mengawasi tokoh Minke seperti  kutipan  novel RK berikut ini. 

“Pekerjaanku yang baru: meneliti tulisan-tulisan Pribumi yang 

diumumkan di koran dan majalah, menganalisa, membuat  interpiu 

dengan penulis-penulis itu, membuat perbandingan-perbandingan, 

dan membuat kesimpulan tentang bobot, kecenderungan, dan 

iktikadnya terhadap Gubermen Hindia Belanda” (Toer, 2006:72). 

Ilmu pengetahuan merupakan alat kekuasaan  sebagaimana  

teori kekuasaan Foucoult. Bangsa yang berpengetahuan selalu 
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menguasai bangsa yang tak berpegetahuan. Kesanggupan Barat 

menguasai Timur ratusan tahun disebabkan Timur ketinggalan ilmu 

pengetahuannya dengan Barat selama ratusan tahun pula.    

Karena itu, ilmu pengetahuan menjadi hal penting dalam 

menuju manusia modern. Modernitas dibangun oleh fondasi ilmu 

pengetahuan. Penguasaan pengetahuan hanya dapat dilakukan 

melalui usaha belajar. Belajar dan ilmu pengetahuan merupakan dua 

hal yang seantiasa berkaitan. Kesadaran terjajah untuk memiliki 

pengetahuan agar tidak terus dijajah terlihat pada  kutipan  novel JL 

berikut: “Semua ini hanya mungkin  karena ilmu dan pengetahuan  

modern” (Toer, 1985:220). 

Kepandaian atau penguasaan ilmu pengetahuan bukanlah 

ditentukan oleh ras dan jenis bangsa. Kepandaian diperoleh melalui 

belajar. Kesanggupan belajar berarti kesanggupan memahami 

pengetahuan baru dengan berpikir dan bekerja keras. Dari sanalah,  

kepandaian dan keterampilan diperoleh. 

Tradisi belajar ini telah lama menjadi kebudayaan Eropa. 

Kehidupan bangsa ini selalu dilalui dengan belajar. Tidak ada selesai 

dalam belajar. Sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup haruslah 

dipelajari.  

Perubahan hidup dimulai dari usaha mempelajari perubahan itu. 

Ini dilakukan Hermann Melema kepada Nyai Ontosoroh. Ontosoroh 

dididik menjadi perempuan yang sanggup mengelola perusahaan 

meski Ontosoroh berasal dari kalangan perempuan desa yang buta 

aksara. 

Untuk dapat mengelola perusahaan, Ontosoroh harus tahu dan 

bisa mengerjakan banyak hal yang berkaitan dengan perusahaannya. 

Karena itu, dia harus memelajari banyak hal yang berkaitan dengan 

perusahaan.  Konsep belajar dalam hal ini adalah mengetahui dan 
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dapat melakukan tindakan agar dapat melakukan pekerjaan yang 

dapat menghasilkan nilai ekonomis.   

Inilah yang menjadi filosofi belajar bangsa Eropa. Hal tersebut 

direpresentasikan oleh tokoh Hermann Melema kepada Nyai 

Ontosoroh. Keberhasilan Nyai Ontosoroh tidak dapat dipisahkan 

ketekunannya belajar dari suaminya ini. Melema merpakan guru 

yang amat baik bagi Ontosoroh.  

Metode belajar yang dikembangkan di keluarga ini memberikan 

pelajaran penting bagi bangsa Indonesia bahwa belajar bukan hanya 

pendidikan formal. Belajar tak harus terjadi di sekolah formal. Belajar 

dapat dilakukan di keluarga. Kuncinya adalah terdapat guru yang baik 

dan sabar, murid yang memiliki kemauan dan ketekunan, dan bahan 

pelajaran aplikatif yang dibutuhkan pembelajar. Interaksi guru dan 

siswa, Herman dan Ontosoroh, terlihat pada  kutipan  novel BM di 

bawah ini:   

Dia yang mengajari aku segala tentang pertanian, 
perusahaan, pemeliharaan hewan, pekerjaan kantor. Mula-
mula aku diajari bahasa Melayu, kemudian membaca dan 
menulis, setelah itu juga bahasa Belanda. Papamu bukan 
hanya mengajar, dengan sabar juga menguji semua yang 
telah diajarkan. Kemudian aku diajarinya berurusan dengan 
bank, ahli-ahli hukum, aturan dagang, semua yang sekarang 
mulai kuajarkan  juga padamu (Toer, 1980: 68–69).  

 

Hermann Melema merupakan sosok guru yang baik bagi 

seorang isteri yang memiliki kemauan keras untuk belajar. Ontosoroh 

sebagai istri yang haus ilmu memberikan pelajaran bagi pembaca 

bahwa orang Timur pun sanggup menguasai berbagai ilmu 

pengetahuan jika diberi kesempatan. Kesempatan memperoleh 

pengetahuan  bagi  bangsa terjajah itulah yang langka pada zaman 

penjajahan.  
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Ketertinggalan Timur dengan Barat dalam ilmu pengetahuan 

salah satu faktor penyebabnya adala buruknya pendidikan di dunia 

Timur. Pendidikan bukan dianggap hal terpenting di sini. Pendidikan 

tidak ditempatkan sebagai ujung tombak perubahan ke arah 

modernitas.  

Padahal modernitas hanya dapat dicapai melalui pendidikan 

yang baik. Pendidikan mampu memangkas kebodohan dan 

ketidaktahuan. Hal ini sangat dipahami penjajah. Karena itu, penjajah 

tak bisa membiarkan pendidikan baik di negeri-negeri jajahan.   

Penjajah secara sengaja mengondisikan  terjajah untuk tak 

memperoleh pendidikan yang baik. Ideologi penjajah ini terlihat 

melalui cara berpikir Pangemanann. Pangemanan berkeyakinan 

bahwa pendidikan di negeri jajahan akan mengakibatkan kesulitan 

bagi penjajah. Terjajah yang memperoleh pendidikan akan memiliki 

banyak pengetahuan. Pengetahuan yang luas akan melahirkan cara 

berpikir untuk menjadi orang yang tidak dikuasai, bahkan menjadi 

penguasa. Cara berpikir ini melahirkan konsep bahwa dengan 

pendidikan, orang akan berpngetahuan. Dengan pengetahuan, orang 

akan menjadi penguasa bagi orang yang tak berpengetahuan. Kunci 

kekuasan pada pengetahuan. Konsep ini didasarkan pemahaman 

Pangemanan terhadap perilaku Minke yang baginya bukanlah orang 

yang melanggar hukum seperti  kutipan  novel RK di bawah ini. 

Kegiatan Raden Mas (Minke) ini adalah wajar bagi Pribumi di 
negeri  jajahan manapun, apalagi yang telah berkenalan 
dengan ilmu dan pengetahuan Eropa. Tindakanya justru 
akibat wajar dari ilmu dan pengetahuannya. Ia merupakan 
pembawa unsur baru dalam kehidupan Pribumi, 
pencerminan nurani ilmu pengetahuan Eropa. Buah 
pendidikan dan pengajaran Eropa di negeri-negeri Jajahan 
manapun memang akan sama saja: kesulitan untuk 
Gubermen-gubermen bersangkutan (Toer, 2006:11). 
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Pendidikan yang baik bagi terjajah membuat kesulitan penjajah. 

Karena itu, penjajah  mengupayakan stagnasi pendidikan di negeri 

yang dijajahnya. Dampaknya adalah bahwa dalam jangka panjang di 

negara-negara yang pernah dijajah, sistem pendidikan mereka relatif 

kurang baik. 

Pendidikan yang baik mendorong warga terdidik, termasuk 

perempuan, untuk berperan dalam hidupnya. Di negara-negara 

bekas jajahan terdapat kecenderungan bahwa perempuan kurang 

memperoleh pendidikan yang memadai. Akibatnya, perempuan tak 

memiliki peran penting dalam kehidupan di keluarga dan 

masyarakatnya.  

Pendidikan bagi perempuan akan membalik pernyataan 

tersebut. Dengan pendidikan yang baik, perempuan akan memiliki 

kekuatan dan peran intelektual yang sama dengan laki-laki. Mereke 

memiliki keberdayaan karena pengetahuan yang dimiliki.  

Kepemilikan pengetahuan ditunjukkan oleh tradisi baru yang 

dikembangkan oleh tokoh Nyai Ontosoroh di pabrik pemerah susu. 

Karena Ontosoroh memiliki pengetahuan, dia sanggup bekerja dan 

mempekerjakan perempuan lain di pabriknya. Para perempuan itu 

bekerja mencari penghidupan untuk keluarganya.  

Sebelumnya, wanita pribumi hanya sibuk memasak di dapur dan 

mengurus rumah tangga. Belum ada tradisi bekerja bagi kalangan 

perempuan saat itu. Ini menunjukkan bahwa emansipasi perempuan 

dimulai dari kesempatan pemerolehan pendidikan bagi perempuan. 

Nyai Ontosoroh merupakan prototipe perempuan terjajah modern 

yang mampu meninggalkan tradisi ketakber-dayaan perempuan 

pada umumnya. Hal tersebut terungkap melalui ucapan Minke yang 

mengagumi mertuanya seperti kutipan novel BM berikut ini.  “Aku 

sendiri masih termangu melihat perempuan meninggalkan dapur 
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rumah tanga sendiri, berbaju kerja, mencari penghidupan pada 

perusahaan orang, bercampur dengan  pria! Apa ini juga tanda 

zaman modern di Hindia?” (Toer, 1980:23). 

Gelombang pendidikan mampu mengubah segalanya. 

Modernitas dalam bentuk apa pun selalu diawali oleh gelombang 

pendidikan. Hanya melalui pendidikan yang baiklah, mata rantai 

penjajahan dalam berbagai modus operandinya dapat diputus.  

Selain alat pengetahuan, alat penjajahan adalah kekerasan 

senjata. Pengetahuan merupakan cara menjajah secara halus. 

Persenjatan merupakan alat penjajahan secara paksa. Ketika terjajah 

masih dapat berkompromi, pengetahuan dapat dimanfaatkan 

sebagai alat penjajahan. Manakala terjajah tidak kooperatif, senjatlah 

sebagai alat penjajahan. 

Senjata merupakan alat melakukan kekerasan, penakhlukan, 

dan pembunuhan. Negara-negara penjajah selalu mengembangkan 

teknologi persenjataan. Mereka melakukan riset, memproduksi, dan 

mungkin membeli untuk digunakan melakukan kekerasan sasaran 

bangsa terjajah. Produksi senjata yang dilakukan penjajah juga 

dimaksudkan untuk dipasarkan kepada terjajah sebagai konsumen 

seperti kutipan novel JL berikut ini. “Dan barangsiapa tak dapat 

membikin, membeli, dan mempergunakan. Sekaligus aku dapat 

mengerti.  Dia adalah sasaran penjajahan” (Toer, 1985:32). 

Bangsa Hindia waktu belum mampu mengoperasikan mesin,  

termasuk  senjata. Memepergunakan saja tidak mampu, apalagi 

membikin. Membelipun tak sanggup karena keadaan ekonomi yang 

tak memungkinkan. Keadaan tragis ini yang memungkinkan  

penjajahan lama berlangsung di Hindia. 

Karena itu bangsa-bangsa Eropa dan Amerika sangat takut pada 

negara-negara yang mengembangkan pembuatan senjata. Irak 

dicurigai mengembangkan sejata kimia. Iran dan Pakistan dicurigai 
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mengembangkan senjata nuklir. Mereka tidak ingin ditandingi 

teknologi persenjataannya karena mereka terus ingin menjadi negara 

penjajah di dunia.  

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa ideologi 

penjajahan dapat mengambil dua instrumen penting. Pengetahuan 

dan persenjataan merupakan istrumen penting penjajahan. 

Pengetahuan adalah perangkat lunak penjajahan. Persenjataan 

adalah perangkat keras penjajahan. Sejauh terjajah masih bisa 

dikendalikan melalui pengetahuan, instrumen senjata belum 

digunakan. Senjata merupakan instrumen terakhir yang digunakan 

manakala cara-cara kekerasan harus dipergunakan. 

 

E. Terjajah Tidak Beradab  

Ideologi bahwa rakyat terjajah menempati stratifikasi yang 

rendah, hina, sengaja diciptakan para penguasa lokal atau kolonial 

coklat dan kolonial putih. Para raja-raja selalu menempatkan 

rakyatnya sebagai kelas sosial hina yang tidak sederajat dengan para 

penguasa.  

Ideologi yang sama  juga ditanamkan penjajah Belanda. Atribut 

pakaian penjajah yang berbeda dengan rakyat jelata mengindikasi 

perbedaan kelas sosial yang berbeda. Rakyat terjajah yang bercirikan 

tak beralas kaki sedangkan penjajah yang bersepatu membawa 

dampak sosial yang luar biasa dalam hubungan perbedaan kelas 

sosial dan dampak psikologisnya. 

Ideologi kehinaan rakyat terjajah secara tragis membawa 

konsekuensi psikologis rasa ketakutan luar biasa rakyat terjajah 

terhadap bangsa penjajah. Terdapat jurang pemisah kelas sosial yang 

teramat tajam antara rakyat terjajah yang tak beralas kaki  dengan 

penjajah yang bersepatu. Distansi kelas sosial yang sengaja diciptakan 

penjajah lokal dan penjajah luar tersebut dikatakan Pram seperti  
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kutipan  novel ASB berikut ini.  “Belum zamannya seorang berkaki 

telanjang mencoba memulai percakapan dengan yang bersepatu” 

(Toer, 2009:357–358 ). 

 Kutipan  di atas menunjukkan keterbungkaman rakyat terjajah 

karena ideologi yang diciptakan penjajah bahwa kelas sosial rendah 

tak berhak memulai berbicara dengan kelas sosial tinggi. Terjajah 

hanya melayani ajakan bicara. Mereka tak brhak memulai 

pembicaraan. Mereka hanya memiliki hak menjawab dan tidak 

memiliki hak untuk bertanya. Mereka hanya berhak diberitahu dan 

tak berhak memberitahu. Mereka tak berhak membantah tetapi 

harus menurut.  

Fakta dalam novel ASB yang mendeskripsikan hubungan 

disharmonis antara komunitas sosiologis rakyat kaki telanjang 

dengan para penguasa yang bersepatu ini  seperti konsep subaltern 

Spivak yang menyatakan bahwa kelompok sosial terjajah di India dan 

di negara-negara Asia Selatan sebagai kelompok yang termarginal-

kan. Kelompok sosial ini cenderung melakukan gerakan membisu 

atau tutup mulut karena bahasa verbal bagi mereka dianggap  tak 

berguna lagi. Apa pun yang dikatakan terjajah tak sanggup mengubah 

tindakan represif penjajah.  

Meski demikian terdapat perbedaan motif  ‘pembisuan’ dalam 

subaltern Spivak dan  ketakbolehan terjajah memulai bicara dengan 

penjajah  dalam novel Pram. Penelitian Spivak menemukan bahwa 

keterbungkaman tersebut dilatarbelakangi oleh ketakberdayaan 

terjajah. Sementara itu, dalam konteks penelitian ini, ketakbolehan 

memulai bicara tersebut bertujuan sebagai alat menghinakan 

terjajah, membuat mereka tidak kreatif, menciptakan rasa takut, dan 

simbol kekuasaan.  

Perbedaan kaki telanjang dan bersepatu membawa konsekuensi 

psikologis perbedaan kultural yang melegitimasi simbol kekuasaan 
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penjajah atas  kehinaan terjajah. Muara ideologi ini menciptakan 

kesadaran dikuasai karena rasa hina diri dan ketakutan terhadap 

penjajah. Simbol sepatu sebagai represetasi kehormatan dan 

kekuasaan penjajah atas terjajah yang berkaki telanjang diungkapkan 

Pram: sepatu oleh orang-orang sederhana ini dianggap telah 

mewakili kekuasaan Eropa, dianggap senyawa dengan senapan dan 

meriam kompeni. Mereka lebih takut sepatu daripada belati dan 

parang, pedang, atau pun keris, tombak seperti kutipan novel ASB 

berikut: “Mereka sudah berhasil dibikin sedemikian rendahnya oleh 

bangsa Eropa, oleh pembesar-pembesar Pribumi sendiri. Mereka 

sudah sedemikian penakutnya, ketakutan sebagai pesangon dari 

kekalahan terus-menerus selama tiga ratus tahun di medan perang 

menghadapi peradaban Eropa” (Toer, 2009:358). 

Penciptaan rasa rendah diri atau hina sengaja dilakukan oleh 

para penguasa untuk menciptakan psikologi ketakutan. Rasa takut 

inilah yang menyebabkan terjajah selalu terkalahkan oleh penjajah. 

Fakta ini menunjukkan bahwa ketidakpercayaan diri bangsa terjajah 

dan menganggap peradaban Eropa lebih baik daripada Timur 

mengakibatkan bangsa Timur selalu dalam posisi terkalahkan. Usaha 

mengalahkan Barat oleh Timur karena itu dapat dilakukan dengan 

menghilangkan rasa takut dengan membangun kepercayaan diri 

bangsa terjajah. Rasa rendah diri dan selalu memandang barat lebih 

hebat akan berdampak kekalahan terjajah oleh penjajah dalam 

sepanjang zaman.  

Penciptaan  inferioritas ini memang sengaja dan terus dilakukan 

penjajah dalam pergaulan keseharian sosiologis antara  penjajah dan 

terjajah. Penjajah melakukan caciaan, makian, dengan tujuan 

merendahkan derajat terjajah. Ini pula yang dilakukan Robert Surhorf 

kepada Minke seperti  kutipan novel BM  berikut: “Rob menilai 

Minke sebagai pemuda pholygonik, mata keranjang, buaya darat, 
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Jawa belum beradab, orang Jawa tak layak menjadi bupati” (Toer, 

1980:10). 

Karena demikian tak beradabnya pribumi, penjajah membangun 

argumentasi kehadirannya di bumi jajahan bertujuan memberadab-

kan terjajah. Tugas bangsa Eropa adalah membera-dabkan bangsa 

Timur. Upaya yang dilakukan adalah mendorong budaya membaca. 

Percepatan sarana media massa merupakan cara cerdas untuk 

mencapai tujuan ini. 

Penjajah berkeyakinan bahwa kemajuan peradaban, 

modernitas, bangsa terjajah hanya dapat dilakukan dengan 

pembudayaan bangsa terjajah untuk mengetahui informasi. Karena 

itu, harus disediakan media baca bagi rakyat terjajah melalui 

penerbitan koran pribumi. Dengan membaca media masa, 

masyarakat pribumi memiliki peluang untuk mengetahui banyak hal.  

Hal ini sesuai dengan saran Gubernur Van Heutzs kepada Minke 

untuk mengembangkan Medan menjadi koran harian. Gerakan 

membaca merupakan awal bagi bangsa yang ingin menuju modern. 

Karena itu harus ada budaya menulis. Menulis memiliki dampak yang 

luar biasa dibandingkan berbicara, karena media cetak mampu 

diakses banyak pembaca seperti  kutipan  novel JL berikut: “Tuan 

cukup menulis di pojokan, beberapa jam kemudian  ribuan, puluhan 

ribu orang telah terisi dengan segala yang tuan kehendaki” (Toer, 

1985:220). 

Pemberadaban bangsa terjajah menurut penjajah dapat 

dilakukan dengan usaha-uasaha modernitas. Modernitas merupakan 

gelombang perubahan cara berpikir dan bertindak yang 

menyesuaikan dengan zaman baru. Tanpa modernitas, terjajah akan 

selalu dalam kondisi bodoh. 

Dalam kaca mata penjajah, terjajah tidak akan mampu 

menandingi penjajah. Secara kuantitas, terjajah memang mayoritas 
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di Hindia Belanda. Meski demikian, mereka tidak memiliki 

kepandaian yang berarti. Penjajah berkeyakinan terjajah tidak akan 

menang melawan penjajah. Penyebanya adalah terjajah bodoh. 

Karena itu, penjajah mengupayakan terjajah dapat pandai yang suatu 

saat kepandaian tersebut dapat digunakannya. Hal ini terungkap 

melalui ucapan tokoh Van Heutzs kepada Minke seperti kutipan  

novel BM di bawah ini. 

Gubernur tak akan ragu menjalankan usaha memajukan 
pribumi dalam meningkatkan penghidupan dan 
kehidupannya; emigrasi, irigas, dan edukasi. Melawan 
Gubermen adalah pikiran kuno yang mencelakakan. Orang 
takkan mungkin menang. Satu juta orang bodoh takkan bisa 
menggerakkan dan menjalankan satu formasi kereta api. 
Tapi satu manusia modern dapat (Toer, 1980:119-220). 
 

Pernyataan penjajah di atas dapat dimaknai sebagai usaha 

persuasif dan penghinaan agar terjajah tidak melakukan perlawanan 

terhadap penjajah. Penjajah dengan nada berjanji akan memerbaiki 

penghidupan terjajah melalui kebijakn-kebijakan pemerataan 

penduduk, pengairan, dan pendidikan. Secara logika tiga kebijakan ini 

memang mampu memerbaiki kehidupan terjajah. 

Dalam praktik selanjutnya, tiga kebijakan tersebut dimanfaatkan 

lebih banyak untuk kepentingan penjajah. Emigrasi dilakukan sebagai 

usaha pemertaan penduduk dimanfaatkan penjajah untuk 

menyediakan tenaga kerja di tanah jajahan di luar Jawa. Pengairan 

dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman yang hasilnya lebih 

banyak masuk kas negara penjajah dan hanya sedikit untuk rakyat. 

Pendidikan atau edukasi yang seharusnya mencerdaskan pribumi 

ternyata banyak dimanfaatk penjajah untuk menyediakan tenaga 

terdidik sebagai pegawai pemerinta penjajah. Pribumi terpelajar 
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dimafatkan untuk pegawai pangreh praja yang lebih memihak 

penjajah daripada rakyat terjajah. 

Karena itu, Pram sangat mengecam para terpelajar pribumi yang 

diangapnya sebagai ‘jongos’ penjajah. Keluarnya Minke dari 

pendidikan tinggi  STOVIA dan memutuskan menjadi pengusaha 

koran pribumi yang menyuarakan aspirasi rakyat memberi isyarat 

bahwa bekerja sebagai pengusaha yang melepaskan diri dari 

birokrasi pemerintah penjajah lebih baik daripada menjadi pegawai 

pangreh praja. 

Usaha mendidik terjajah ini memang salah satu strategi penjajah 

untuk memeralat terjajah. Penjajah memeralat terpelajat pribumi 

dalam semua lapisan stratifikasi sosial, baik terjajah awam, terpelajar, 

maupun kalangan partikelir seperti Minke. Ini  terlihat betapa kuat 

pengaruh Van Heutsz kepada Minke untuk mendirikan koran 

pribumi. Kesadaran Minke diperalat pembesar Belanda tersebut 

berdasarkan saran Nyai Ontosoroh seperti  kutipan  novel JL  berikut 

ini: “Kau akan dibikin jadi juru penerang dengan  kemauanmu sendiri; 

dia akan pergunakan pengaruhmu tanpa sewa, tanpa upah. Hati-hati 

kau, jangan sampai kecakapan, pengaruh dan pengalaman berbelok 

ke tempat lain” (Toer, 1985:220). 

Bagi Pram, pengusahalah orang bebas. Orang bebas adalah 

orang yang tak terikat terjajah. Hanya dengan cara demikian, pribumi 

mampu menandingi penjajah.  Penjajah hanya dapat ditandingi 

melalu pemberdayaa terjajah yang menguasai usaha-usaha kapital. 

Gelombang kapitalisasi yang dilakukan penjajah melalui 

pendirian perusahaan penghasil keuntungan besar perlu juga 

dilakukan oleh terjajah. Terjajah harus berdaya secara kapital. Untuk 

dapat menuju kapitalisasi tersebut, terjajah harus bekerja bukan 

sebagai pegawai pangreh praja. Hanya berusaha dan bekerja keras 

kemandirian terjajah dapat dilakukan. Karena itu, Pram pada kutipan 
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novel JL mendeskripsikan: “Segala-galanya akan dan sudah dibikin 

oleh kapital, di mana setiap orang  bisa memiliki segala-galanya, 

bukan lagi hanya raja-raja. Dan untuk bisa mendapatkan kapital, 

syaratnya hanya satu:  kerja bebas dan keras” (Toer, 1985:21-22). 

Pram  telah memelopori swastanisasi bagi kalangan pribumi. 

Kerja swasta dengan berdagang dianggapnya sebagai pilihan terbaik. 

Pram karenanya ‘benci’ para bangsawan Jawa yang bekerja sebagai 

pegawai pemerintah penjajah.  

Ketakberadaban pribumi dalam pandangan penjajah banyak 

diwakili oleh ekspresi emosional tokoh Robert Surhorf. Surhorf yang 

meskipun sebagai Indo memosisikan dirinya sebagai orang Eropa. 

Secara paradok, tokoh ini selalu melakukan penghinaan terhadap 

tokoh Minke sebagai representasi orang Timur.  

Tampak sekali diskriminasi bahwa orang Barat dipandangnya 

terhormat dan orang Timur tak terhormat.  Inilah yang 

mengesyahkan penghinaan  penjajah atas terjajah. Eropa seakan ras 

baik dan timur ras rendah sebagaimana ucapan tokoh Robert pada  

kutipan  novel BM  berikut ini. “Robert Surhorf  ini hanya pandai 

menghina, mengecilkan, melecehkan, dan menjahati orang. Dia 

anggap tahu kelemahanku: tak ada darah Eropa dalam tubuhku. 

Sungguh-sungguh dia sedang bikin rencana jahat terhadap diriku” 

(Toer, 1980:6). 

Usaha-usaha tak pemberadaban terjajah oleh penjajah ini juga 

terlihat melalui asal-usul nama tokoh Minke sebagai sentral cerita 

novel-novel Pram. Nama Minke berasal dari bentakan guru  Mener 

Rooseboon ketika tokoh pemuda pribumi ini mamasuki ELS (Sekolah 

Dasar). Sang guru memanggilnya dengan sebutan monkey atau 

monyet (Toer, 1980 :28—29). 

Istilah Minke yang berasal dari kata  Monkey juga dekat dengan 

istilah mockery  atau ejekan. Faruk (2007:13) melihat bahwa terdapat 
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fenomena peniruan atau mimicry dan ejekan atau mockery oleh 

terjajah terhadap penjajah. Pada konteks ini, mockery dilakukan 

penjajah terhadap terjajah.  

Penghinaan penjajah dengan memanggil sebutan binatang 

tersebut karena sang murid dianggap dungu tidak bisa berbahasa 

Belanda. Fakta ini menunjukkan bahwa Belanda teramat keji 

terhadap bangsa pribumi. Penjajah secara langsung tak sekadar 

mengatakan bahwa terjajah tak beradab. Lebih dari itu, penjajah 

menganggap terjajah sebagai binatang.  

Serupa perlakukan guru Rooseboon, Hermann Melema juga 

tidak menyukai kedatangan Minke di tengah-tengah keluarganya. 

Ada perasaan jijik Melema terhadap Minke. Panggilan kasar 

digunakannya yang merepresentasikan terjajah adalah rendah, tak 

beradab, dan serupa binatang seperti kata tokoh penjajah Herman 

Melema kepada Minke pada  kutipan  novel BM berikut: ”Siapa kasih 

kowe izin datang kemari, monyet,” dengusnya dalam Melayu-pasar, 

kaku dan kasar, juga isinya” (Toer, 1980:37). 

Tesis Said  yang menyatakan bahwa Eropa mengangap Timur 

bodoh dan binatang  terbukti pada tetralogi novel Pram. Wacana itu 

terus dikembangkan oleh Barat pada masa kolonial. Akibatnya, barat 

dianggap sebagai kiblat keberadaban umat manusia. Timur  dengan 

cara sistematis dikondisikan sebagai bangsa yang terbelakang oleh 

Barat. Dampak psikologis yang terjadi adalah negara-negara terjajah 

tidak memiliki kepercayaan diri atas Barat. Mereka cenderung 

bergantung kepada Barat. Dalam perkem-bangan lebih lanjut, Timur 

dengan rela dikendalikan Barat. Barat selalu mewarnai kehidupan 

orang Timur, meski era kolonial telah berakhir. 

 

F. Penjajah Penyelamat Raja Pribumi 
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Penjajah berkeyakinan bahwa penjajah mampu membuat 

terjajah lebih baik. Penjajah mampu menyelamatkan rakyat dari 

sistem kekuasaan raja-raja pribumi pada zaman pasca-Majapahit 

yang gagal mempersatukan wilayah Hindia. Penjalah berkeyakinan 

bahwa sebelum hadir kolonial Eropa, bangsa terjajah dijajah oleh 

penguasa atau raja-raja sebangsa terjajah. Para raja tidak mampu 

menjamin keselamatan jiwa dan harta benda  rakyatnya. Betapa 

rakyat tidak memiliki jaminan keselamatan yang hidup di negerinya 

sendiri. Representasi pikiran penjajah tersebut sebagaiman kata Van 

Heutsz pada  kutipan  novel JL di bawah ini. 

Zaman telah berganti, Tuan, pandangan kolonial juga 
berganti. Pandangan kolonial sekarang wajib  
menguntungkan pribumi. Dan keuntungan itu, Tuan, sudah 
selayaknya  dapat dinikmati juga oleh landschap (negeri 
merdeka yang diperintah raja atau adat), yang selama ini 
tertindas dan dibutakan  oleh pemuka-pemukanya sendiri. 
Sekali peristiwa Hindia pernah dipersatukan oleh Majapahit. 
Setelah itu kocar-kacir berantakan. Gubermen sekarang 
mampu mempersatukannya kembali. Lebih nyata, lebih 
besar dari Majapahit, lebih terbukti. Di bawah naungan satu 
hukum yang menjanjikan perlindungan pada keselamatan 
pribumi dan harta bendanya (Toer, 1985: 221). 

 

Kehadiran penjajah Eropa diwacanakan sebagai penyelamat 

rakyat pribumi yang lama ditindas oleh para raja. Para raja dianggap 

gagal memberikan keselamatan dan memenuhi hak-hak rakyat. 

Kerajaan dianggap tidak memiliki  aturan hukum yang mampu 

mempersatukan Hindia. Hadirnya bangsa  Belanda menjanjikan 

penegakan hukum baru yang memberi hak keselamatan jiwa dan 

harta benda rakyat pribumi.  
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Penjajah juga melihat praktik-praktik penghormatan yang tak 

manusiawi oleh rakyat jelata terhadap para raja sebagai bentuk 

perilaku yang sangat merendahkan rakyat. Tradisi berjalan 

merangkak bagi rakyat jelata di hadapan para pembesar kerajaan 

merupakan tindakan yang merendahkan rakyat. Rakyat dibuat tak 

berdaya, ketakutan, tak kreatif, dan selalu menurut.  

Hal ini juga yang diperjuangkan Minke. Pram melalui tokoh ini 

hendak membongkar tradisi ketaatan berlebihan terhadap raja dan 

para majikan. Rakyat perlu diberikan ruang kebebasan dari rasa takut 

dan penurut yang berlebihan. Dengan cara pandang baru  itu, 

kesetaraan derajat terbangun. Penghormatan dilakukan secara 

wajar, sehingga setiap individu tidak merasa rendah dari individu lain.  

Pram dalam konteks ini membangun semangat kepercayaan diri 

sendiri. Kemandirian dan tidak merasa rendah di hadapan penjajah 

adalah yang diperjuangkan Pram sebagai representasi perwakilan 

bangsa terjajah. Dia mengimpikan keindahan  kesetaraan derajat  di 

tengah tradisi  Jawa yang monarkhis itu seperti  kutipan  novel BM 

berikut ini:  “Pelayan itu tidak   datang  merangkak-rangkak seperti  

pada majikan pribumi. Alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-

rangkak di hadapan orang lain” (Toer, 1980:18). 

Penggunaan gelar kebangsawanan memiliki motivasi bahwa 

bangsawan harus memperoleh penghormatan. Mereka merasa 

tersinggung jika dipanggil tanpa gelar. Seorang bangsawan bergelar  

raden sangat bangga atas gelar R di depan nama mereka. Mereka 

merasa kurang nyaman jika dipanggil tanpa gelar tersebut.  

Bangsawan pribumi merasa tersinggung jika dipanggil tanpa 

gelar (Toer,1980:19). Tradisi ini tidak jauh dengan kebiasaan Belanda. 

Orang Belanda ketika berjabat tangan dengan pribumi atau Indo 

cenderung mengenalkan diri dengan selalu menunggu sebutan nama 
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keluarga. Bagi orang Eropa, orang Jawa yang tidak menyertakan 

nama keluarga berarti  belum diakui ayahnya melalui pengadilan. 

Upaya penjajah mengidenifikasi diri sebagai bangsa pembebas 

rakyat pribumi dari kekuasaan tirani raja  hanyalah strategi 

‘mengambil hati’ rakyat terjajah. Dalam praktiknya, penjajah Eropa 

lebih kejam daripada praktik kekuasaan para raja pribumi.  

Dalam praktik penjajahan di tanah jajahan, penjajah selalu 

menerapkan strategi kekerasan dan pemaksaan. Ideologi kekerasan  

dan antidemokrasi, kesewenang-wenangan, agar tetap bertahan 

dalam kekuasan sebagaimana konsep yang dikemukakan pemikir 

Italia  Machiavelli diterapkan penjajah. Paham ini terus diyakini  dan 

dipraktikkan penjajah di daerah jajahan seperti petikan  kutipan  

novel RK berikut ini: “Machiavelli masih tetap jadi pola pegangan 

pemerintah kolonial di Hindia dan di seluruh muka bumi. Nama itu 

memang tidak disebut-sebut, tidak didirikan patung penghormatan 

untuknya, namun dapat diindera” (Toer, 2006:25-26). 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa penjajah kulit 

putih Eropa berkedok meniadakan penjajahan kulit coklat para raja 

pribumi. Janji-janji memenuhi hak rakyat terjajah hanyalah slogan 

persuasif penjajah Eropa untuk mengambil hati rakyat terjajah. 

Praktik semua bentuk penjajahan adalah kekerasan, pemaksaan, dan 

penindasan terhadap terjajah. 

 

G. Rangkuman 
Materi pada bab empat ini menjelaskan bentuk-bentuk 

penanaman ideologi penjajah terhadap bangsa terjajah, yaitu 

meliputi konsep bahwa bangsa terjajah penghuni tidak sah; bangsa 

penjajah terbaik; bangsa terjajah takhayul; bangsa penjajah 

berpengetahuan; bangsa terjajah tidak beradab; dan penyelamat raja 
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pribumi. Penanaman idiologi tersebut dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

Bangsa penjajah berusaha menanamkan idiologi kepada bangsa 

terjajah bahwa bangsa terjajah merupakan penghuni tidak sah atas 

Indonesia. Belanda mengangap bahwa wilayah Hindia Timur waktu 

itu bukanlah milik bangsa pribumi yang lebih dulu mendiami wilayah 

ini. Ketakbermilikan tersebut disebabkan bangsa pribumi dianggap 

bukanlah bangsa. Terjajah dianggap belum memiliki negara karena 

diakuinya sebuah bangsa ditandai oleh ha-hal normatif. Bangsa 

penjajah memiliki anggapan bahwa penduduk Pribumi yang 

mendiami wilayah Hindia bukanlah sebuah bangsa karena belum 

memiliki sistem kenegaraan. Dengan demikian, bangsa Eropa berhak 

memperebutkan dan menguasai wilayah Hindia. 

Ideologi penjajah berikutnya yang ditanamkan pada diri bangsa 

terjajah adalah bawha bangsa yang bodoh, rendah, dan dekat 

dengan peradaban binatang. Bangsa Barat atau Eropa adalah bangsa 

terbaik. Kebodohan ini digambarkan dalam Novel BM dengan 

hadirnya tokoh Minke berasal dari kata ‘monkey’  atau kera yang 

memiliki konotasi sangat merendahkan bangsa Timur. Persepsi 

bangsa bodoh inilah yang kemudian dijadikan alasan Barat 

menguasai Timur dalam upaya memintarkan dan memberadabkan 

bangsa-bangsa Timur. Ideologi ini memengaruhi pola pikir bangsa 

terjajah sehingga para pemimpin bangsa terjajah memiliki kiblat 

pemikiran bangsa Barat. Sejauh anggapan itu masih berlangsung 

dalam pikiran bangsa Timur, penjajahan bangsa Barat terhadap 

bangsa Timur teruslah terjadi. 

Penanaman idiologi bangsa terjajah adalah bangsa tahayul yang 

percaya pada perdukunan, sementara bangsa penjajah adalah 

bangsa yang suka berpikir logis adalah upaya bangsa penjajah dalam 

menguasai Indonesia. Bangsa terjajah dipersepsikan sebagai bangsa 
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yang tak rasional, tak berpikir logis, dan mengikuti jalan pikiran 

ramalan, klenik, dan perdukunan. Memercayai ramalan dipandang-

nya sebagai takhayul. Memercayai takhayul berarti berpikir yang 

tidak menggunakan rasional. Hal-hal inilah yang menjadi 

kepercayaan bangsa terjajah sehingga mereka sulit  diajak berpikir 

rasional. 

Penanaman idiologi berikutnya adalah bahwa penjajah adalah 

bangsa berpengetahuan. Penjajah secara sengaja mengondisikan 

terjajah untuk tak memperoleh pendidikan yang baik. Hal ini 

merupakan salah satu faktor penyebabnya adala buruknya 

pendidikan di dunia Timur. Dalam hal ini ideologi penjajahan dapat 

mengambil dua instrumen penting yaitu pendidikan dan 

persenjataan. Pengetahuan adalah perangkat lunak penjajahan. 

Persenjataan adalah perangkat keras penjajahan. Sejauh terjajah 

masih bisa dikendalikan melalui pengetahuan, instrumen senjata 

belum digunakan. Senjata merupakan instrumen terakhir yang 

digunakan manakala cara-cara kekerasan harus dipergunakan. 

Ideologi bahwa rakyat terjajah menempati stratifikasi yang 

rendah, hina, sengaja diciptakan para penguasa lokal. Ideologi 

tersebut juga ditanamkan penjajah Belanda. Ideologi kehinaan rakyat 

terjajah secara tragis membawa konsekuensi psikologis rasa 

ketakutan luar biasa rakyat terjajah terhadap bangsa penjajah. 

Akibatnya, penjajahan bangsa Barat terhadap bangsa Timur teruslah 

terjadi. 

Penanaman idiologi penjajah terhadao terjajah yang terakhir 

adalah penyelamat raja pribumi. Kehadiran penjajah Eropa 

diwacanakan sebagai penyelamat rakyat pribumi yang lama ditindas 

oleh para raja pada zaman pasca-Majapahit yang gagal 

mempersatukan wilayah Hindia. Penjajah kulit putih Eropa berkedok 

meniadakan penjajahan kulit coklat para raja pribumi. Janji-janji 
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memenuhi hak rakyat terjajah hanyalah slogan persuasif penjajah 

Eropa untuk mengambil hati rakyat terjajah.  
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BAGIAN  5 

DAMPAK PENJAJAHAN 
 

 

 

 

 

 

Penjajahan dalam kurun waktu ratusan tahun di Hindia Belanda 

memiliki dampak buruk dalam kehidupan terjajah. Dampak buruk 

sosial kehidupan terjajah yang disebabkan oleh penjajah tersebut 

secara umum diakibatkan oleh penguasaan terjajah oleh penjajah. 

Oposisi biner penguasa-terkuasa, kuat-lemah, subjek-objek sebagai 

representasi penjajah-terjajah menjadikan seluruh pola kehidupan 

dalam hubungan penjajah-terjajah, berakibat buruk bagi terjajah. 

Dampak  penjajahan tersebut diuraikan di bawah ini.  

 

A. Kebodohan  

Kebodohan atau ketidakmajuan terjajah sengaja diciptakan oleh 

penjajah. Penjajah menghendaki agar terjajah terus mengalami 

kebodohan. Hal ini terungkap melalui pernyataan tokoh  Minke pada  

kutipan  novel JL berikut ini:  ”Ya itu nasib bangsa yang tidak maju. 

Bukan nasib bangsa yang tidak maju. Pribumi tidak diperbolehkan 

maju, tidak dididik untuk maju. Itu dua hal yang berbeda dalam isi 

dan permunculannya,” (Toer, 1985:296). Kebodohan dan ketidak-

tahuan terjajah berdasarkan  ucapan tokoh Minke tersebut secara 

sistematis telah dikondisikan oleh penjajah.  Penjajah secara sengaja 
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menciptakan terjajah untuk tidak maju. Pribumi dalam bahasa Pram 

dikatakan sebagai bangsa yang tidak boleh maju oleh Eropa sebagai 

representasi penjajah.  

Alat kemajuan adalah ketahuan terhadap sesuatu. Kemajuan 

bangsa karena itu selalu diukur oleh ilmu pengetahuan bangsa yang 

bersangkutan. Sarana untuk mencapai ilmu pengetahuan adalah 

pendidikan. Karena  penjajah menghendaki ketidaktahuan terjajah,  

maka terjajah dikondisikan untuk selalu bodoh dengan cara tidak 

memperoleh akses pendidikan.  

 Data sejarah menunjukkan bahwa dari berbagai kebijakan 

politik penjajah dapat dibaca melalui upaya mengondisikan pribumi 

sebagai bangsa terjajah tetap bodoh. Dengan target hilagnya 

kesadaran sebagai bangsa yang miskin dan bodoh serta terjajah 

menjadi merasa tidak perlu melakukan perlawanan terhadap 

penjajah karena kebodohannya menjadikan penderitaannya, tidak 

menyadari bahwa kemisninan dan kebodohan sebagai produk 

strategi penjajah (Suryanegara, 2009: 139) 

Wajar pada zaman penjajahan, hanya golongan tertentu yang 

dapat mengenyam pendidikan. Tidak adanya pendidikan yang baik di 

bumi kolonial ini juga menjadi keprihatinan tokoh-tokoh Belanda 

yang menolak kebijakan kerajaan Belanda waktu itu. Hal tersebut 

terlihat pada  kutipan  novel JL berikut ini: ”Tuan Domine Baron Van 

Hoevell (Perwakilan Kaum Liberal) menuntut  diadakan sekolah-

sekolah menengah di Hindia Belanda. Hanya karena ada yang 

menghendaki sekolah menengah, Van Hoevell ditangkap, disekap, 

kemudian diangkut langsung ke kapal, tak boleh lagi menginjakkan 

kaki di bumi Hindia Belanda“ (Toer, 1985:19–20). Kutipan tersebut 

menunjukkan bermunculannya gelombang protes terhadap kerajaan 

Belanda atas kebijakan pembododohan sistematis bangsa pribumi.  
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Kesadaran memerjuangkan pribumi untuk memperoleh 

pendidikan telah muncul dari kalangan bangsa terjajah. Kelompok ini 

menyadari bahwa kebijakan penjajah yang membatasi pendidikan 

sangat berakibat buruk bagi kelangsungan hidup bangsa terjajah. 

Penjajah tentu sangat terganggu dengan suara-suara protes yang 

menuntut hak pendidikan bagi bangsa terjajah. Karena itu, tokoh 

oposisi pemerintah penjajah dari kaum Liberal yang menuntut 

diberikannya pendidikan bagi bangsa terjajah harus memperoleh 

hukuman pemulangan dari pemerintah penjajah. 

Fakta ini menunjukkan bahwa kebodohan kaum terjajah telah 

dirancang dan dipertahankan secara bekelanjutan oleh penjajah. 

Tujuannya adalah agar terjajah senantiasa dapat dikuasai penjajah. 

Teori Foucault bahwa pengetahuan alat penjajahan berlaku dalam 

konteks ini. Nyatalah bahwa penjajah Belanda mengupayakan 

pembodohan kolektif  terjajah untuk melanggengkan kekuasaannya 

di bumi kolonial Hindia Belanda.    

Dampak kebodohan yang disistematiskan kolonial menjadi 

fenomena menarik dalam novel Pram. Akibat kebodohan, bangsa ini 

menjadi bangsa yang tak sanggup memperjuangkan diri sendiri. 

Kesadaran dimulai dari diri sendiri. Kebergunaan pada diri sendiri 

akan mendukung kesadaran nasional. Karena diri sendiri saja belum 

dapat diperjuangkan, niscaya perjuangan terhadap bangsa sulit 

diwujudkan. Semangat kebangsaan karena itu masih jauh dalam 

gapaian bangsa terjajah yang masih terbelenggu kebodohan. 

Kebodohan terjajah menyebabkan mereka belum sanggup 

memikirkan hal terbaik bagi bangsanya. Hal ini terlihat melalui  

kutipan  novel JL berikut: ”Bangsa-bangsa di Hindia belum lagi 

mendidik putra dan putrinya. Bangsa kita masih hidup dalam alam 

jahiliyah, manusianya adalah juga jahil, yang tak mampu 
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membangunkan sesuatu kemuliaan untuk dirinya sediri, apalagi 

untuk bangsanya” (Toer, 1985:122). 

Kebodohan senantiasa menjadi penyakit yang luar biasa bagi 

sebuah bangsa. Kebahagiaan dan kemuliaan pribadi sangat 

ditentukan oleh pendidikannya. Kemuliaan seseorang  sangat 

menentukan kemuliaan bangsanya. Karena itu, semangat 

nasionalisme kebangsaan dalam sejarah selalu dimulai dari kalangan 

terdidik.  

Keterbatasan pendidikan yang sengaja diciptakan penjajah 

menyebabkn kebodohan warga bangsa tejajah, termasuk kaum ibu. 

Terdapat anggapan umum waktu itu bahwa kaum ibu pribumi adalah 

kaum bodoh.  Kutipan teks novel menunjukkan bahwa mayoritas ibu-

ibu pribumi adalah warga bodoh.Hal ini sesuai dengan kesaksian 

Minke terhadap Nyai Ontosoroh pada kutipan  novel BM berikut: 

“...dan tak dapat aku katakan dia bodoh. Bahasa Belandanya cukup 

fasih, baik dan beradab; sikapnya pada anaknya halus, dan bijaksana, 

dan terbuka, tidak seperti ibu-ibu pribumi” (Toer, 1980:19—20). 

Pram melalui tokoh Minke mencoba membangun stigma baru, 

semangat baru, bahwa wanita pribumi harus memiliki kepandaian. 

Nyai Ontosoroh merupakan simbol wanita yang tak lazimnya ketika 

itu. Nyai Ontosoroh adalah  perempuan cerdas di tengah upaya 

penjajah membodohkan wanita terjajah.  

Semangat dan etos kerja  Nyai Ontosoroh yang terus belajar 

meski tanpa pendidikan formal hendak dijadikan model cara cerdas 

di tengah situasi pembodohan oleh penjajah. Nyai Ontosoroh adalah 

pejuang kecerdasan, simbol wanita yang terus belajar, agar 

perlawanan terhadap penjajah dapat dilakukan. Meski pada awalnya 

dia hanya diajari membaca melalui bacaan majalah keluarga oleh 

suaminya, Hermann Melema, karena ketekunan dan rasa tahunya 

yang luas biasa akhirnya Nyai Ontosooroh menjadi ibu yang memiliki 
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lompatan ilmu pengetahuan dan budi baik yang dapat dijadikan 

contoh para ibu di negeri yang diperjuangkan.  

Dengan belajar, Nyai Ontosoroh menjadi sosok yang 

berpengeahuan. Pengetahuan membawanya pada cara berpikir yag 

bijaksana. Kebijaksanaannya tersebut terwujud dalam sikap dan cara 

hidupnya yang senantiasa  baik dan beradab; sikapnya pada anaknya 

halus, dan bijaksana, dan terbuka, tidak seperti ibu-ibu pribumi. 

Kebodohan yang menimpa pribumi menyebabkan penjajah 

dengan mudah menanamkan pandangan bahwa pribumi tidak 

memiliki kemampuan. Pada waktu itu pnjajah menganggap bahwa 

pribumi belum sanggup memimpin sebuah organisasi, termasuk 

memimpin harian penerbitan. Kutipan novel JL berikut menunjuk-kan 

sikap penjajah yang mengecilkan kemampuan terjajah. “Doowager 

memperdengarkan suaranya dalam Belanda: Pribumi belum mampu 

memimpin koran, harian, majalah, terbitan” (Toer, 1985:272). 

Penjajah berusaha mengerdilkan terjajah dengan membangun 

wacana bahwa pribumi belum saggup mengurus dirinya sendiri. Hal 

ini terlihat melalui ucapan Douwager yang menolak Minke 

dicalonkan sebagai ketua organisai Budi Utomo bidang jurnalistik 

pribumi. Akibatnya seluruh sendi-sendi vital organisasi selalu diisi 

bangsa penjajah. Terjajah selalu dalam posisi pelengkap dan tak 

memiliki peran ketika itu. Hal ini sangat bertolak kenyataan karena 

Minke telah berhasil menerbitkan harian Medan yang memiliki 

pembaca luas.  

Praktik penjajahan Belanda di Hindia yang membodohkan dan 

tak memberi kesepatan maju terjajah bebeda dengan kebijakan 

penjajahan Belanda di wilayah koloni Afrika Selatan. Bahkan 

kebebasan kaum keturunan, Indo,  hasil perkawinan ayah Belanda 

dan ibu pribumi pun sangat dibatasi oleh pemerintah penjajah di 

Hindia. Perbedaan perilaku penjajahan Belanda di Afrika Selatan 
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dengan di Hindia tersebut terlihat pada  kutipan  novel JL  berikut. 

“Yang di Afrika Selatan berdiri sendiri, yang di Hindia tetap terikat 

pada Nederland. Lebih mudah bagi Belanda di Afrika Selatan untuk 

mendirikan republik sendiri, karena jumlahnya banyak” (Toer, 

1985:297). 

Di Afrika Selatan, Belanda melakukan penjajahan dengan 

membangun koloni sehingga mampu mendirikan negeri penjajahan 

yang lepas dari negeri Nederland induk. Di Hindia, kekuasan penjajah 

terikat oleh negeri Nederland induk. Hal ini disebabkan jumlah orang-

orang Belanda di Afrika Selatan lebih banyak daripada yang berada di 

Hindia. Karena itu, golongan Indo memiliki peran penting dalam 

perubahan-perubahan di Afrika Selatan. Hal ini tidak terjadi di Hindia.  

 Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa penjajahan 

menyebabkan kebodohan bangsa terjajah. Kebodohan secara 

sistematis dilakuan melalui kebijakan pemerintah penjajah yang 

menyediakan pendidika secara terbatas. Karena itu, Pram melalui 

tokoh Nyai Ontosoroh  mempropagandakan untuk terus tekun 

belajar meski tidak melalui jalur formal. Pram  melalui tokoh Minke 

juga meyakini bahwa kesempatan tampil memimpin organisasi harus 

diperjuangkan untuk mengambil alih kekuasaan penjajah.  

 

B. Kemiskinan 

Penjajahan mengakibatkan kemiskinan bangsa terjajah. 

Kehadiran penjajah yang dilatarbelakangi  oleh motivasi ekonomi 

menyebabkan penguasaan sumber-sumber ekonomi bangsa terjajah. 

Kehadiran Belanda pada awalnya di bumi nusantara juga dimotivasi 

oleh faktor ekonomi dengan munculnya organisasi dagang VOC. VOC 

waktu itu merupakan bentuk penjajahan maskapai perdagangan 

Belanda atas negara terjajah. 
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Darma (dalam Horison, 2011:29) mencatat bahwa sejak tahun 

1780 kekuatan VOC semakin lama semakin merosot. Pada tanggal 17 

Maret 1798 VOC dinyatakan bangkrut. Ketika itu pula peran VOC 

digantikan oleh kerajaan Belanda. Dengan demikian sejak 17 Maret 

1798 penjajah di Indonesia bukan lagi VOC melainkan kerajaan 

Belanda. Jika pada mulanya maskapai perdagangan menguasai 

negara, sejak itu negara kerajaan Belanda menguasai negara 

Indonesia.  

Ketika negara menguasai negara inilah, eksploitasi ekonomi 

negara terjajah oleh negara penjajah terjadi. Kehancuran VOC di 

Indonesia menyisakan hutang kepada kerajaan Belanda. Karena itu, 

negara terjajah memiliki kewajiban mengembalikan hutang-hutang 

tersebut. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kekayaan alam dan 

manusia terjajah dikeruk untuk peningkatan ekonomi bangsa 

penjajah. Pram menggambarkan pengangkutan kekayaan pedesaan 

ke perkotaan seperti kutipan novel JL berikut:  “Apa saja yang 

diangkuti kereta api di sini. Tentu saja sama dengan kereta api di 

Surabaya sana; kemakmuran dan kebahagiaan dari desa-desa, 

diekspor. Ada impor juga; barang-barang pelupa, kemakmuran dan 

kebahagiaan yang sudah tergadai” (Toer, 1985:7). Eksploitasi 

ekonomi terjajah oleh penjajah disimbolkan sebagai pengambilan 

kekayaan desa oleh kota.  

Desa identik dengan terjajah sedangkan kota identik penjajah. 

Kota melakukan penjajahan terhadap desa. Kota identik dengn 

kepandaian sedangkan desa identik dengan kebodohan. Kepan-daian 

menjajah kebodohan.  

 Kutipan di atas menunjukkan pengambilan sumber-sumber 

ekonomi pedesaaan ke perkotaan  menuju kerajaan Belanda sebagai 

penguasa. Wilayah pedesaan merupakan lahan produksi bagi 
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penjajah. Masyarakat pedesaan yang jumlah banyak merupakan 

tenaga kerja murah yang diandalkan pemerintah kolonial.    

Desa-desa yang subur dan lahan yang luas menghasilkan 

tanaman produksi yang dapat diekspor ke luar negeri jajahan dengan 

hasil yang melimpah. Keuntungan ekspor dinikmati pemerintah 

penjajah di perkotaan dengan membangun fasilitas hidup yang jauh 

dari keadaan masyarakat pedesaan. Pola ekonomi demikian 

menghasilkan dampak kesenjangan perekonomian antara kota dan 

desa pascapenjajahan.  

Kota idetik dengan kemajuan dan kemudahan hidup. Sementara 

itu, desa identik dengan keterbelakangan dan kesusashan hidup. 

Masyarakat kota yang maju karena hasil produksi masyarakat 

pedesaan ini diistilahkan Pram sebagai ‘kebahagiaan yang 

tergadaikan’. Kebahagiaan yang tergadaikan tidak lain disebabkan 

oleh pengurasan perekonomian desa oleh kota atas kebijakan 

pemerintah kolonial.  

Kesenjangan ekonomi antara kota dengan desa pasca-

penjajahan bermula dari kebijkan pemerintah kolonial yang terus 

mengambil kekayaan pedesaan menuju perkotaan. Desa dijadikan 

pusat produksi dan kota yang menikmatinya.  

Kebijakan pemerintah kolonial dan pemerintah pascakolonial 

yang mendorong ekspor barang secara besar-besaran memung-

kinkan eksploitasi sumber kekayaan alam pedesaan secara besar-

besaran pula. Untuk itu dibangun transportasi jalur kereta api, jalan 

raya, dan pelabuhan utnutk mengangkut hasil bumi dari daerah-

daerah pedalaman.   

Hasil penjualan ekspor barang ke luar negri selalu dikendalikan 

oleh pemerintah pusat yang tinggal di perkotaan. Karena para 

penguasa  tinggal di daerah perkotaan, maka infrastruktur perkotaan 

akan lebih cepat ditata daripada infrastruktur di pedesaan. Dampak 
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kebijakan ini, pada waktu yang relatif  lama, desa-desa di Indonesia 

masih mengalami ketinggalan dibandingkan daerah perkotaan.  

Karena itu pada masa zaman Orde Lama hingga Orde Baru, di 

Indonesia mengalami problem kesenjangan ekonomi. Kesenjangan 

yang tercipta sejak zaman kolonial itu terus dirasakan hingga 

pascakolonial. Kesenjangan itu secara umum meliputi kesenjangan 

ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan. 

 Karena kesenjangn antara kota dengan desa sebagai dampak 

penghisapan ekonomi desa oleh kota, muncullah gelombang 

urbanisasi masyarakat desa ke kota. Penduduk desa yang 

menganggap kota sebagai tempat yang mejanjikan pekerjan 

berduyun-duyun ke kota. Gelombang urbanisasi  tentu juga 

berdampak sosial dalam kehidupan masyarakat perkotaan karena 

para  urban  tidak memiliki keterampilan terdidik.   

Kota-kota dengan cepat menjadi metropolitan. Kehidupan 

metropolitan ditandai oleh kehidupan konsumtif. Masyarakat 

didorong untuk memiliki keinginan membeli dan memakai. Kolonial 

sengaja menjadikan bangsa terjajah untuk tidak menjadi bangsa 

pekerja  dan  menghasilkan karya. Bangsa terjajah didorong untuk 

membeli produk bangsa penjajah. Hal ini digambarkan Pram seperti  

kutipan  novel JL berikut:  ”Kalau sekarang ini aku todong Tuan 

dengan senapan, aku rampas semua pakaian Tuan, sehingga tinggal 

selembar setangan untuk menutup kemaluan, kemudian aku 

tingalkan pada tuan satu setengah sen, pastilah itu bukan berdagang. 

Dan itulah wajah Eropa kolonial sesunggunya” (Toer, 1985:338). 

Pemaksaan secara politis untuk membeli produk-produk 

kolonial kepada bangsa terjajah merupakan usaha penjajah untuk 

melumpuhkan ekonomi bangsa terjajah. Ketika masyarakat tidak lagi 

memiliki mental produksi dan hanya bermental konsumtif, mereka 

akan memiliki kebergantungan untuk berbelanja.  
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Lahirnya pertokoan-pertokoan besar yang menjual berbagi 

macam produk Eropa tidak lain adalah upaya penjajah menyedot 

perekonomian rakyat terjajah. Pikiran bangsa terjajah telah dijajah 

rasa ingin terus memiliki barang-barang yang dilihat sementara etos 

kerja dan menghasilkan barang tak terbudayakan. 

Usaha-usaha membentuk mental konsumerisme ini semakin 

nyata dengan strategi ikln yang dilancarkan pemerintah kolonial. 

Iklan merupakan strategi membentuk pola pikir bangsa terjajah 

memiliki kebergantungan serta gaya hidup. Tujuannya adalah 

keuntungan bagi kolonial selaku penjual seperti  kutipan  novel JL 

berikut:  ”… di zaman modern ini, ada banyak cara dan alat untuk 

membikin orang suka berjual-beli, di negeri-negeri paling maju 

sekalipun, di Amerika Serikat. Iklan-iklan raksasa seperti air laut 

bergelombang-gelombang membentuk kesan tanpa henti, orang 

ditodong, diancam, kalau tidak membeli dan menggunakan 

produksinya, akan rugi, akan begini, begitu ” (Toer, 1985:340). 

Penjajahan tidak sekadar eksploitasi dan penghisapan  hasil 

ekonomi bangsa terjajah. Penjajahan ekonomi yang dilakukan bangsa 

Eropa juga dalam bentuk ‘pemaksaan’ terhadap terjajah untuk 

membeli produk-produk bangsa penjajah. Terjajah diposisikan 

sebagai pemakai atau konsumen sehingga mereka memiliki 

kebergantungan menggunakan barang-barang produksi penjajah. 

Eropa memaksa dan  mengondisikan bangsa terjajah dengan 

segala cara agar terjajah perlu membeli produk Eropa. Terjajah 

dibuat bergantung dalam perdagangan dengan Eropa melalui cara 

kekerasan maupun propaganda iklan-iklan yang membanjiri otak 

bangsa terjajah sehingga terjajah ’dipaksa membutuhkan’ barang-

barang Eropa.  

Penciptaan rasa bergantung dan wacana bahwa produk 

penjajah adalah produk yang harus digunakan jika  tak ingin disebut 
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ketinggalan zaman merupakan strategi penjajah untuk memasar-kan 

produk-produknya. Penanaman cara berpikir konsumtif dengan barat 

sebagai kiblat inilah yang menjadikan masyarakat terjajah sebagai 

tempat pemasaran besar-besaran produk Eropa. Hingga saat ini 

barang-barang impor banyak merebut hati masyarakat terjajah. 

Terdapat kecenderungan kesenangan membeli atas pertim-

bangan merek dan model buatan luar negeri di kalangan bangsa 

terjajah. Kalangan masyarakat  menegah ke atas biasanya dalam 

membeli pakaian cenderung memertimbangkan merek. Ada 

anggapan bahwa merek luar negeri memiliki kesan prestisius. 

Seseorang akan merasa percaya diri jika memakai sepatu, celana, 

baju, atau tas yang bermerek terkenal buatan Eropa.  Barang produk 

luar negeri telah menjadi simbol prestisius pemakainya bagi 

masyarakat terjajah. Karena itu, dianggap ketinggalan zaman bila 

seseorang berpakaian yang bukan produk penjajah, seperti 

gambaran  kutipan  novel JL berikut. “Lama kelamaan orang percaya, 

terpaksa atau dipaksa membeli karena berhasil dibikin limbung. Juga 

dengan perusahaan-perusaaan pakaian. Orang dipaksa-paksa untuk 

membeli dan menggunakannya. Kalau tidak, orang dianggap 

ketinggalan zaman” (Toer, 1985:339). 

Lebih jauh, penjajah secara politis berusaha melumpuhkan 

sendi-sendi ekonomi bangsa terjajah. Muljana (2008:115) 

menemukan bukti bahwa politik penjajahan mempunyai maksud 

untuk menekan kemajuan penduduk asli Indonesia baik dalam 

bidang spiritual maupun material. Dengan jalan demikian maka 

kelangsungan penjajahan dapat dijamin.  

Kaum kolonial ingin mengabadikan kekuasaannya di bumi 

Indonesia dengan masyarakat Jawa sebagai representasi masyarakat 

terjajah melalui instrumen perekonomian. Dalam bidang 

perdagangan, mereka menggunakan golongan Cina dan Arab untuk 
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menekan kemajuan para pedagang Bumi Putera, dengan cara 

memberikan perlindungan dan hak istimewa kepada golongan Cina-

Arab daripada kepada pedagang Jawa.  

Muljana (2008:115) mengemukakan bahwa penjajah mem-

berikan peluang komunitas Cina untuk terus bertambah guna 

menandingi etnis Jawa. Pada tahun 1900, jumlah orang Cina di Pulau 

Jawa dan Madura adalah 277.000 dan  di Indonesia 530.000;  jumlah 

orang Arab di Pulau Jawa dan Madura adalah 18.000 dan di 

Indonesia 27.000.  Jumlah itu pada tahun 1930 sudah meningkat dua 

kali lipat. Jumlah orang Cina menjadi 1.233.000 dan jumlah orang 

Arab 71.000. Dari jumlah itu yang bekerja adalah 469.000 atau lebih 

30%. Yang bekerja dalam perdagangan adalah 172.000, bidang 

produksi 177.900, bidang industri 94.000, dan bidang pengangkutan 

12.800 orang.  

Mobilisasi perdagangan Cina waktu itu jauh lebih besar daripada 

perdagangan Bumi Putera. Perdagangan Cina bahkan pada umumnya 

lebih besar daripada perusahaan perusahaan Belanda. Disinyalemen 

jumlah pedagang 172.000 orang Cina tersebut  sudah cukup kuat 

untuk menguasai kehidupan ekonomi di seluruh Hindia Belanda 

waktu itu.  

 Data sejarah jauh sebelum tahun 1900-an juga menunjukkan 

bahwa etnis Tionghoa mengalami kemajuan usaha yang pesat di 

Hindia Belanda. Meskipun pada tahun 1740 terjadi pembunuhan 

secara massal oleh orang-orang Belanda terhadap etnis Tionghoa, 

sejak tahun 1900-an Cina diberi kemudahan  dalam akses ekonomi di 

Hindia.  Politik penjajahan mempunyai maksud untuk menekan 

kemajuan penduduk asli Indonesia baik dalam bidang spiritual 

maupun material. Dengan jalan demikian maka kelangsungan 

penjajahan dapat dijamin. Kaum kolonialis ingin mengabadikan 

kekuasaannya di bumi Indonesia. Dalam bidang perdagangan, 
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penjajah menggunakan golongan Tionghoa  dan Arab untuk 

menekan kemajuan para pedagang bumi putera, dengan cara 

memberikan perlindungan dan hak istimewa kepada golongan 

golongan tersebut daripada kepada pedagang Indonesia. Pada tahun 

1900, jumlah orang Cina di Pulau Jawa dan Madura adalah 277.000 di 

Indonesia 53.000 jumlah orang Arab di Pulau Jawa dan Madura 

adalah 18.000 di Indonesia 27.000 jumlah itu pada tahun 1930 sudah 

meningkat dua kali lipat. Jumlah orang Cina menjadi 1.233.000 dan 

jumlah orang arab 71.000. dari jumlah itu yang bekerja adalah 

469.000 lebih dari 30%. Yang bekerja dalam perdagangan adalah 

172.000 dalam bidang produksi 177.900 dalam bidang industri 

94.000 dalam bidang pengangkutan 12.800. harus dibayangkan 

bahwa perdagangan Cina jauh lebih besar daripada perdagangan 

putera bahkan pada umumnya lebih besar dari perusahaan 

perusahaan belanda. Demikianlah jumlah pedagang 172.000 orang 

Cina itu sudah cukup kuat untuk menguasai kehidupan ekonomi 

diseluruh Indonesia (Lombard, 2008a:115).   

Karena pusat ekonomi berada di perseroan etnis Cina akan 

selalu berusaha tinggal di daerah perkotaan untuk mengem-bangkan 

usasa dagangnya. Lombard (2008a:116) menyatakan bahwa di Pulau 

Jawa saja ada 105.400 pedagang Cina. Kota besar seperti Jakarta, 

Surabaya, Semarang, Palembang, Makassar dan Medan dikuasai 

pedagang Cina. Jumlah penduduk Cina diberbagai kota besar di 

Indonesia pada waktu itu adalah sebagai berikut:  Jakarta 37.100, 

Surabaya 25.900, Bandung 19.700, Semarang 12.600, Palembang 

15.500, Makassar 27.300, Padang 7.300, Yogyakarta5.200, dan 

Surakarta 3.200 jiwa. Separuh dari penduduk Cina itu berdagang, 

mengadakan perusahaan berupa produksi pangan, industri untuk 

kebutuhan rakyat sehari hari dan pengangkutan bermotor. Mereka 

tidak semata mata tinggal di kota, tetapi juga menyebar sampai di 
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kota kota kecamatan bahkan sampai pada tempat yang agak ramai, 

seperti misalnya di tempat tempat pabrik gula dan pasar desa. Di 

tempat yang agak ramai pasti ada orang Cina yang membuka kedai 

untuk melayani penduduk sekitarnya. Biasanya kedai Cina menjual 

segala macam barang dari bumbu sampai bahan pakaian pokoknya 

kebutuhan orang desa.  Warung-warung bumi putera di desa desa 

atau sekitar kedai Cina itu tidak dapat bersaing dengan kedai Cina. 

Warung-warung bumi putera mulai dengan menjual wedang kopi di 

gubuk di tepi jalan. Bertahun- tahun kondisinya tidak berubah. 

Warung tidak pernah besar dan  rumah gubuk tempat penjualan 

tidak pernah menjadi lebih baik. Macam-macam barang yang dijual 

juga tidak pernah berubah.  

Orang Cina pandai memilih tempat yang strategis untuk 

membuka kedai tempat yang dipilih biasanya ditepi jalan besar yang 

bersimpangan dengan jalan menuju ke desa. Orang desa yang 

menuju kota atau pulang dari kota pasti melalui tempat itu. 

Rumahnya sederhana, dindingnya terbuat dari anyaman bambu, 

atapnya genting, hanya bagian muka tertutup kayu. Itu pun bukan 

rumahnya sendiri, melainkan rumah sewa. Rumah itu digunakan 

sebagai kedai dan sebagai rumah diam. Disitulah ia bekerja, disitu 

pula ia tidur. Dagangan yang dijual berupa keperluan orang desa: 

gula, teh, bumbu-bumbu, beras, minyak goreng, minyak tanah, 

kacang, kedelai dan lain lain. Dagangan itu dijual eceran menurut 

kebutuhan pembelinya. Bahkan, ada kalanya pembayaran  tidak usah 

dilakukan secara tunai. Dengan cara demikian, ia mendapat 

kepercayaan dari orang-orang desa, mereka itu segera menjadi 

pelanggannya. Segala kebutuhan dibeli di kedai tersebut. Pemilik 

kedai melayani para pembelinya dengan sopan dan santun, lebih baik 

daripada pemilik kedai bumi putera. Orang Cina yang hidup di kota 

kota kecil atau di desa desa segera menyesuaikan diri dengan 
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suasana setempat, mengambil adapt kebiasaan orang disitu, 

berbicara dalam logat bahasa setempat. Ia biasa disebut babah oleh 

penduduk. Kepandaiannya menyesuaikan diri dengan suasana 

setempat, keramahan dalam melayani pelanggan dan pembayaran 

secara kredit itu semuanya merupakan modal untuk menguasai 

ekonomi desa sekitarnya. Tidak mungkin kedai bumi putera yang 

dapat berdiri dan laku disekitar tempat yang bersangkutan. 

Seandainya ada orang Indonesia yang memunyai modal yang cukup 

dan berusaha membuka kedai yang serupa di daerah yang 

bersangkutan, kedai bumi putera itu akan mati. Secara lihai, orang 

Cina akan menurunkan harga barang-barangnya atau paling sedikit 

akan menjual barang-barangnya lebih murah daripada kedai bumi 

putera. Dengan sendirinya pembeli akan datang ke kedai yang lebih 

murah. Jika dianggap perlu mematikan saingannya, ia menurunkan 

harganya tanpa memperhitungkan keuntungan dan kerugiannya. 

Dengan demikian, tidak ada kedai bumi putera yang dapat bertahan. 

Kedai Cina dalam mematikan saingannya mendapat bantuan yang 

cukup dari pedagang pedagang Cina lainnya. Dalam menghadapi 

orang Indonesia, mereka sangat rukun. Bantuan modal selalu siap. 

Demikianlah kedai kedai Cina di kota kota kecil dan di tempat tempat 

yang agak ramai memegang monopoli secara resmi di tempat yang 

bersangkutan dan menguasai ekonomi masyarakat Indonesia 

setempat (Lombard, 2008a: 117). 

Strategi pemasaran barang yang dilakukan etnis Cina juga 

memungkinkan usaha mereka mengalami kemajuan. Mereka 

menjajakan bahan pakaian dengan cara  mengutangkan kepada para 

pembeli. Mereka datang dan menyelusup ke kampung-kampung. 

Sekali sepekan mereka berkunjung ke tempat yang menjadi 

daerahnya dengan berjalan kaki saja. Bahan pakaian dijual secara 

angsuran dengan harga yang agak tinggi. Angsuran tidak terlalu 
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memberatkan orang desa yang membelinya, sampai lima atau enam 

kali angsuran sudah lunas. Orang desa yang tidak mampu membayar 

sekaligus sudah merasa senang. Segala keperluan bahan pakaian, 

kain, sarung, bahan baju, kain selendang, dibeli secara angsur dari 

orang Cina yang datang  menawarkan dagangannya dan datang  

menagih. Jika uang belum ada pembayaran angsuran dapat ditunda 

sampai sepekan berikutnya. Jika orang desa memerlukan uang untuk 

mengadakan pesta, orang Cina pun siap memberikan pinzaman 

dengan bunga dua sen setiap rupiah dalam waktu sepekan. 

Demikianlah dalam waktu setahun uang serupiah itu  kembali dua  

rupiah  empat puluh empat sen. Banyak orang desa yang 

menggunakan kesempatan itu (Lombard, 2008a: 118). 

Cara-cara persuasif untuk memengaruhi pembeli digunakan. 

Pram menggambakan dengan kalimat seperti  kutipan  novel JL 

berikut:  Lama kelamaan orang percaya, terpaksa atau dipaksa 

membeli karena berhasil dibikin limbung. Juga dengan perusahaan-

perusaaan pakaian. Orang dipaksa-paksa untuk membeli dan 

menggunakannya. Kalau tidak, orang dianggap ketinggalan zaman” 

(Toer, 1985:339). 

Menjual barang dengan cara mengkreditkan atau  meng-

hutangkan dengan pembayaran kredit periodik sebenarnya adalah 

warisan kolonial. Pedagang-pedagang dari Bandung  banyak meniru 

cara ini. Pembelinya tidak lain adalah etnis Jawa. Cara ini mendorong 

pembeli mau membeli barang karena denga cara menkredit, meski  

harga jualnya cukup tinggi karena tidak melalui pembayaran kontan.  

Hingga kini praktik pembelian barang-barang rumah tangga 

hingga barang mewah dengan cara  mengkredit banyak dipakai 

dalam perdagangan di Indonesia. Pembeli secara tidak menyadari 

bahwa harga barang semakin tinggi. Mereka terpaksa memilih cara 

ini karena  tidak berdaya secara ekonomi. 
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Perekonomian Jawa sebelum kemerdekaan sengaja dilumpuh-

kan Belanda melalui penguatan jaringan perdagangan etnis Cina dan 

Arab.  Percepatan kemajuan jaringan perdagangan etnis Tionghoa ini 

selain istrumen kemudahan penjajah Belanda juga sikap mental etnis 

ini yang memiliki pengetahuan dagang, kesolidan organisasi, 

keuletan, dan kesetiakawanan sosial yang baik. Kemajuan etnis 

Tionghoa digambarkan  kutipan  novel JL berikut ini: “Derap golongan 

Tionghoa terus melompat-lompat maju. Desakannya terhadap 

Pribumi di bidang perdagangan telah menjadi kenyataan sosial. Tak 

perpungkiri. Pencerminan keunggu-lan mereka di bidang organisasi, 

pengetahuan dagang, setia-kawanan, kecekatan, dan kepercayaan 

tanpa syarat pada organisasiya” (Toer, 1985:388). 

Jika dilakukan perbandingan antara jaringan penguasaha 

Tionghoa, Arab, dan Pribumi, tampak bahwa pengusaha Pribumi 

ketinggalan.  Etnis Pribumi selalu dalam posisi yang terkalahkan  

dalam persaingan bisnis dan usaha. Hal ini sengaja dikondisikan oleh 

penjajah agar Pribumi selalu lemah secara ekonomi. Kelemahan 

sacara ekonomi  berdampak lelemahan aspek-aspek yang lain 

sehingga mereka mudah dikuasai dan dikalahkan. 

Selain etnis Tionghoa, etnis Arab juga mengalami percepatan 

dalam jaringan perdagangan. Kelompok ini secara organisatoris 

membangun kesolidan dengan anggota sesama etnis Arab. Strategi 

ini juga dilakukan etnis Tionghoa sebelumnya yang membangun 

kongsi-kongsi dagang dengan sesama etnis Tionghoa.  

Golongan pegusaha Arab bahkan melakukan manuver dengan 

melakukan pola ketertutupan. Para pengusaha Arab menarik diri dari 

perdagangan umum dan hanya bertransaksi dagang dengan sesama 

etnis Arab. Di sisi lain, kelompok ini melakukan gerakan politis 

dengan mengadakan  pendekatan dengan organisasi Sarekat Dagang 

Islam (SDI), organisasi dagang besar yang berpusat di Yogyakarta 
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waktu itu. Tujuan dua strategi ini adalah melumpuhkan jaringan 

dagang pengusaha Jawa. Manuver politis etnis Arab digambarkan 

Pram pada  kutipan  novel JL berikut ini:  “Golongan Arab seakan 

menarik diri dari kehidupan umum, dengan tidak langsung mereka  

semakin mendekati Sareka Dagang Islam” (Toer, 1985:388). 

Usaha yang dilakukan kelompok Arab ini secara politis memiliki 

tujuan. Tujuannya adalah mereka hendak memiliki pengaruh besar 

meski kelompok ini secara kuantitatif dapat disebut kelompok 

minoritas. Minoritas tetapi menentukan kebijakan perdagangan di 

Hindia Belanda itulah yang dikehendaki kelompok ini. Dengan 

bergabung dan mengendalikan SDI, kelompok Arab dapat membuat 

kebijakan-kebijakan perdagangan yang bepihak kepada etnis Arab 

dan membatasi pengusaha Jawa.  

Kesenjangan ekonomi terlihat dalam stratifikasi sosial antaretnis 

di Indonesia. Etnis Cina dan Arab tampaknya lebih mendominasi 

perekonomian daripada etnis Pribumi Jawa waktu itu. Jawa dalam 

posisi yang tertinggal oleh kedua etnis tersebut dalam percepatan 

usaha perekonomian.  

Upaya-upaya di atas adalah usaha penjajah untuk mengerdil-

kan ekonomi kaum Bumi Putera. Di sisi lain, penjajah juga melakukan 

praktik-praktik penghisapan ekonomi rakyat jelata. Rakyat harus 

membayar pajak kepada pemerintah penjajah.  Pungutan pajak 

sebagai kewajiban rakyat jelata ini tidak dimanfaakan untuk 

kesejahteraan rakyat kolektif. Pajak banyak diselewengkan untuk 

kekayaaan pribadi para pejabat pemerintahan penjajah. Praktik 

penggelapan pajak digambarkan Pram seperti  kutipan  novel JL 

berikut: ”Orang menjadi kaya karena menyelundupkan pajak, 

berspekulasi, memeras, atau  menipu. Ini memang tidak terawasi 

oleh Jawatan Pajak. Milyuner-milyuner Amerika itu, Tuan, apakah 

menurut Tuan, begitu juga? Tak ada kecualinya di seluruh dunia. 
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Penyelundupan pajak, spekulasi, pemerasan, penipuan” (Toer, 

1985:306). 

Terdapat hal menarik dari pembicaran Minke dengan Hadji 

Moeloek. Keturunan Indo yang konsulat Belanda di Jedah ini melihat 

sepak terjang Belanda dan pengusaha gula di Hindia yag terkenal 

sebagai raja uang. Mereka kaya bukan karena jerih payah 

berdagangnya. Mereka kaya karana memanipulasi atau penyelun-

dupan pajak. Kejahatan pajak dengan demikian sudah tejadi pada 

zaman penjajahan. Dugaannya hingga sekarang banyak tejadi 

kejahatan pajak. Pengusaha memanipulasi pajak yang harus 

dikeluarkan. Pegawai pajak mengorup pajak yang disetor pengusaha. 

Akibat dua kejahatan ini, pendapatan negara berkurang dan rakyat 

tidak dapat disejahterakan. Ini tak hanya di negeri jajahan. Modus 

kejahatan serupa terjadi seluruh dunia.  

Praktik penggelapan pajak telah tejadi sejak zaman penjajah. Di 

jawatan inilah, kerap terjadi pemalsuan data keuangan dan  

penipuan terhadap rakyat pembayar pajak. Pajak yang esensinya 

digunakan untuk kesejahteraan rakyat pembayar pajak, justru 

diselewengkan oleh pejabat pengelola pajak. Dampak praktik kotor 

ini adalah rakyat terjajah selalu dalam jurang kemiskinan sedangkan 

pejabat penjajah hidup bermewah-mewahan.  

Pola pengelolaan uang rakyat yang telah lama dipraktikkan 

penjajah ini juga berdampak cara kerja dan sikap mental para aparat 

pascakemerdekaan. Setelah kemerdekaan, relatif  kesenjangan 

ekonomi antara rakyat jelata dan pejabat terlihat cukup mencolok. 

Karena itu pada rezim Orde Lama dan Orde Baru, isu pemerataan 

ekonomi selalu aktual dibicarakan dalam ranah politik. Kesenjangan 

ini semakin menjadi keprihatinan umum pada tahun delapan 

puluhan dengan lagu Roma Irama ‘yang kaya makin kaya, yang miskin 

makin miskin’. 
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Usaha-usaha pemiskinan rakyat tejajah semakin jelas dengan 

dilakukannya tanam paksa dan pengambilalihan lahan milik rakyat 

oleh penjajah. Lahan-lahan produktif milik rakyat dirampas penjajah. 

Lahan tersebut oleh penjajah ditanami tanaman yang memiliki daya 

jual tinggi dalam pasaran dunia.  

Lebih tragis lagi, tenaga yang menanam tanaman itu adalah 

rakyat jelata. Mereka menanam tanaman pada lahan mereka sendiri, 

tetapi tidak menikmati hasil kerja keras dari tanah miliknya. Praktik 

tanam paksa ini benar-benar menyengsarakan dan memiskinkan 

rakyat. Dampak pemiskinan massal ini menjadikan rakyat banyak 

yang mati kelaparan. Gambaran kemiskinan terjajah dampak 

penjajahan terlihat pada  kutipan  novel RK di bawah ini. 

Di sini aku dilahirkan. Di sini pula aku dengarkan cerita 
orang-orang  tua yang dahulu setiap hari dalam sekian bulan 
berangkat ke kebun nila Gubermen, tanpa upah, tanpa jaminan, 
tak sempat menggarap sawah dan ladang sendiri. Dan setiap 
hari ada saja di antara mereka berjatuhan mati karena sakit dan 
lapar. 

Semestinya orang hidup bertani, mencari kayu di hutan, 
beternak kambing, sapi, ayam, dan dirinya sendiri, dan hidup 
dalam keluarga besar. Tetapi Cultuurstelsel telah mencerai-
beraikan keluarga besar itu dan merampas nasi dan jiwa 
mereka (Toer, 2006:246). 

 

Kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel telah membinasa-kan 

ekonomi rakyat terjajah. Bangsa terjajah dirampas hak kepemilikan 

tanahnya. Mereka dipaksa bekerja di lahan miliknya. Hasil kerja 

mereka diperuntukkan penjajah. Mereka telah kehilangan tanah, 

tenaga, waktu, dan hak memperjuangkan penghidupannya.  

Penghisapan ekonomi rakyat petani tingkat pedesaan semakin  

parah ketika praktik korupsi para pejabat terjadi pascakebijakan 
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cultuurstelsel. Data sejarah menunjukkan bahwa para pejabat 

pemerintahan mulai desa hingga kabupaten yang dikendalikan 

kolonial melakukan korupsi besar-besaran sehingga membuat petani 

bertambah miskin. Ekonomi rakyat ketika itu cuup memprihatinkan. 

Rickefs (2009:262–263) mencatat bahwa struktur administrasi 

cultuurstelsel sesuai dengan koservatisme kebijakan Belanda yang 

baru setelah tahun 1830. Percobaan-percobaan terdahulu dalam 

berhubungan langsung dengan petani ditinggalkan. Desa menjadi 

unit dasar pemerintahan sejak saat itu. Kepala desa merupakan mata 

rantai antara petani dan pejabat-pejabat bangsa Indonesia yang lebih 

tinggi tingkatannya, yang mencapai puncaknya pada bupati. Bupati 

ketika itu akrab disebut regent. Regent adalah seorang bangsawan 

yang mengepalai kabupaten. 

Bupati bertanggung jawab kepada pemerintahan bangsa Eropa, 

tetapi para pejabat bangsa Eropa juga terlibat pada tingkatan-

tingkatan yang lebih rendah. Untuk kali pertama, kehadiran para 

pejabat bekebangsaan Eropa di tingkat desa menunjukkan kepada 

rakyat Jawa biasa bahwa hidup mereka dikendalikan oleh 

pemerintah kolonial. Para pejabat baik yang berkebangsaan  Belanda 

maupun Indonesia yang ditugaskan melaksanakan skema baru 

tersebut dibayar berdasarkan persentase dari komoditas pertanian 

yang diserahkan. Ini merupakan sumber korupsi yang subur dan 

perangsang munculnya tuntutan-tuntutan yang bersifat memeras 

terhadap desa-desa. Korupsi dan penyelewengan  merajalela. Hasil 

bumi ditaksir terlalu kecil, perdagangan swasta di bidang komoditas 

pertanian pemerintah semakin meningkat, dan transaksi-transaksi 

yang curang berkembang di kalangan pejabat pribumi dan Belanda 

serta pengusaha Cina. Sementara itu pemerintah kolonial di Batavia 

tak mampu mengontrolnya dengan baik (Rickefs, 2009:262–263).  

Rakyat-rakyat desalah yang menjadi korban praktik  korupsi tersebut.   
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Praktik penghisapan ekonomi oleh penjajah ini tak sekadar 

berakibat kelaparan dan kematian. Lebih dari itu, cultuurstelsel 

berdampak sosial bangsa terjajah sehingga mereka harus berpisah 

dengan keluarga besarnya. Mereka diceraiberaikan oleh sistem ini. 

Para orang tua pria dewasa diwajibkan sekian waktu dari hari 

hidupnya setiap hari untuk bekerja wajib untuk kepentingan 

penjajah. 

Tanam paksa tak hanya mengakibatkan terjajah kehilangan 

tanah mereka, tetapi juga hak-hak kehidupan yang layak. Mereka tak 

bebas bekerja untuk menghidupi keluarga mereka. Terjajah 

kehilangan hak pekerjaan sebagai petani, peladang, dan peternak. 

Terjajah terus-menerus dikondisikan miskin karena mereka bekerja 

untuk penjajah tanpa imbalan, gaji, dan jaminan. 

Ketika kerajaan Belanda memutuskan dihentikannya kebijakan 

cultuurstelsel, keadaan ekonomi rakyat terjajah juga tak juga kunjung 

membaik. Dalam praktiknya di kalangan petani kecil waktu itu, 

cultuurstelsel terus berlangsung hingga dua tahun setelah kebijakan 

tersebut dihentikan atas desakan partai oposisi di Belanda yang 

mengumandangkan politik etis atau balas budi.  

Penderitaan rakyat terjajah pascakebijakan tanam paksa itu 

terus mereka rasakan. Bagi rakyat terjajah, penghapusan kebijakan 

tanam paksa tidak begitu secara cepat mengubah nasib mereka. 

Pola-pola kebijakan tanam paksa tetap dilakukan oleh penguasa-

penguasa kecil di daerah disrik penjajahan seperti gambaran  kutipan  

novel RK berikut: “Gubermen telah menghapuskan kebun nila, 

meghapuskan kerja tanam-paksa. Tetapi desa itu terus juga 

melakukan tanam-paksa sampai dua tahun lagi. Di kemudian hari 

dapat aku ketahui, tanam-paksa setelah Gubermen menghapus-

kannya adalah untuk kepentingan pembesar-pembesar setempat, 

Eropa dan Pribumi (Toer, 2006:247). 
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Pemiskinan secara massal rakyat akar rumput terjajah secara 

sistematis telah dilakukan oleh penjajah pemerintah pusat kerajaan 

Belanda. Desakan balas budi dari partai oposisi pemerintahan 

terjajah, membelokkan kebijakan pemerintah penjajah untuk merasa 

bertanggung awab atas kemiskinan rakyat terjajah. Meski demikian, 

pegawai-pegawai penjajah di desa-desa tetap memberlakukan 

penghisapan ekonomi rakyat.  

Karena itu, terlihat ada penjajah besar dan penjajah kecil. 

Penjajah besar adalah bangsa kerajaan Belanda. Pengusaha kecil 

adalah para pegawai penjajah besar yang secara langsung 

bersentuhan dan mengatur hidup rakyat terjajah. Mereka ini terdiri 

atas golongan oran-orang Eropa kulit putih da pegawai pamong praja 

dari kalangan bangsa terjajah atau pribumi. Kelompok penjajah kecil 

yang kedua itu dapat disebut sebagai penjajah kulit coklat.  Mereka 

terus melakuka operasi penjajahan, pemiskinan, perapasan hak-hak 

hidup rakyat terjajah meski kebijakan tanam paksa telah dihentikan 

oleh penjajah pusat. 

Dampak kebodohan memang berimplikasi pada dampak 

ekonomi. Keadaan alam yang melimpah dan kebodohan tak sanggup 

mengurus kekayaan alam terjajah menyebabkan penjajah tergiur 

menguasai negeri terjajah. Keadaan alam negeri jajahan ini 

mendorong penjajah Eropa datang ke negeri-negeri Asia Selatan dan 

Tenggara. Ditemukannya emas di wilayah Transvaal Afrika Selatan  

menyebakan Inggris kembali   datang  dan peperangan tak dapat 

dielakkan di sana.  

Daerah-daerah jajahan di Afrika dan Asia banyak menyimpan 

kekayaan alam. Emas dan minyak bumi banyak tersimpan di bumi ini. 

Untuk mengeksplorasi dibutuhkan kemampuan teknologi dan modal. 

Kemampuan teknologi dan modal hanya dimiliki oleh Eropa. Karena 

itu, sejak zaman kolonial hingga sekarang eksplorasi kekayaan alam 
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berupa emas dan minyak selalu melibatkan Eropa. Timur sebagai 

pemilik kekayaan alam hanya memperoleh bagian yang terbatas 

karena ketaksanggupan ilmu pengetahuan mereka.  

Eksplorasi yang menghasilkan keuntungan besar itulah yang 

menjadikan terjajah terus berupaya menguasai wilayah-wilayah 

negeri jajahan. Afrika dan Asia hingga kini masih merupakan wilayah 

jajahan ekonomi Eropa yang menjanjikan pascapenjajahan geografis. 

Hukum kuat menguasai lemah terus berjalan sebagaimana hukum 

yang berpengetahuan selalu mengalahkan yang tak berpengetahuan 

seperti  kutipan  novel JL berikut: “Emas. Harapan. Kekalahan bagi  

yang kecil dan lemah. Kemenangan bagi yang besar dan kuat (Toer, 

1985:102). 

Keadaan serupa juga terjadi di Jawa waktu itu. Ladang-ladang 

minyak di Cepu menyebabkan daerah ini menjadi tempat yang 

menyenangkan bagi Belanda. Di daerah yang kaya sumber minyak 

tanah itu, justru penduduk setempat mengalami kemiskinan. Kutipan  

novel RK di bawah ini menunjukkan kenyataan tersebut. 
 

Mereka kembali lagi ke Cepu sebagai nyamuk-nyamuk raksasa 
yang menyedot darah, daging, tanah kami, dan minyak dalam 
kandungan bumi nenek-moyangku. Dalam sepuluh tahun 
perusahaan minyak ini  telah jadi perusahaan berjuta, sedang 
bekas tuan rumahnya telah kehilangan tanah dan tetap hidup 
dalam keadaan yang semakin miskin. Bukan itu saja, dari petani 
bebas berbahagia mereka mulai berubah jadi kuli-kuli bekas-
bekas tamunya (Toer, 2006:249). 
 

Kehadiran penjajah dalam menyedot ekonomi terjajah 

diibaratkan dengan tamu yang menjadi tuan rumah. Kehadiran tamu 

pada awalnya sangat dihormati dan dilayani oleh tuan rumah. Pada 

masa tertentu tamu itu menguasai segala milik tuan rumah. Tamu itu 

akhirnya mengusir tuan rumah dari rumahnya. Segalanya menjadi 



 

Menemukan Keindonesiaan dalam Novel-novel Pramoedya Ananta Toer | 165 

milik tamu dan tuan rumah karena kelemahannya terusir dari rumah 

kampung halamannya. 

Terjajah diumpamakan sebagai pemilik negara tetapi tidak 

memperoleh kesejahteraan dari negaranya. Mereka menjadi orang 

asing di negerinya. Mereka menjadi tamu tak dihormati di rumahnya 

sendiri. Gambaran itulah yang  paling tepat sebagaimana ungkapan 

Pram pada kutipan di bawah ini. Mereka memiliki kekayaan alam 

berupa minyak tanah dan pohon jati kualitas nomor satu di dunia, 

tetapi mereka tidak pernah menikmati hasilnya. Semua kekayaan 

alam diusung ke luar negeri yang hasil penjualannya  untuk bangsa 

kolonial. Hal tersebut terlihat pada  kutipan  novel RK di bawah ini. 

Dapat kuketahui bahwa dalam hanya lima tahun, perusahaan 
minyak yang bermodal lima ribu gulden itu telah menjadi 
perusaaan raksasa dengan kekayaan setengah juta gulden. 
Penduduk yang terusir dari desanya tak pernah mendengar, 
apalagi melihat, keuntungan-keuntungan besar itu. Juga di 
kemudian hari kuketahui, bahwa jati yang dihasilkan oleh bumi 
nenek-moyangku adalah jati terbaik di seluruh dunia, terkenal 
dengan nama dagang Java-teak. Bahkan hasil kualitas satu tak 
boleh dipergunakan di Hindia, hanya khusus untuk ekspor. Dan 
kami, tak pernah mendapat pembagian dari keuntungan itu. 
Hanya seluruh kerugian dan kehilangan ditimpakan kepada 
kami (Toer, 2006:248–249). 
 

Tumbuhnya perusahaan-perusahaan minyak di Jawa waktu itu 

tak memiliki dampak positif  bagi ekonomi rakyat. Rakyat terjajah 

tetap terasing di tengah gemerlap industri minyak milik penjajah. 

Mereka hanya menjadi penonton atas gemerlap kemajuan ekonomi 

penjajah.  

Bahkan kayu jati yang tumbuh di ladang-ladang mereka tak 

diperbolehkan untuk membangun rumah mereka. Kayu dengan 
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kualitas terbaik di dunia hanya diperuntukkan  bangunan orang-

orang Eropa. Wajar jika pada zaman penjajahan, rumah penduduk di 

daerah hutan pun terbuat dari bambu. Ironi ini dapat diibaratkan 

dengan tikus mati di lumbung padi.  

Jika analisis Spivak pada rakyat India yang dijajah Inggris waktu 

itu dikatakan sebagai orang-orang terbungkam, terpingirkan atau 

subaltern, nayatalah bahwa penjajahan Belanda di Jawa 

menyebabkan orang-orang  Jawa terusir di rumah mewahnya. Tuan 

rumah ramah yang menjadi tamu terusir. Penjajah  karena itu dapat 

dikatakan sebagai  tamu yang mengusir tuan rumah dengan teramat 

keji dengan merampas segala yang dimiliki tuan rumah.    

Hukum denda yang menyakitkan teramat keji dibuat penjajah. 

Aturan dibuat untuk melanggengkan kebesaran eksploitasi minyak 

bumi. Semua aktivitas ekonomi terjajah dibatasi. Penjajah tidak 

memberikan ruang gerak tumbuhkembangnya ekonmi terjajah. 

Penajajah hanya memiliki satu tujuan, yakni usaha ekonomi mereka 

berkembang pesat dan tidak memperdulikan  keadaan ekonomi 

bangsa terjajah.  Kebengisan penjajah dalam membatasi ekonomi 

terjajah terlihat pada kutipan novel RK berikut. “Desa kami rasa-

rasanya telah kehabisan tanah untuk melepas ternak besar kami. Bila 

ada salah seekor ternak kami lepas dan memasuki perusahaan 

minyak, polisi minyak akan menangkapnya, menyitanya, dan 

pemiliknya dicari untuk didenda, seratus kali penghasilan umum 

dalam sehari, alias selangit” (Toer, 2006:249).   

Aturan yang diberlakukan penjajah terhadap terjajah tidak 

rasional. Tujuannya adalah membatasi dan membuat jera atau 

ketakutan agar terjajah tidak melakukan pelanggaran. Kesalahan 

terjajah yang melepas ternaknya dan memasuki perusahaan minyak 

penjajah mengharuskan terjajah didenda yang sangat tinggi, senilai 

seratus kali penghasilan umum dalam sehari.  
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Denda satu kesalahan setara dengan upah seratus hari bekerja. 

Tingginya denda yang diberlakukan memiliki motivasi agar terjajah 

jauh dari perusahan penjajah. Penjajah sama sekali tidak ingin 

memperoleh gangguan usahanya. Terjajah dijauhkan, disingkirkan, 

dari segala urusan produksi penjajah.  

Kehadiran indusri minyak oleh penjajah menyebabkan terjajah 

kehilangan segala harta benda dan hak-hak hidup memperoleh 

perekonomian yang layak. Terjajah kehilangan kebebasan 

memelihara ternaknya dari lahannya. Penjajah melarang ternak 

secara bebas digembalakan. Jika ternak memasuki area industri 

minyak,  polisi minyak akan menangkapnya, menyitanya, dan 

pemiliknya dicari untuk didenda, seratus kali penghasilan umum 

dalam sehari. 

  Denda karena itu memiliki makna ganda. Selain bertujuan 

menciptakan rasa ketakutan, denda juga ingin menyingkirkan terjajah 

dari segala proses produksi penjajah. Terjajah ketakutan karena 

ancaman penangkapan, penyitaan, dan intimidasi. Sistem ini 

mengakibatkan terjajah kehilangan hak hidupnya, hak mengem-

bangkan perekonomiannya.  

Eksploitasi perekonomian terjajah tak  hanya terjadi di Cepu 

melalui industri minyak. Di Sidoarjo yang tanahnya subur,  penjajah 

melakukan operasi pemaksaan sewa tanah rakyat terjajah untuk 

dijadikan lahan tanaman tebu. Industri gula untuk pasar internasional  

mendorong  penjajah memacu penambahan lahan tebu seluas-

luasnya. 

Perluasan lahan tanaman tebu secara  besar-besaran tak 

mungkin dapat dilakukan penjajah karena mereka datang ke bumi 

terjajah tak memiliki hak kepemilikan tanah.   Karena itu, mereka 

menggunakan cara-cara pemaksaan. Penjajah memberlakukan 

sistem sewa tanah.  
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Dalam praktiknya, sewa tanah yng dilakukan selalu mengun-

tungkan pihak penjajah. Terjajah dipaksa menyewakan tanahnya 

dengan harga yang sangat murah. Cara ini telah menghilangkan hak 

terjajah untuk menggarap tanah pertaniannya.  

Karena bertani dan beternak adalah satu-satunya pekerjaan 

terjajah, dengan hilangnya hak menggarap tanahnya berarti hilanglah 

hak pekerjaan terjajah.   Kehilagan pekerjaan berarti kehilangan 

kekuatan ekonomi. Sistem sewa tanah karea itu telah melumpuhkan 

ekonomi rakyat terjajah. 

Kekerasan dan cara licik dilakukan penjajah dalam menyukses-

kan sistem sewa tanah. Penjajah  melakukan pemaksan agar terjajah 

menywakan tanahnya. Pelanggaran perjanjian pun kerap dilakukan 

penjajah dengan mengurangi uang sewa dan memperpanjang lama 

sewa secara sepihak.  Kutipan  novel ASB di bawah ini menunjukkan 

pemaksaan penjajah terhadap terjajah dalam penyewaan tanah 

untuk kepentingan tanaman produksi penjajah. 

Warisan sahaya lima bahu, tiga sawah dan dua ladang dan 
pekarangan rumah ini. Tiga bahu, sudah dipakai pabrik. Tidak 
sahaya sewakan secara baik-baik, tapi dipaksa secara kasar: 
priyayi pabrik, lurah, sinder, entah siapa lagi. Dikontrak delapan 
belas bulan. Delapan belas bulan! Nyatanya dua tahun. Mesti 
menunggu sampai bonggol-bonggol tebu habis didongkeli. 
Kecuali kalau mau cap jempol mengkontrakkan lagi untuk 
musim tebu mendatang . Apa arti uang kontrak? Hitung punya 
hitung sewanya selalu tak pernah penuh. Sekarang ladang pun 
mau dikontrak. Pepohonan akan dirobohkan untuk tebu! (Toer, 
2009:238). 
 

Pemaksaan sistem sewa tanah dilakukan organ-organ penjajah 

di desa-desa. Para pegawai penjajah yang berasal dari kalangan 

bangsa terjajah dikerahkan untuk melakukan kekerasan dan 
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pemaksaan. Priyayi pabrik, lurah, dan sinder diinsruksikan untuk 

memaksa rakyat agar mereka bersedia menyewakan tanahnya untuk 

proyek tanaman tebu.  

Penjajah kulit putih memanfaatkan penjajah kulit coklat untuk 

melakukan bentuk-bentuk kekerasan terhadap rakyat terjajah. 

Konsep penjajah putih-coklat berlaku dalam hal ini.   Penjajah putih 

membuat kebijakan ekonomi. Penjajah coklat pelaku teknis kebijakan 

penjajah putih. Korban ekonominya adalah rakyat terjajah seperti 

digambarkan  kutipan  novel ASB berikut: “Dia tidak menghadapi 

Eropa saja, dia menghadapi Pribumi juga: punggawa desa, Pangreh 

Praja dan para priyayi pabrik, termasuk Sastro Kassier tentunya” 

(Toer, 2009:241). 

Kekejaman penjajah dalam membatasi ekonomi terjajah tidak 

sekadar sistem sewa tanah yang dilakukan secara paksa dan 

manipulatif. Seluruh tanah terjajah ingin dikuasai oleh penjajah. Tak 

hanya sawah yang disewa paksa. Ladang pun dipaksa disewakan.  

Cara ini meniadakan hak bekerja di kalangan terjajah. 

Tanaman tebu di lahan yang habis masa sewanya dimatikan 

penjajah. Seluruh bongkol tebu digali agar tidak tumbuh lagi. 

Tujuannya adalah agar terjajah tidak menikmati tanaman tebu yang 

bersemi. Penjajah tidak memiliki rasa memberi kepada kaum 

terjajah. Terjajah senantiasa berusaha mematikan ekonomi bangsa 

terjajah seperti kutipan novel ASB berikut. “Mereka bersihkan sendiri 

tunggul  itu?” “Mereka tak suka melihat tunggul-tunggul itu bersemi 

lagi dan jadi rumpun baru. Mereka tak rela tani-tani ini mendapat sisa 

tebu tanpa biaya, tanpa kerja” (Toer, 2009:239). Penggalian  bongkol-

bongkol tebu merupakan representasi bahwa penjajah tidak 

menghendaki terjajah hidup dalam kemakmuran.  

Dengan demikian, dapat dikemukan bahwa secara sistematis 

penjajah membuat kemiskinan kolektif bangsa terjajah. Penjajah 
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ingin mematikan seluruh sendi-sendi ekonomi bangsa terjajah.   

Penjajah melalui mega proyek eksplorasi minyak dan perusahaan 

gula   selalu  menyengsarakan dan memiskinkan bangsa terjajah. 

 

C. Rasial 

Penjajah memandang  bahwa ras kulit putih lebih baik daripada 

kulit hitam dan coklat. Eropa dianggap sebagai bangsa yang lebih 

unggul daripada bangsa Afrika dan Asia. Bangsa terjajah  dianggap ras 

yang rendah.    

Karena dianggap sebagai ras yang lebih rendah, bangsa terjajah 

diperlakukan rendah.  Tindakan-tindakan penjajah menggambarkan 

merendahkan harkat matabat bangsa terjajah. Bangsa penjajah  

memerlakukan terjajah identik dengan perlakuan terhadap binatang.  

Sebutan tokoh Minke berasal dari umpatan gurunya dengan 

sebutan monkey atau monyet. Pram dalam tetraloginya dengan 

tokoh sentral Minke sesunguhnya ingin menyadarkan masyarakat 

terjajah bahwa bansa terjajah diangap binatang oleh penjajah.  

Perlakuan penjajah terhadap terjajah pun karena itu 

mencermikan hal demikian.   Perlakuan teman-teman Minke pada 

saat Minke memulai masuk barak ketika hari pertama masuk asrama 

STOVIA digambarkan Pram cukup tragis. Minke direndahkan dan 

diperlakukan  sangat rasial seperti  kutipan  novel JL berikut. “Jangan 

beri pakaian, biar dia seperti kerbau berlarian di padang rumput” 

(Toer, 1985:11). 

Kopor  Minke ditendang-tendang dan Minke dihajar serta 

ditelanjangi oleh teman-temannya sebagai bentuk memermalukan 

etnis pribumi di STOVIA. Ras Jawa diidentikkan binatang. Perlakuan 

rasial  ini berdampak rendah diri di kalangan bangsa terjajah. Terjajah 

dikondisikan  rendah. Penjajah memaksa terjajah menyatakan bahwa 
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penjajah adalah ras tinggi. Persepsi ini masih terjadi yang 

mengakibatkan terjajah selalu merasa rendah diri. 

Rendah diri mengakibatkan kehilangan kepercayaan diri. Inilah 

awal mula seseorang mengalami kehilangan kreativitas. 

Ketidakkreatifan bangsa terjajah karena itu dapat dirunut dari 

peristiwa kekerasan rasial oleh penjajah yang menyebabkan 

ketidakpercayaan diri terjajah. Hal ini terlihat melalui kutipan novel JL 

berikut:  “Barang tentu orang menganggap aku (Minke) menanggung 

perasaan rendah diri di tengah-tengah orang Eropa Totok tingkat atas 

ini” (Toer, 1985:33). 

Kehilangan kepercayaan diri bangsa terjajah sebagai dampak 

akumulatif perlakuan rasial penjajah. Ini terjadi di semua aktivitas 

sosial yang melibatkan hubungan penjajah dan terjajah. Di 

lingkungan pendidikan sering terjadi kekerasan rasial yang dilakukan 

penjajah.  Dalam novel digambarkan kekerasan penjajah terhadap 

siswa pribumi sehingga ayah siswa yang bernama Marjan 

mengatakan:  “Tuan guru telah memukulnya. Anak sahaya meningal. 

Tuan guru datang  ke rumah mengancam” (Toer, 1985:240). 

 Kutipan di atas menunjukkan bahwa penjajah melakukan 

kesewenang-wenangan dalam bentuk kekerasan, pembunuhan, dan 

ancaman terhadap terjajah. Pada semua lini kehidupan, penjajah 

berperilaku semena-mena terhadap terjajah. Sistem kehidupan 

dibuat dan dikendalikan penjajah. Penjajah berkeyakinan bahwa 

terjajah tidak akan melakukan tuntutan hukum karena terjajah takut 

terhadap pengadilan. Satu kasus penyiksaan anak perempuan 

Marjam pegawai Jawatan Kehutanan oleh gurunya orang Eropa 

menunjukkan bahwa pribumi  diperlakukan semena-mena oleh 

gurunya  sebagaimana Minke diperlakukan tidak senonoh oleh 

teman-temannya ketika memasuki barak pertama di STOVIA.  
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Marjam tidak berani melakukan perlawanan karena dia takut 

dipecat dan tidak memperoleh pensiun. Penguasaan penjajah 

terhadap fisik, pekerjaan, dan kesejahteraan terhadap terjajah sangat 

dominan. Terjajah tidak memiliki hak kemanusiaan di hadapan 

penjajah. Perlakuan intimidasi, kekersan, penyiksaan yang dilakukan 

penjajah mengakibatkan terjajah kehilangan keberanian.  

Penjajah tidak memiliki daya untuk melakukan perlawanan. 

Perlawanan yang dapat dilakukan dianggapnya sia-sia. Terjajah 

merasa kalah sebelum melakukan perlawanan karena terjajah 

kehilangan kepercayaan diri. Akibatnya, terjajah menganggap dirinya 

sia-sia ketika berhadapan dengan penjajah. Kutipan novel JL berikut 

menunjukkan ketakberdayaan terjajah:  “Ada satu bangsa yang 

melawan Eropa, mati tumpas semua, laki, perempuan, dan bayi-

bayinya” (Toer, 1985:164). 

Ketidakberdayaan dan merasa kalah sebelum melawan ini 

memiliki kesamaan dengan konsep subaltern Spivak. Terjajah 

terpinggirkan. Terjajah tidak memiliki hak mengembangkan 

kehidupannya. Dampaknya adalah bahwa terjajah tidak mampu 

melakukan apa pun karena semua wilayah kreativitasnya dibatasi 

oleh penjajah. 

Hal ini dirasakan Minke ketika awal merintis penerbitan yang 

memerjuangkan aspirasi Pribumi. Karena Minke tak memilki 

percetakan untuk mencetak hariannya, maka ia harus bergantung 

percetakan penjajah. Karena penjajah tidak menghendaki pribumi 

membangun opini dan mengalami kemajuan cara berpikir, penjajah 

tidak mengizinkan Minke karena alasan rasial untuk mencetak 

hariannya. 

Penjajah secara diskriminatif memerlakukan terjajah. Penjajah 

menganggap bahwa terjajah tidak memiliki hak membuat penerbitan 

sebagaimana yang mereka lakukan. Di balik alasan rasial, penjajah 
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sesungguhnya tidak menghendaki terjajah kuat secara intelektual 

seperti tergambarkan dalam  kutipan  novel JL berikut. “Tak ada hak 

pada kita untuk memaksa. Tak ada kekuatan dan ikatan hukum 

antara mereka (penjajah) dengan kita (pribumi atau terjajah). Kita tak 

bisa berbuat apa-apa. Kita harus cari percetakan lain” (Toer, 

1985:213). 

Penjajah selalu membuat kebijakan yang membatasi ruang 

pemikiran terjajah. Upaya-upaya terjajah membangun penerbitan 

dan penulisan dianggapnya membahayakan stabilitas penjajahan. 

Untuk mempertahankan stabilitas penjajahan tersebut, upaya-upaya 

pemaksaan dilakukan.   

Karena itu, Minke dipaksa untuk tidak menerbitkan hariannya 

dengan jalan tidak diizinkan untuk melakukan percetakan di 

percetakan kolonial. Pribumi sangat tidak berdaya  melawan Belanda. 

Ketidakberdayaan Minke, Sandiman, dan Wardi ketika korannya 

Medan ditolak untuk dicetak oleh percetakan Belanda. 

Penolakan pencetakan koran terjajah ini merupakan bentuk 

ketakutan penjajah. Mereka sangat ketakutan jika berhadapan 

dengan pribumi terpelajar yang mengerti hukum karena takut 

diperkarakan.  

Hal ini terlihat ketika Minke yang terkenal sebagai aktivis 

intelektual mendatangi rumah Marjan untuk memperoleh  kutipan  

penyiksaan oleh guru penjajah.  Guru sebagai reprensentasi penjajah  

yang menyiksa anak perempuan Marjan ketakutan setelah Minke 

berkata lantang akan memperkarakannya di pengadilan. Hal ini 

menunjukkan bahwa penjajah juga sangat takut terhadap hukum 

yang berlaku meski mereka kerap melakukan pelanggaran hukum.  

Dampak kekerasan rasial menyebabkan rasa takut bangsa 

terjajah terhadap bangsa penjajah. Segala atribut yang 

mengidentifikasi bangsa penjajah menyebabkan rasa ketakutan 
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bangsa terjajah. Pobia ketakutan bangsa terjajah menyebabkan 

trauma setiap berhadapan dengan objek yang mereprsentasikan 

bangsa penjajah. 

Terdapat persepsi terjajah bahwa bangsa penjajah selalu 

mencari-cari perkara. Otoritas pembenaran diciptakan oleh bangsa 

penjajah untuk menciptakan rasa takut bangsa terjajah. Terjajah 

benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan 

sehingga mereka dalam posisi yang disalahkan. 

Rasa takut yang berlebihan tersebut dapat dilihat pada kutipan 

novel ASB (Toer, 2009:348-349) ketika tokoh Minke menjemput 

keluarga Trunodongso yang sedang diburu kompeni. Dengan melihat 

tokoh Minke yang memakai baju Belanda, beberapa orang 

menyingkir mendepis-depis ke tepi jalan hanya karena tokoh Minke 

berpakaian Eropa. Mereka menyangka Minke seorang Belanda Hitam 

yang sedang mencari-cari perkara.  

Rasa takut yang sama dialami oleh tukang perahu rakit di Sungai 

Brantas. Tukang perahu yang diharapkan dapat menyeberangkan 

Minke justru ketakutan karena Minke bertampang Belanda seperti  

kutipan  novel ASB berikut ini. ”Setelah melihat Minke berdiri 

menunggu di tepi sungai, ia tidak meneruskan penggalahannya. 

Orang tersebut menggeragap. Ketakutan tampak pada wajahnya. Ia 

menunduk dan bahkan tidak berani melihat sepatu yang dipakai 

Minke” (Toer, 2009:349–350). 

Eropa menakutkan dalam benak orang-orang terjajah. Eropa 

dipersepsi sebagai perampas hak-hak  kepemilikan terjajah. Di 

hadapan penjajah, terjajah merasa tidak memiliki kebebasan. Di 

hadapan penjajah, terjajah  merasa tidak memiliki kebebasan 

memiliki sesuatu barang. Penjajah  melakukan perampasan  harta 

benda terjajah. 
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Karena itu, Minke merasa sangat menyesal telah berpakaian 

Eropa ketika menjemput keluarga Trunodongso dalam 

persembunyian atas kejaran kompeni. Minke menyesal telah 

membuat ketakutan orang-orang yang ditemui seperti tukang perahu 

rakit. Penyesalan Minke itu  tergambar  pada  kutipan  novel ASB 

berikut ini.  “Aku menyesal   datang  kemari dengan pakaian Eropa 

dan bersepatu—momok dan sekaligus musuh orang kecil. Orang 

akan  menganggap aku datang untuk merampas kebebasan atau hak 

milik” (Toer, 2009:351). 

Pobia ketakutan inilah yang menyebabkan semua kostum ala 

Belanda menjadikan terjajah ketakutan. Meski tokoh Piah, anak 

Trunodongso, telah mengenal Minke, karena Minke mengenakan 

pakaian ala Belanda, Piah tidak lagi mengenal Minke sebagai orang 

baik yang pernah ia kenal ketika Minke berkunjung ke rumah Piah di 

Tulangan Sidoarjo. Rasa takut  oleh wujud penampilan ini disebabkan 

trauma  ketakutan yang luar biasa terjajah terhadap penjajah seperti 

yang dialami tokoh Piah pada  kutipan  novel ASB berikut ini:  “Piah 

sangat ketakutan ketika melihat Minke. Tangannya menggigil. Dua 

orang adiknya merangkul” (Toer, 2009:351).   

Trauma rasa takut terjajah ini disebabkan penjajah memer-

lakukan penjajah secara tak manusiawi. Sabotase, ancaman, dan 

pemaksaan dilakukan sehingga terjajah tidak memiliki pilihan lain 

kecuali menuuruti kehendak penjajah. Cara-cara licik misalnya 

dilakukan penjajah agar terjajah menyewakan tanahnya. Hal itu 

terlihat ketika Trunodongso mempertahankan tanahnya untuk tidak 

disewakan kompeni, justru Trunodongso mengalami kesulitan. 

Kompeni memiliki strategi pengepungan kepemilikan tanah sehingga 

Trunodongso tidak memiliki akses menuju tanah-nya. Seluruh jalan 

tak boleh dilewati dan saluran air disumbat, sehingga secara praktis 

Trunodongso tak bisa menggarap sawahnya seperti kutipan novel 
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ASB  berikut ini. “Memang. Dan itu nasib sahaya sekarang ini. Tak 

mau sewakan. Sekarang saban hari diancam, disindir, dimaki. 

Katanya: sebentar lagi lorong akan ditutup. Kalau masuk tanah 

sendiri harus terbang. Sebelum itu saluran sier  sawah sahaya telah 

ditutup. Sawah tak bisa dikerjakan, dan terpaksa harus disewakan” 

(Toer, 2009:241). 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa penjajah sangat 

diskriminatif terhadap terjajah. Penjajah melakukan tindakan 

penghinaan, mengancam, dan pemaksaan. Perlakuan-perlakuan 

tersebut mengakibatkan terjajah mengalami trauma ketakutan 

terhadap penjajah. Semua atribut simbol penjajah menjadikan 

terjajah mengalami kondisi psikis yang menakutkan.  

 

D. Penyakit  

Negeri jajahan digambarkan sebagai tempat sarang penyakit. 

Kesehatan sangat buruk di sini. Penduduk jajahan tak memiliki umur 

panjang karena didera penyakit. Pram melukiskan keadaan demikian 

melalui pidato pembukaan siswa baru yang disampaikan Direktur 

STOVIA pada  kutipan  novel JL  berikut ini. “Sebagian terbesar 

penduduk pribumi Jawa mati bocah karena penyakit-penyakit 

parasit. Pendek betul umur orang Jawa. Mereka kehilangan ilmu 

obat-obatan dari nenek moyangnya dalam masa gelisah yang sangat 

lama” (Toer, 1985:39). 

Kesehatan sangat buruk tergambarkan pada masa penjajahan. 

Buruknya kesehatan ini disebabkan oleh dua hal. Faktor pertama 

adalah faktor alam atau lingkungan sosial. Faktor kedua adalah 

kemiskinan. 

Batavia waktu itu dilukiskan sebagai kota yang sangat kumuh 

tempat bersarangnya penyakit. Stockdale (2010:102) meng-

ilustrasikan bahwa pada zaman kolonial semua penyebab penyakit 
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dan kematian ini berpadu untuk memicu Batavia menjadi salah satu 

wilayah di dunia yang paling tidak sehat. 

Keadaan tersebut disebabkan di sepanjang bibir pantai 

menghampar semua jenis sampah, tumbuhan laut, ikan mati, lumpur 

dan rerumputan yang cepat sekali membusuk oleh sengatan 

matahari. Sampah-sampah tersebut membusuk yang membuat 

polusi udara dengan bau dan racun yang luar biasa. Endapan lumpur 

dan pembusukan ini mengalami peningkatan selama musim buruk 

atau musim barat. Dermaga yang semakin melebar juga semakin 

memperkeruh keadaan. Endapan lumpur yang terhempas segera 

ditutupi oleh semak-semak dan tetumbuhan liar rawa yang membuat 

udara beracun semakin pekat dan  angin barat laut akan membawa 

udara tersebut ke arah kota (Stockdale, 2010:102).  

Iklim tropis dengan lingkungan yang buruk ini menyebabkan 

tumbuh vius cacar dan malaria. Cacar merupakan penyakit yang 

mematikan waktu itu. Karena itu, Pram dalam ASB melukiskan cara 

Surati membunuh Pelikemboh dengan rela ditiduri sebagai gundik 

untuk ditulari penyakit cacar. Akhirnya Pelikemboh meninggal akibat 

cacar yang menyerangnya.  

Selain cacar, malaria merupakan penyakit berbahaya waktu itu. 

Malaria menjadi wabah yang ditakuti karena penyebaran penyakit ini 

sangat cepat akibat kondisi lingkungan yang buruk. Lingkungan yang 

buruk menyebabkan banyak nyamuk penyebar penyakit malaria 

seperti digambarkan Pram pada  kutipan  novel JL berikut ini: 

“Malaria selalu lenyapkan nafsu makan, tapi kau harus paksa,”  kata 

Minke kepada Mei” (Toer, 1985:79). 

Keterangan di atas menunjukkan rendahnya derajat kesehatan 

di pusat kota wilayah kolonial. Jika keadaan Batavia saja demikian, 

tentu keadaan kesehatan wilayah pedalaman daerah jajahan  

semakin memprihatinkan. Keadaan infrastruktur yang tidak memadai 
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karena kemiskinan memperburuk kualitas kesehatan masyarakat. 

Kemiskinan terjajah yang memicu buruknya kesehatan terjajah  

tergambar pada  kutipan novel JL berikut  ini:  “Enam atau tujuh 

tahun mendatang kau akan jadi dokter. Sebangsamu yang sakit akan 

datang  padamu. Mereka semua miskin, tak ada yang mampu 

membayar kau, karena kau tidak bermaksud untuk mencari 

kekayaan, bukan?” (Toer,1985:101). 

Kemiskinan menyebabkan ketersediaan obat sangat kurang dan 

tidak memadai. Stockdale (2010:103) memberikan keterangan 

bahwa ketika itu obat utama atau obat satu-satunya untuk segala 

penyakit adalah kapur barus yang dilarutkan  ke dalam anggur. 

Tenaga dokter di kota besar seperti Batavia sangat kurang dan tidak 

memadai dengan jumlah penduduk. Tenaga dokter sangat kurang 

karena tidak dimilkinya pendidikan dokter waktu itu seperti   kutipan  

novel JL berikut ini: Ketika Ang San Mei sakit, tak ada pemeriksaaan 

dokter dan tak ada obat. Tenaga dokter langka.  Demikian pula obat-

obatan. “Apa kata dokter tentang penyakit-mu?”  tanya Minke 

kepada Mei.  “Tak ada dokter, tak ada obat,” jawab Mei. (Toer, 

1985:78). 

Keadaan inilah yang  memicu ide didirikannya sekolah bagi bumi 

putera untuk tenaga dokter yang dikenal dengan STOVIA.  STOVIA 

yang berada di Batavia ini kemudian dikembangkan dan dibuka di 

Surabaya pada tahun 1913 dengan nama Nias. Dari STOVIA dan Nias 

inilah lahir angkatan muda nasioalis yang merintis kemerdekan 

Indonesia. Lombard (2008b:281) menguraikan STOVIA adalah 

akronim School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen atau Sekola 

Dokter Bumi Putera. Gedungnya yang besar terletak  di dekat Pasar 

Senin JL. Abdul Rahman Saleh Jakarta yang sekarang menjadi 

perpustakaan dan museum yang menyimpan berbagai peninggalan 

yang berkaitan  dengan sejarah kedokteran di Jawa maupun awal 
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gerakan nasionalisme di Hindia. Sementara itu, NIAS merupakan 

akronim  Nederlandsch Indisch Artsenschool atau Sekolah Dokter 

Hindia Belanda yang sekarang menjad Univesitas Airlangga Surabaya 

yang terkenal degan fakultas kedokterannya. 

Kesehatan yang buruk bagi masyarakat kolonial ini 

menyebabkan wabah penyakit mudah dan cepat menular. Hal ini 

disebabkan oleh adanya vaksinasi atau kekebalan tubuh. Pada tahun-

tahun di awal kemerdekaan vaksin cacar diwajibkan bagi ana-anak 

sekolah dasar untuk menanggulangi mewabahnya penyakit ini. 

Upaya vaksinasi  tersebut dilatarbelakangi kenyataan pada 

zaman penjajahan banyak penduduk mati secara serentak dalam 

satu desa. Fenomena ini sering disebut istilah pagebluk. Ketika itu 

masyarakat desa yang tradisional menganggap kematian masal 

disebabkan gangguan roh gaib yang mengutuk warga desa. Secara 

ilmiah, pagebluk adalah penyebaran wabah penyakit di  disebabkan 

penduduk tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik sehingga 

kematian kolektif dalam watu serentak tak dapat dihindarkan seperti  

kutipan  novel RK di bawah ini.  

Anak ini menangis sepanjang jalan setapak yang empat 
kilometer jauhnya itu. Bukan hanya karena lapar, kakinya 
disarangi bubul, dan patek meruyak sepenuh badan. Dalam 
iring-iringan yang berjalan lambat-lambat itu terdapat 
perempuan kurus yang sedang bunting tua, kakek-kakek yang 
bertongkat dan terbatuk-batuk, seorang lelaki yang 
menggendong anak-susuan karena emaknya baru saja mati 
kelaparan (Toer, 2006:246).   
 

Untuk memerbaiki kesehatan penduduk kolonial pada 

masyarakat tropis ini, penjajah berusaha mengupayakan vaksinasi. 

Sumber-sumber pustaka ilmiah yang dirujuk Lombard (2008b:141-

142) menunjukkan bahwa pada tahun 1804 pemerintah Belanda  
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mengimpor vaksin dari Eropa. Pada tahun itu juga dikirim dokter 

bedah umum Gauffre dengan kapal Harmonie bersama anak berusia 

10 sampai dengan 12 tahun untuk divaksinasi ke Eropa. Dengan 

demikian, anak-anak tersebut merupakan ‘vaksin hidup’ yang dapat 

dibawa kembali dan dikembangbiakkan di daerah jajahan. Setelah 

divaksinasi, mereka dipulangkan dengan kapal cepat Elisabeth.  

Vaksinasi kemudian dilakukan secara sistemais di Batavia dan 

dikembangkan di daerah-daerah pesisir. Proyek ini membawa hasil  

penyakit cacar dapat ditekan.   

Setelah Jalan Raya Daendeles dibangun, vaksinasi dapat 

tersebar di desa-desa Sunda dan Jawa. Raffleslah yang mula-mula 

membawanya. Kemudian dr. Andris van de Wilde merupakan dokter 

pertama yang melakukan vaksin di tanah Pasundan dengan 

persetujuan pemimpin masyarakat muslim setempat. Para petugas 

vaksin sering mengalami hambatan karena kesulitan menyimpan  

dan mengangkut vaksin ‘hidup’ pada anak-anak yang telah divaksin. 

Hambatan ini diatasi melalui penggunaan tabung termometris. 

Tabung ini merupakan cikal bakal lahirnya ampul untuk pengawetan 

vaksin. Tabung termometris pertama dikirim dari London  pada tahun 

1819. Kemudian diupayakan produksi vaksin di Jawa (Lombard, 

2008b:142).         

Upaya membangun kekebalan tubuh melalui vaksinasi tidaklah 

efektif jika kemiskinan masih mendominasi kehidupan terjajah. 

Terjajah tidak merasakan perbaikan kesehatan yang diupayakan 

penjajah. Mereka memercayai bahwa kesehatan mereka harus 

diperjuangkan melalui dirinya sendiri dengan tetap bekerja untuk 

membiayai kesehatan mereka. Meski sakit, mereka dipaksa oleh 

dirinya sendiri untuk bekerja agar tetap bisa makan. Kemalangan 

terjajah ini tergambar pada  kutipan  novel RK di bawah ini. 
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Si anak berumur sebilan tahun itu sudah bekerja selama sepuluh 
hari ketika ia ditemui di rumahnya yang kosong di malam hari. 
Daun-daunan yang ia kumpulkan dari perjalann pulang ia 
letakkan di atas lantai tanah. Tungku dingin. Tak ada makanan, 
tak ada orang. Ia berseru-seru memanggil-manggil bapak dan 
emaknya yang sakit. Tanpa jawaban. Ia pergi ke rumah 
tetangga-tetangga. Melulu orang-orang sakit saja yang ada. 
Yang seperempat dan setengah sakit pun pada pergi (Toer, 
2006:246–247).   
 

Penjajahan membawa dampak kesehatan yang buruk bagi 

bangsa terjajah. Penyebab munculnya banyak penyakit adalah faktor 

lingkungan yang buruk, kemiskinan, dan ketidaktersediaan tenaga 

medis yang memadai. Wabah penyakit yang banyak menyerang 

adalah cacar dan malaria. Meskipun sakit, penduduk terjajah dipaksa 

penjajah harus terus bekerja untuk mempertahankan kehidupannya 

dan demi kepentingan penjajah. 

 

E. Perbudakan  

Kehadiran penjajah membawa dampak perbudakan bagi 

terjajah. Perbudakan oleh penjajah dalam bentuk eksploitasi 

perempuan terjajah sebagai pemuas nafsu  terlihat pada tetralogi 

novel Pram. Ketika itu pemberitaan umum mengabarkan  secra 

terbuka bahwa penjajah melakukan eksploitasi perempuan terjajah 

dalam bentuk pengiriman perempuan pribumi ke luar negeri untuk 

dipekerjakan sebagai penghibur.  Hal ini sesuai dengan  kutipan  

novel JL berikut ini: “Koran pembelian dari pelabuhan memberitakan 

penjualan wanita dari priangan ke Singapura, Hongkong, dan 

Bangkok” (Toer, 1985:4). 

 Kutipan di atas menunjukkan bahwa perbudakan perempuan 

terjajah dilakukan oleh penjajah. Perdagangan orang ke luar negeri 
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telah dilakukan. Penjajah mengeksploitasi perempuan terjajah untuk 

dikirim ke Singapura, Hongkong, dan Bangkok sebagai budak nafsu 

laki-laki. Ini menunjukkan bahwa penjajah sangat merendahkan 

harkat martabat perempuan jajahan. 

Perbudakan kaum perempuan terjajah oleh penjajah juga 

terlihat melalui penjualan gadis jajahan yang dilakukan orang tua 

mereka kepada laki-laki penjajah. Para orang tua menjual anaknya 

kepada laki-laki penjajah karena alasan ekonomi ataupun memang 

intrik laki-laki penjajah.  

Hal ini dialami tokoh utama tetralogi novel Pram Nyai 

Ontosoroh yang dijual oleh ayahnya kepada Herman Mellema. Rasa 

trauma dialami Nyai Ontosoroh ketika kali pertama harus melayani 

hubungan suami-isteri dengan Herman Mellema. Kenyataan pahit 

dan terasing ini tergambar pada kutipan novel JL berikut ini. “Aku 

memasuki dunia besar sebagai gadis yang dijual orang tuaku pada 

seseorang (Herman Mellema) yang sama sekali asing dalam segala-

galanya: orangnya, bahasanya, bangsanya, kebiasaannya, dan 

adatnya” (Toer, 1985:245).  

Penjajah memerlakukan perempuan terjajah secara semena-

mena. Tradisi poligami  dibawa oleh laki-laki penjajah. Mengawini 

beberapa wanita dan menceraikan kemudian berganti perempuan 

yang lain  merupakan tradisi waktu itu bagi kalangan laki-laki 

penjajah. Perempuan terjajah dalam posisi yang tidak diuntungkan 

dalam hal ini.  

Para pembesar bangsa penjajah dengan mudah mengawini 

perempuan terjajah sesuka hasrat mereka. Tujuan perkawinan lebih 

pada hasrat penyaluran kebutuhan seksual. Karena itu, perempuan 

yang dipilih untuk dijadikan gundik adalah perempuan berparas 

cantik menurut ukuran mereka, seperti digambarkan Pram pada  

kutipan  novel JL berikut ini. “Gubernur Jendral Rooseboom telah 
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melakukan yang demikian (perkawinan) juga terhadap gadis Jepara. 

Juga Van Heutzs sekarang hendak mendiamkan Prinses dengan 

mengangkatnya ke atas ranjang pengantin” (Toer, 1985:314).  

Perbudakan perempuan  jajahan oleh laki-laki penjajah 

mengakibatkan dua hal. Pertama, perempuan jajahan menjadi 

menyerah terhadap keadaan. Kedua, perempuan jajahan mencoba 

melakukan perlawanan dengan cara memberdayakan diri mereka. 

Hal yang kedua ini dilakukan oleh Nyai Ontosoroh seperti gambaran 

kutipan novel BM berikut. “Kenyataannya jadi lain bila digundik orang 

asing. Mama (Nyai Ontosoroh) di Surabaya sendiri sudah membukti-

kan diri sebagai wanita dengan kedudukan  sosial tinggi, lebih tinggi 

daripada wanita yang kawin sah” (Toer, 1980:172). 

Terminologi semua gundik sebagai wanita nakal yang bermodal 

tubuh saja ternyata tidak berlaku. Terbukti gundik Nyai Ontosoroh 

memiliki kecerdasan melebihi orang Eropa.  Kutipan  tersebut 

menunjukkan bahwa Pram ingin mengajak bangsanya yang tidak 

percaya diri untuk bangkit mampu menandingi penjajah Eropa.  

Pribumi dapat menandingi bangsa Eropa. Kepercayaan diri harus 

dibangun. Kemauan untuk terus belajar harus dilakukan. Cara-cara 

inilah yang dilakukan Nyai Ontosoroh. Dengan semangat untuk terus 

belajar dan bekerja keras, Nyai Ontosoroh mampu memiliki peran 

penting di keluarganya, meski dia seorang gundik. 

Kerja keras dan kesanggupan untuk terus belajar menjadikan 

Nyai Ontosoroh mampu membesarkan pabrik pemerah susu 

bersama anaknya, Annelis, dan  beberapa karyawannya. Semua 

keputusan penting perusahaan dikendalikan oleh Ontosoroh. 

Sementara itu,  suaminya orang Eropa, Hermann Melema, tidak 

memiliki peran penting dan hanya minum-minuman keras dan main 

perempuan.  
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Dampaknya, Hermann Melema dipandang Ontosoroh hanya 

sebagai laki-laki pelengkap dalam keluarganya. Hermann tidak lagi 

mampu mempebudak gundik-nya karena Ontosoroh mampu 

memaksimalkan pemikiran dan keterampilan kerjanya. Akibatnya, 

Hermann diusir Ontosoroh dari keluarganya karena dianggap hanya 

menghabiskan uang perusahaan. Ini menunjukkan bahwa 

perbudakan hanya terjadi jika pribumi masih dalam keadaan bodoh, 

malas, dan tak memiliki etos kerja.  

Kebodohan memang sengaja diciptakan penjajah. Tujuannnya 

agar terjajah tidak memiliki pengetahuan. Dengan tiadanya 

pengetahuan, ketidaktahuan banyak hal akan ada. Inilah sebab awal 

perbudakan terjadi. 

Pengetahuan merupakan kekuasaan. Bangsa berpegetahuan  

mampu menyuruh bangsa tidak berpengetatuhan. Konsep inilah 

yang mendasari cara berpikir penjajah  sehingga terjajah tak boleh 

memiliki pengetahuan. Dengan demikian, penjajah secara terus-

menerus dapat menyuruh, mempekerjakan, dan memperbudak 

terjajah seperti kutipan  novel RK di bawah ini. 

Aku hanya seorang bocah pribumi tanpa sarana, tanpa 
pengetahuan tentang dunia. Bahkan di mana sesungguhnya  
desa tempat kelahiranku di tengah-tengah dunia ini, aku tak 
tahu. Aku hanya lulusan sekolah desa tiga tahun, dididik untuk 
jadi kuli minyak, bekerja untuk mereka yang telah merampas  
tanah leluhurku. Dididik untuk tetap tidak berpengetahuan, 
dan mematuhi segala apa saja yang diperintahkan pada kami 
oleh tuan-tuan kulit putih (Toer, 2006:250).     

 

Perbudakan tidak hanya mengambil bentuk gundikisasi. 

Perbudakan untuk tujuan ekonomi lebih berdampak psikologis. Hal 

ini  menarik minat penyelidikan akademisi Barat. 
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Perbudakan manusia pada negeri jajahan menjadi studi yang 

menarik para peneliti  Barat. Stockdale (2010:193–194) melakukan 

analisis yang menunjukkan bahwa perbudakan dilakukan seacara 

sistematis oleh penjajah dengan kalangan priyayi atau pangeran 

Pribumi di Jawa.  Kompeni memberi para pangeran atau raja-raja 

kekuatan politik untuk kepentingan kompeni. Demikian juga hierarki 

bawah para raja memberi kewenangan politis para gubernur, 

residen, dan bupati  untuk memerbudak rakyat jelata. 

Stockdale  (2010: 193–194) menyatakan bahwa orang Jawa 

pada umumnya berada di dalam keadaan perbudakan total. Mereka  

tidak lagi memiliki apa yang mereka miliki, karena diri mereka telah 

menjadi milik tuan yang telah membeli usaha, diri, dan anak cucunya. 

Orang Jawa pada waktu tertentu telah diwajibkan  menyerahkan 

sejumlah  buah usahanya  kepada bupati yang menjadi atasannya 

atas nama Kompeni. Mereka juga tidak berhak atas sisa kekayaan 

yang telah disetorkan kepada pemerintah penjajah. Mereka juga 

dilarang menjual barangnya kepada pihak lain.  

Perbudakan dan tirani ini digambarkan Stockdale  (2010:1994) 

secara sistematis. Rakyat diwajibkan untuk berpisah  dengan apa 

yang mereka miliki demi sang tiran yang sewenang-wenang. Pada 

gilirannya para bupati mengalami walau dalam derajat yang jauh lebi 

kecil penindasan para residen. Di Jaccatra (Jakarta), komisaris urusan 

dalam negeri melakukan hal yang sama kepada para bupati pribumi 

dan orang-orang Jawa pada umumnya dalam kesewenang-wenangan 

dan tirani dengan disaksikan gubernur jenderal secara langsung 

seperti digambarkan  kutipan  novel JL  berikut ini. “Mereka (Pribumi) 

tidak pernah merdeka, apalagi bebas. Yang merdeka dan bebas 

hanya beberapa orang pemukanya, sisanya umat budak mereka” 

(Toer, 1985:211). 
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Akibat penindasan yang tidak mengenal perikemanusiaan ini 

pada tahun 1738 hingga 1777 terjadi penurunan jumlah populasi 

manusia. Banyak terjadi kematian yang disebabkan kelaparan akibat 

eksploitasi penjajah. Dampak perbudakan dan penindasan bangsa 

penjajah terhadap bangsa terjajah memang mengerikan. 

Perbudakan manusia jajahan di Hidia Belanda secara sistematis 

dilakukan penjajah Belanda dengan diberlakukannya sistem tanam 

paksa. Rakyat jajahan diharuskan menyediakan tenaganya bekerja 

demi kepentingan penjajah. Beberapa sumber yang dikumpulkan 

Baudet (1987:XVI—XVIII) menjelaskan bahwa sebuah “kebijakan”  

Belanda yang paling menyiksa dan menimbulkan demonstrasi paling 

hebat di kalangan rakyat Indonesia adalah Sistem Tanam Paksa 

(Cultuurstelsel). Kebijakan yang memeras keringat bangsa jajahan ini 

dilakukan oleh pihak Belanda di berbagai daerah di Indonesia, 

terutama di pulau Jawa, serta wilayah jajahan Belanda di Afrika. 

Fakta sejarah ini sesuai dengan deskripsi kutipan novel JL berikut ini. 

“Betapa banyak Eropa telah membikin kesengsaraan dunia. 

Kemudian ia bercerita tentang Sir John Hawkins, orang Inggris yang 

memelopori penjualan budak Negro ke Amerika, yang kemudian 

menyeret empat puluh juta orang Afrika tumpas atau hidup dalam 

perbudakan” (Toer, 1985:102). 

Menurut Konstitusi Belanda 1814, raja memegang kekuasaan 

tertinggi atas daerah-daerah jajahan Belanda, termasuk daerah 

Hindia. Raja Willem II telah memberi perintah rahasia kepada 

Gubernur Jenderal Van den Bosch di Hindia Belanda agar 

mengusahakan supaya Hindia Belanda tiap tahun  menghasilkan 

produksi yang bernilai lima gulden untuk tiap penduduk Hindia 

Belanda pada masa itu. Nilai uang  dari produksi itu diperuntukkan 

untuk kas negeri Belanda. Kerajaan Belanda telah mengambil alih 

seluruh hutang VOC yang telah merugi ketika itu dan Raja Willem II 
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berpendirian bahwa Hindia Belanda patutlah menghasilkan dana 

untuk membayar hutang-hutang tersebut. 

Untuk itu diberlakukan sistem tanam paksa terutama di Jawa. Di 

Jawa ketika  terdapat peraturan  bahwa raja yang berdaulat memiliki 

hak untuk mendapat sebagian dari hasil tanah. Raffles telah 

menggunakan prinsip yang sama ketika dia memerintahkan 

pungutan “sewa tanah”. Gubernur Jenderal Van den Bosch 

menetapkan bahwa bagian raja itu adalah seperlima dari hasil tanah. 

Karena itu seperlima dari tanah yang dimiliki orang desa harus 

ditanam dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. 

Tanaman yang ditentukan oleh pemerintah kolonial tersebut 

adalah tanaman yang laku dengan harga tinggi di pasaran dunia, 

seperti kopi, teh, gula, karet, bahan pewarna nila, dan tembakau. 

Sebagai imbalan, pemerintah kolonial memberikan plantloon atau 

upah menanam. Plantloon ini masih terjadi hingga sekarang dalam 

pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap. Petani 

penggarap lahan memperoleh sepertiga atau telon dari seluruh hasil 

panen. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan nilai kerja yang 

diberikan oleh petani. Petani wajib membenihkan, memelihara, dan 

memanen. Keuntungan-keuntungan amat besar yang diterima pihak 

penjajah di pasaran dunia tidak satu Sen pun diberikan kepada petani 

Indonesia. Jika panen berhasil baik, maka petani dibebaskan dari 

pembayaran pajak tanah. Jika panen rusak, petani diharuskan 

membayar pajak tanah. Ini adalah tindakan penindasan yang luar 

biasa.   

Perlakukan terhadap petani sangat berbeda dengan para 

pejabat Belanda yang mengawasi para petani.  Baudet (1987:XVII) 

memiliki  data  gaji para pejabat Belanda yang mengawasi kerja 

petani dalam sistem tanam paksa  waktu itu. Di daerah Pasuruan 

yang subur, seorang residen  bergaji 15.000 gulden setahun dan  
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diberi uang perangsang 25.000 gulden setahun. Seorang asisten 

residen bergaji 6.000 Gulden setahun dan mendapat rangsangan 

6.000 gulden. Seorang kontrolir kelas satu bergaji 3.990 gulden dan 

mendapat rangsangan 5.700 gulden.  Seorang kontrolir kelas dua 

bergaji 3.300 gulden dan  mendapat rangsangan sebesar 4.800 

gulden. Seorang kontrolir kelas tiga bergaji 2.700 dan mendapat 

rangsangan 3.900 gulden.  

Sangatlah besar kesenjangan sosial antara bangsa terjajah 

dengan penjajah akibat sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa  

telah memeras rakyat petani Indonesia. Karena sistem kekuasaan 

penjajahan Belanda mempergunakan tuan-tuan feodal Indonesia 

untuk memerintah rakyat,  tuan-tuan feodal juga mendapat bagian 

dari pemerasan keringat dan darah rakyat petani.  

Di samping menanan tanaman yang ditentukan pemerintah 

kolonial di atas seperlima luas tanah milik petani,  petani juga harus 

pula bekerja di atas tanah milik raja pribumi mereka. Raja berhak 

untuk menerima seperlima dari penghaslilan tanah sang petani dan 

ditambah lagi dengan seperlima dari tenaga si petani. Rakyat petani 

harus memberi enam puluh  hari dari hidupnya setiap tahun untuk 

bekerja  di tanah milik penguasa atau raja mereka. 

Pemerasan  menghancurkan kehidupan rakyat petani, terutama 

di Pulau Jawa. Pada tahun 1845 mulai timbul kelaparan di Pulau 

Jawa. Di sisi lalin, kas negeri Belanda amat tertolong. Dilaporkan, 30 

persen dari seluruh penghasilan kas negeri Belanda waktu itu berasal 

dari Hindia Belanda. Dengan uang pemerasan rakyat Indonesia ini, 

antara lain telah dibangun sistem hubungan kereta api di negeri 

Belanda.  

Akibat penderitaan yang dialami, rakyat terjajah mendambakan 

ratu kerajaan Belanda yang mampu memberikan kehidupan yang 

lebih baik. Terdapat kerinduan  kehadiran seorang penguasa yang 
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adil terhadap rakyat kecil. Tidak mengherankan jika  di kalangan 

rakyat di Jawa berakar  suatu kepercayaan akan datangnya ratu adil. 

Harapan   datangnya ratu adil ini terus menjadi wacana ketika bangsa 

ini menghadapi kesulitan. Setiap ada kesulitan terdapat 

kecenderungan untuk mengimpikan hadirnya penguasa yang 

memihak rakyat kecil. Inilah yang melatarbelakangi munculnya 

konsep ‘ratu adil’ dalam wacana bangsa terjajah.  

Perkembnagan dunia akhirnya memaksa penjajah Belanda 

mencabut Sistem Tanam Paksa. Perkembangan industri di Eropa 

yang memerlukan pasaran dan sumber-sumber bahan mentah 

menyebabkan pemerintah kolonial membuka Hindia Belanda bagi 

modal-modal swasta. Hal ini juga dilakukan berkat tekanan kaum 

liberal di negeri Belanda, yang berpendapat bahwa peran swasta 

akan lebih berhasil mengeksploitasi kekayaan  Nusantara (Baudet, H 

dan  Brugmans, I.J., 1987: XVI–XVII). 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa perbudakan 

bangsa penjajah berbentuk perbudakan perempuan dan perbudakan 

kerja. Penjajah melakukan eksploitasi perempuan terjajah dan tenaga 

terjajah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa penjajah. 

Perbudakan serupa juga dilakukan pembesar pribumi sebagai alat 

kekuasaan bangsa kulit putih.  

 

F. Pelacuran dan Perjudian  

Pelacuran dan perjudian merupakan fenomena sosial yang 

muncul akibat penjajahan. Ketika para laki-laki penjajah  datang  ke 

negeri terjajah tidak diikuti oleh kaum perempuan penjajah, lahirlah 

hukum bahwa penjajah laki-laki mencari kepuasan libidinal dengan 

perempuan terjajah. Fenomena gundik dan perempuan simpanan 

akhirnya menjadi fenomena sosial di wilayah kolonial. 
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Beberapa analisis menunjukkan bahwa kultur prostitusi menjadi 

hal jamak dilakukan oleh penjajah kulit putih. Dalam novel BM, tokoh 

Hermann Melema dan anaknya, Robert Surhorf,  digambarkan 

sebagai prototipe laki-laki penjajah yang suka main perempuan. 

Petualangan Hermann dengan para pelacur menyebabkan pabrik 

pemerah susunya tak terurus sehingga Nyai Ontosorohlah yang harus 

memikul  beban berat menyelamatkan pabrik pemerahan susu di 

Wonokromo tersebut.  Petualangan Robert Surhorf dengan pelacur 

De Roro pada novel ASB  menyebabkan tokoh ini mengidap penyakit 

kelamin. 

Dalam jaringan sosiologi pelacuran, tampak kelompok sosial 

etnis Cina memiliki andil dalam pendirian rumah-rumah bordil. 

Mereka menyediakan pelacur-pelacur asing sebagai wanita 

penghibur kelas sosial penjajah. Mucikari Cina pada novel Anak 

Semua Bangsa  digambarkan Pram sebagai penguasaha penyedia 

jasa layanan seks yang profesional.  

Penelitian Faruk dkk. (2000:69) melegitimasi bahwa banyak 

fenomena pelacuran dalam sastra Indonesia  yang melibatkan 

kelompok sosial tersebut. Dalam ASB digambarkan bahwa tokoh Ah 

Tjong adalah seorang Tionghoa yang memiliki rumah bordil dan 

perjudian yang tersembunyi di tepi kota. Di dalamnya ditemukan 

banyak pelacur yang berasal dari berbagai tempat seperti Singapura 

dan Jepang.  

 Kutipan di bawah ini semakin memperkuat bahwa penjajah 

membawa ekses pelacuran di bumi terjajah. Pelacuran tak sekadar 

kelas lokal, melainkan sudah menjadi fenomena kerja profesional 

wanita penyedia layanan libidinal lintas negara seperti gambaran 

kutipan  novel ASB berikut.  “Persamaan Jepang dengan Eropa akan 

itu bisa berarti pengakuan terhadap pelacur” (Toer, 2009:60). 
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Terdapat persamaan antara penjajah Eropa dan Jepang bahwa 

mereka melegitimasi pelacuran. Munculnya fenomena pelacuran di 

negeri jajahan oleh penjajah disebabkan faktor ketidakberimbangan 

jumlah laki-laki penjajah dan perempuan penjajah. Para laki-laki 

penjajah yang sudah diikat perkawinan di negeri asalnya  mencari 

kepuasan seksual di negeri jajahan melalui kerja profesional pelacur. 

Wajar pelacuran tumbuh subur ketika itu. Di samping itu, para 

pelacur pribumi  memiliki pandangan terhormat melayani laki-laki 

asing. Mereka menganggap laki-laki asing memiliki stratifikasi sosial 

yang lebih baik daripada laki-laki pribumi.  

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kalangan mucikari sebagai 

ladang bisnis. Prostitusi  sejak itu  telah dianggap sebagai lapangan 

kerja bagi wanita penghibur, tenaga perantara, dan para mucikari. 

Jaringan usaha ini berdampak lebih parah lagi pada dampak asusila 

lain seperti  dunia minuman keras, perjudian, pencurian, dan 

pembunuhan seperti gambaran kutipan novel JL berikut ini. “Juragan 

dokar berbaju Cina berkalung sarung. Barangkali ia sedang berangkat 

ke tempat candu. Di sana lagi Mat Colek, orang bilang pekerjaannya 

merampok, mencuri, dan pembunuh bayaran. Mungkin semacam 

Abang Puasa dalam ceriya Nyai Dasima Francis. Di sana lagi Mak 

Romlah. Dia adalah juragan pelacuran” (Toer, 1985:171). 

Ironi tragis bangsa terjajah yang terbenamkan moralnya akibat 

perilaku asusila: pelacuran, minuman keras, perjudian, pencurian, 

dan pembunuhan disuguhkan Pram. Identitas pakaian sarung dan 

nama Mat yang merupakan representasi sosiologis masyarakat 

beragama  terasa  ironi dengan dunia maksiat.  

Pelacuran sangat dekat dengan minuman keras, pencurian, dan 

pembunuhan. Pelakunya tidak lagi menggunakan akal sehat dan 

keimanan. Mereka membebaskan nafsu mereka  untuk memperoleh 

kepuasan tanpa mempertimbangkan halal dan haram.  
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Akal mereka tidak lagi terkendali. Ketika seseorang telah 

meminum minuman keras, emosi mereka tidak lagi terkontrol. 

Mereka tak mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Karena 

itu, pelacuran, pencurian, dan pembunuhan  kerap terjadi akibat 

minuman keras ini.             

Kenyataannya, hal tersebut terjadi. Ini menunjukkan bahwa 

penjajahan tak sekadar eksploitasi ekonomi yang mengakibatkan 

miskin bangsa terjajah. Penjajahan juga berdampak perubahan gaya 

hidup amoral terjajah.  

Pelacuran yang kerap dilakukan laki-laki penjajah  membawa 

ekses jaringan sosial kehidupan terjajah. Muncullah kemudian gaya 

hidup berjudi sebagai cara mengubah nasib secara instan. 

Penderitaan akibat penghisapan ekonomi oleh penjajah dan hasrat 

membebaskan nafsu menyebabkan perjudian dan pelacuran. Bahkan 

profesi menjual harga diri perempuan pun dilakukan oleh 

perempuan-perempuan mucikari terjajah seperti  kutipan  novel JL 

berikut. “Sebulan kemudian pengurus fonds ditangkap polisi karena  

menghabiskan uang yang dipercayakan kepadanya di atas meja cap 

jiki Pasar Gambir” (Toer, 1985:192). 

Perilaku berjudi merupakan bentuk kompensasi kehidupan 

masyarakat frustasi dan malas serta menginginkan kehidupan  yang 

enak tanpa bekerja. Ini terjadi karena terjajah tak diberi ruang kerja 

yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kreativitas-nya. 

Terjajah selalu diposisikan sebagai objek perbudakan kerja.  

Karena itu, daerah-daerah yang memiliki potensi alam 

menguntungkan menjadi pehatian penjajah. Mereka  datang  dengan 

konsekuensi membawa dampak memburuknya nilai-nilai kehidupan 

sosial.  Penjajah memiliki peran dalam pembentukan degradasi moral 

bangsa jajahan.  
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Degradasi moral ini bermula dari campur tangan penjajah. 

Kehadiran orang-orang baru ke wilayah daerah jajahan ini 

menyebakan fenomena sosial tersebut mewujud. Kehadiran orang-

orang kulit putih ke daerah pengeboran minyak di Cepu misalnya 

menyebabkan daerah ini menjadi wilayah yang memprihatinkan dari 

sudut nilai akhlak moral seperti yang digambarkan pada  kutipan  

novel RK di bawah ini.   

Sekarang ribuan orang dari daerah-daerah lain, dari segala 
bangsa, datang  mencari penghidupan di Cepu. Dalam waktu 
pendek Cepu, yang tadinya terdiri hanya atas tiga desa 
berbiak menjadi dua puluh tiga desa, menjadi kota yang 
sibuk. Kejahatan dan kemesuman  merajalela. Sipilis mulai 
merambat desa kami, dan meninggalkan orang cacat dan 
invalid sebagai beban desa (Toer, 2006:250).       
 

Negeri terjajah selain dieksploitasi kekayaan alamnya juga 

dieksploitasi para perempuannya. Kedatangan penjajah selain 

bertujuan mengambil kekayaan alam juga  menjadikan perempuan 

jajahan sebagai budak nafsu. Harga diri perempuan jajahan sangat 

direndahkan dengan merajalelanya kemesuman dan pelacuran.  

Pelacuran sebagai fenomena sosial yang secara tak langsung 

diciptakan penjajah membawa dampak munculnya penyakit kelamin 

sipilis. Hal yang mengerikan adalah  banyaknya anak pribumi yang 

lahir dalam keadaan cacat dan abnormal karena ayah mereka 

mengidap sipilis.  

Dengan demikian, dapat dikemukan bahwa penjajahan 

menyisakan dampak kultural dalam bentuk pelacuran, perjudian, 

pencurian, dan pembunuhan. Kultur asusila ini  menyebabkan 

munculnya penyakit kelamin. Yang lebih mengerikan lagi adalah 

lahirnya generasi cacat akibat penyakit sipilis yang diderita orang tua 

mereka.  
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G. Pembuangan Manusia 

Penjajahan mengakibatkan dampak psikologis akibat 

pembuangan manusia. Pembuangn manusia terjajah yang melawan 

penjajah berakibat pemutusan hubungan sosial terjajah dengan 

orang-orang di sekelilingnya. Pembuangan menciptakan keadaan 

psikologis terasing. Kolonial menjadikan bangsa terjajah terasing di 

buminya sendiri. 

Alasan pembuangan juga tidak diketahui terbuang. Kesemena-

menaan penjajah memerlakukan terjajah ini terlihat dari ungkapan 

ayah Princes yang dirinya tidak tahu alasan mengapa dia dibuang dan 

meminta Minke menanyakan kepada Gubernur Jenderal. Minke 

memiliki hubungan yang dekat dan sering dipanggil untuk menemui 

Gubernur Jenderal sebagai teman  berdiskusi tentang kehidupan 

Bangsa Hindia. Hal ini sesuai dengan  kutipan  novel JL berikut. 

“Tolong sampaikan juga, kalau Anak sudi, apakah alasannya maka 

kami dibuang dengan diam-diam seperti ini.” ”Akan kucoba Tuan 

raja” (Toer, 1985:305). 

Dari cara memanggil Minke dengan sebutan  “anak” sebagai 

penghormatan yang luar biasa seorang raja kepada seseorang.  

Terlihat betapa terjadi ketidakpercyaan diri bagi orang terbuang. Raja 

yang telah merasa dirinya sebagai rakyat biasa.  

Pembuangan merupakan cara penjajah untuk menyingkirkan  

para tokoh terjajah yang melakukan perlawanan politik terhadap 

penjajah. Pembuangan atau pengasingan merupakan cara efektif 

waktu itu karena Hindia merupakan wilayah kepulauan yang 

dipisahkan oleh laut. Di luar Jawa, wilayah Hindia masih sangat 

memprihatinkan keadaannya. Pengasingan tentu saja mengakibatkan 

orang yang diasingkan tak dapat berkomunikasi dengan orang lain 

sehingga mereka tak memiliki kesempatan untuk mengembangkan 
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diri dan memobilisasi massa. Penderitaan  orang buangan tergambar 

pada  kutipan  novel JL berikut.  ”Seakan tak ada hidup yang lebih 

cemerlang di atas bumi kolonial ini daripada buang-membuang 

sesamanya. Orang-orang lain pada menjelajah dunia, dengan tawa, 

senyum, dan ria. Ini di sini, ada orang-orang yang dibuang di 

negerinya sendiri” (Toer, 1985:303). 

Tiga tokoh penting dalam novel Pram mengalami pembuangan 

oleh penjajah. Tokoh  D-W-T yang mengacu Douwes Dekker, Wardi 

(Soewardi Surjaningrat), dan Tjipto Mangunkusumo sebagaimana 

kutipan di bawah ini mengalami nasib tragis. Mereka  dipisahkan oleh 

masyarakat sosial yang membesarkannya. Pengasingan ini jelas 

membawa dampak psikologis bagi yang bersangkutan karena harus 

menghadapi situasi baru dan berpisah dengan komunitas yang 

membentuk mental ideologisnya seperti  kutipan  novel RK berikut 

ini. “Dan sekiranya D-W-T tidak dibuang, pasti mereka akan 

menyemburkankata-kata yang menyakitkan hati penguasa-peguasa 

colonial” (Toer, 2006:213). 

Tokoh-tokoh pergerakan yang menyuarakan aspirasi bangsa 

terjajah memperoleh hukuman pengasingan. Tiga tokoh penting 

dalam sejarah, yakni Douwes Dekker, Soewardi Surjaningrat, dan 

Tjipto Mangoenkoesoemo yang dalam novel Pram digunakan 

singkatan nama D-W-T, mengalami tekanan oleh pemerintah 

Belanda akibat tulisan-tulisan mereka yang disebarluaskan kepada 

masyarakat umum untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Tiga 

tokoh ini akhirnya diasingkan oleh pemerintah penjajah untuk 

menghindari akibat lebih besar.   

Soewito (1985:45–48) menulis bahwa Soewardi menguatkan 

hati Tjipto Mangoenkoesoemo dan Douwes Dekker. Dikatakan 

bahwa nama mereka akan terukir pada batu sejarah. Mereka bertiga 

merupakan korban tuntutan bangsa yang mereka bela. Diingatkan 
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pula bahwa sedikit pun jangan sampai kawan-kawannya kehilangan 

tekad perjuangan.  

Tjipto  menyampaikan desas-desus yang didengarnya tentang 

pembuangan satu di antara mereka ke Ambon dan yang lain ke Fak-

Fak, Papua. Dia  pun menulis menguatkan hati sahabatnya yang 

mengalami pembuangan agar mereka tidak bersedih. Suatu 

pengorbanan yang diberikan  dengan keinsyafan dan kesadaran. 

Dalam sejarah disebutkan bahwa Tjipto, Soewardi, dan Douwes 

Dekker merupakan tiga serangkai yang saling menguatkan untuk 

selalu teguh berjuang melawan kolonial.  

Selama dalam penjara, pihak keluarga diberi kesempatan untuk 

menjenguk  Soewardi karena ayahnya memiliki hubungan yang dekat 

dengan penjajah. Ayah Wardi merupakan bangsawan terpandang. 

Atas persetujuan Liefrink yang ketika itu menjabat sebagai Residen 

Yogyakarta, Pangeran  Soerjaningrat, ayah Soewardi,  diperkenankan 

mengunjungi putranya di dalam penjara.  

Pemerintah kolonial mengharapkan pangeran tersebut dapat 

membujuk Soewardi, agar bersedia menarik kembali niatnya untuk 

‘memberontak’. Memang telah tersiar berita bahwa putra 

Soerjaningrat itu berniat akan memimpin pemberontakan terhadap 

pemerintah kolonial. Desas-desus tersebut  sengaja dihembuskan 

kolonial sebagai bentuk kekhawatiran gerakan Soewardi. 

Dengan perantara Liefrink, Gubernur Jendral Idenburg 

menyatakan bahwa jika Soewardi mau memohon pengampunan, 

maka pemerintah Hindia Belanda akan bersedia mengampuninya. 

Kesempatan yang baik itu tidak pernah dipergunakan oleh Soewardi. 

Bahkan kedatangan ayahnya ke penjara, menambah semangat juang 

untuk membasmi tekanan pemerintahan terhadap golongan 

pribumi. Ini menunjukkan kegigihan mempertahankan prinsip 
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seorang Soewardi untuk memperjuangkan bangsanya 

(Soewito,1985:48). 

 Selain gigih, tokoh yang digambarkan dalam novel Pram 

memiliki kesabaran. Soewardi bersama kawan-kawannya selalu 

berbesar hati. Soewardi sangat yakin bahwa yang dilakukan 

memperoleh dukungan ayahnya. Sebagai bentuk kesabaran, 

kebesaran hati, dan rasa bangga memilih jalan hidupnya  meski hidup 

dalam pengasingan, Soewardi menulis surat yang ditujukan kepada 

keluarganya berikut ini.  

Pada saat ini ajah saja ada di sini. Dengan melaloei saloeran-
saloeran partikelir didapatlah keterangan bahwa Tjipto dan 
saja akan diboeang. Oleh karena itoe, ajah ingin menjoempai 
saja oentoek yang terachir. Ketahoeilah! Bagaimana besar 
dan gembira hati saja mengetahoei bahwa seloeroeh 
keloearga saja dengan senang menghadapi ini. Ja, bahkan 
mereka bangga sekali atas kedjadian ini (Soewito, 1985:46). 

Banyak nasihat yang  diterima Soewardi dari ayahnya sehingga 

dia merasa mantap dalam menentukan sikap. Itulah antara lain yang 

menjadikan sebab, mengapa dia tidak mengikuti saran Dr. Hazeu 

yang menjabat sebagai Adviseur voor Inlandsche Zaken yakni 

“Penasihat Urusan Pribumi”. Pejabat tersebut menaruh perhatian 

dan bersimpati kepada putra Soerjaningrat yang berani, tegas, dan 

mempunyai pendirian itu. Dia menyadari bahaya yang mengancam 

pemerintah Hindia Belanda, sebagai akibat dari perbuatan anak 

Pangeran tersebut tadi. Hazeu menyarankan Soewardi mengundur-

kan diri dari segala macam kegiatan politik. Tetapi Soewardi memang 

sudah berniat untuk tidak melangkah surut.  

Ketika itu Soewardi terlibat dalam pembentukan Comite Boemi 

Poetra untuk menyambut seratus tahun kemerdekaan Belanda atas 

penjajahan Perancis. Dalam perkembangannya, kegiatan  Comite 

Boemi Poetra bukan  sekadar membentuk suatu panitia untuk 
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menyambut perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan bangsa 

Belanda. Lebih dari itu, ada usaha untuk membakar semangat dan 

memengaruhi rakyat di Hindia Belanda melalui selebaran tulisan. 

Komite ini menyadarkan golongan pribumi atas ketidakadilan 

pemerintah Belanda.  

Memang sangat ironis, perayaan kemerdekaan Belanda 

dirayakan di negeri jajahannya. Itu pun dilakukan dengan cara 

melakukan pungutan uang secara paksa kepada penduduk yang 

sudah lama hidup menderita dalam penjajahan. Kolonial sangat 

bangga atas kemerdekaanya tetapi merampas kemerdekaan bangsa 

pribumi. 

Setelah mengetahui bahwa Komite ini menghasut rakyat 

pribumi,  pemerintah kolonial melakukan pingatan keras. Meski 

demikian, Soewardi dan kawan-kawannya tak menghiraukan 

peringatan tersebut. Mereka justru bersemboyan bahwa  selama 

Comite Boemi Poetra masih bernafas, maka dia akan mengumpulkan 

segenap tenaga untuk mencapai cita-citanya. Hal itulah yang 

menyebabkan pemerintah kolonial marah. 

Pada tanggal 18 agustus 1913, Pengadilan Negeri di Bandung  

memanggil Dr. Tjipto Mangoenkoesoema dan R.M. Soewardi 

Soerjaningrat, selaku Ketua dan Penulis merangkap Bendahara, 

sebagai penanggung jawab semua brosur Comite Boemi Poetra yang 

telah tersebar luas. 

Selanjutnya dengan persetujuan Raad van Nederlandsch Indie 

(Majelis Hindia Belanda), berdasarkan pasal 47 Peraturan Pemerintah 

yang menyatakan peraturan tentang kebijaksanaan pemerintah, 

demi kepentingan keamanan dan ketertiban umum, maka Raad van 

Justitie (Majelis Hakim) memutuskan bahwa Dr. Tjipto 

Mangoenkoesoema segera meninggalkan Bandung dan menetap di 

Banda, Karesidenan Ambon. R.M. Soewardi Soerjaningrat juga harus 
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meninggalkan Bandung dan Pulau Bangka ditunjuk sebagai tempat 

tinggalnya. Meski tidak tercantum dalam surat keputusan resmi yang 

sama,  Douwes Dekker juga menerima keputusan untuk segera 

berangkat menuju Kupang, Karesidenan Timor dan sebagaimana 

yang lain selama masa tahanan harus menetap di sana. 

Menurut  ketentuan yang ada, mereka juga diperbolehkan 

meninggalkan Hindia Belanda. Berdasarkan persetujuan dan 

kehendak mereka bertiga, dipilihlah  Negeri Belanda sebagai tempat 

pengasingan. Mereka memutuskan pergi ke Belanda agar di luar 

negeri  mereka dapat melanjutkan kegiatan politiknya. Setelah Tjipto, 

Douwes Dekker, dan Soewardi menyampaikan keinginannya untuk 

meninggalkan tanah air,  Mr. Smeets selaku sekretaris negara 

mengeluarkan peringatan bahwa dalam waktu 30 hari, mereka harus 

berangkat menuju ke Negeri Belanda.  

Selain brosur Als ik eens Nederlaner  Was yang kemudian 

berekor panjang, alasan pembuangan atas diri Soewardi bersama 

kedua sahabatnya tersebut ialah kekhawatiran akan adanya 

pemberontakan yang dapat merugikan permerintah kolonial. 

Keputusan pengadilan kolonial sangat memengaruhi hati para 

anggota pergerakan rakyat pada waktu itu, karena mereka bertiga 

mengalami hak kuasa luar biasa dari Gubernur Jendral Hindia 

Belanda, yaitu: hukuman buang. Pembuangan oleh kawan-kawan 

mereka dianggap sebagai suatu pengorbanan pribadi. Artinya, bukan 

pengorbanan yang mereka berikan demi partai. 

Menanggapi keputusan pengadilan atas diri Soewadi yang 

dianggap tidak sebagaimana biasa itu, Mr. P.H. Fromberg Sr. 

menyatakan bahwa: terhadap pembuangan Soewardi yang sia-sia itu, 

sebenarnya masih ada persoalan lain yang perlu diperhatikan secara 

khusus, karena menyangkut  hal  kemerdekaan pribadi dan juga 

bangsa Hindia. Pembuangan tersebut  tidak hanya sia-sia saja tetapi 
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juga tidak berdasarkan hukum. Soewardi telah dihadapkan ke 

pengadilan, dengan alasan melakukan perdelict (pelanggaran 

undang-undang pers). Ini berarti bahwa Majelis Hakim telah 

memberi perintah kepada kejaksaan untuk melakukan penyelidikan 

sementara tentang apa yang dituduhkan terhadap Soewardi. 

Setelah perkara tersebut diputuskan menurut hukum, maka 

keputusan itu harus segera dilaksanakan. Kemudian tindakan dari 

keputusan yang bertuliskan ‘Atas Nama Ratu’, oleh Panitera 

diserahkan kepada tertuduh dan juga kepada masyarakat umum. 

Hakim Ketua seharusnya mendengarkan pembelaan terdakwa 

Soewardi mengenai apa yang telah dituduhkan, lalu melanjutkan 

pemeriksaan sementara  hingga selesai. Majelis kemudian memberi 

vonis terhadap hasil  pemeriksaan sementara, ada atau tidak adanya 

alasan untuk melanjutkan pemeriksaan untuk menerima hukuman 

pengasingan. 

Brosur Soewardi dan kawan-kawan yang berujung hukuman 

pengasingan itu berjudul Als ik eens Nederlaner  Was.  Muljana 

(2008:89—93) mengutip secara lengkap brosur yang mencerminkan 

keberanian bangsa terjajah untuk melakukan perlawanan  terhadap 

kolonial tersebut yang secara panjang dikutip di bawah ini.  

Dalam berbagai karangan disurat kabar dewasa ini 
terlalu banyak dipropagandakan bahwa di negeri Indonesia  
akan diadakan perayaan besar untuk memperingati genap 
satu abad kemerdekaan negeri belanda. Bagi penghuni 
kepulauan ini, boleh luput dari ingatan bahwa dalam bulan 
November yang akan dating genap seratus tahun berdirinya 
Kerajaan Belanda dan Kemerdekaan bangsa Belanda 
meskipun pada waktu itu Kerajaan Belanda masih 
mendududki tempat paling belakang dalam deretan Negara-
negara yang beRKuasa. 
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Memeng, sudah sewajarnya peringatan peristiwa 
nasional itu dirayakan. Perayaan itu menunjukkan betapa 
besar cinta tanah air bangsa belanda, betapa besar 
kehormatan mereka terhadap negerinya, tempat nenek 
moyangnya berbuat jasa kepahlawanan. Perayaan itu 
adalah manivestasi atau pengejawantahan kebangsaan 
mereka bahwa seratus tahun yang lalu Nederland berhasil 
melepaskan diri dari belenggu penjajahan asing dan menjadi 
satu bangsa. Saya dapat memahami sepenuhnya perasaan 
para patriot tanah air yang mendapat kesempatan untuk 
merayakan jubelium yang demikian itu. Saya sendiri adalah 
seorang patriot. Seperti bangsa Belanda mencintai tanah 
airnya dengan tulus Dan ikhlas, demikian pula cinta saya 
terhadap tanah air saya, lebih dari ucapan saya. 

Alangkah bahagianya, alangkah gembiranya merayakan 
hari nasional yang semulia itu! Andaikan saya ingin menjadi 
orang Belanda, bukan Belanda menurut Staasblad, 
melainkan Belanda tulen, putra Nederland raya, bebas dari 
segala cela, pasti saya akan gembira sekali menyambut   
datangnya hari dalam bulan November, yang telah lama 
dinanti nanti menyambut hari pesta kemerdekaan. Saya 
akan bersorak memandang bendera Belanda beRKibar 
dengan tanda oranje di atas. Saya akan turut menyanyikan 
lagu Wilhelmus dan Wien Nederlands Bloed sampai parau 
suara saya jika musik telah dimulai. Melihat segala 
manifestasi itu, saya akan bangga sekali dan mengucap 
syukur kepada Allah atas kemurahan-Nya. Saya akan 
memanjatkan doa agar Allah suka mengabadikan 
kekuasaan Belanda, juga di wilayah jajahan ini. Saya akan 
berdoa supaya Allah tetap melimpahkan kekuatan untuk 
mempertahankan kebesaran kepada semua Belanda yang 
menetap di Insulinde untuk bantuan yang tidak hanya untuk 
keperluan pesta itu saja, tetapi juga untuk membangun 
armada, seperti yang direncanakan oleh Coljin…. Saya tidak 



 

202|Iib Marzuqi, M.Pd. 

tahu lagi apa yang harus saya perbuat seandainya saya jadi 
orang belanda karena saya dapat berbuat apa pun! 

 
Toh tidak demikian, seandainya saya menjadi orang 

Belanda tidak akan sampai hati berbuat segala galanya. 
Memang dalam harapan saya agar pesta kemerdekaan itu 
dirayakan seluas mungkin. Meskipun demikian, bukanlah 
kehendak sya bahwa orang bumi putera di tanah jajahan 
turut merayakannya. Saya akan melarang mereka turut 
bersuka ria, bahkan saya harapkan supaya tanah lapang 
tempat perayaan itu dipagar rapat supaya diantara para 
bumi putera tidak seorangpun yang dapat mengintip dari 
luar untuk melihat kegembiraan itu. 

Kiranya memang kurang pantas, kurang wajar jika 
orang bumi putera “dalam angan angan saya masih orang 
belanda“ kita izinkan turut bersuka ria dalam pesta 
kemerdekaan itu. Kita akan meluakai perasaan mereka yang 
sangat halus, oleh karena kita merayakan hari kemerdekaan 
kita di Negara mereka, yang kita jajah. Sekarang ini kita 
bersuka ria karena seratus tahun yang lampau kita 
melepaskan diri dari belenggu penjajah asing, di muka 
pelupuk mata orang bumi putera yang hingga kini masih 
meringkuk di kaki kaum penjajah. Bukankah mereka itu 
merindukan saat untuk merayakan pesta kemerdekaan 
seperti yang kita alami sekarang ini ? adakah kita mengira 
bahwa akhibat politik primitive pun menolak tiap perlakuan 
penjajah dalam bentuk apapun? Seandainya saya orang 
belanda, saya tidak akan merayakan pesta kemerdekaan di 
Negara jajahan, yang penghuninya masih hidup dalam 
kekangan penjajah. 

BerdasaRkan pemikiran di atas, sebenarnya tidak adil, 
tetapi memang tidak wajar untuk mengumpulkan 
sumbangan dari orang bumi putera untuk membiayai pesta 
kemerdekaan. Gagasan untuk mengadakan pesta 
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kemerdekaan itu saja sudah merupakan hinaan terhadap 
orang bumi putera. Sekarang malah merogoh kantongnya! 
Sungguh hinaan moril dan hinaan material! 

Apakah yang akan dicapai dengan pesta pesta itu di 
Hindia ini? Jika itu dimaksudkan sebagai manifestasi 
kegembiraan nasional, tidaklah pantas dilakukan ditanah 
jajahan. Itu adalah pukulan keras terhadap rakyat. Apakah 
maksud mengadakan pameran kekuasasan politik? Lebih 
lebih pada saat rakyat hindia sedan mulai bangkit dan masih 
pada taraf permulaan, adalah tindakan yang salah untuk 
memberikan contoh bagaimana kiranya mereka itu 
kemudian akan merayakan kemerdekaanya. Dengan 
tindakan itu, kita membangkitkan nafsu, dengan tidak 
sengaja kita menggugah keinginan mereka, memberi kea 
rah kemerdekaan. Tidak sengaja kita berseru kepada orang 
bumi putera “ He, orang bumi putera! Lihatlah, bagaimana 
kami merayakan kemerdekaan kami. Cintailah kemerdekaan 
itu, sungguh memberi kenikmatan. Adalah nikmat benar 
menjadi bangsa yang yang merdeka, bebas dari belenggu 
penjajahan!” 

Jika bulan November tahun ini telah berlalu, orang orang 
Belanga Kolonial telah melakukanj tindakan politik yang 
membahayakan. Resiko telah melakukan itu adalah 
tanggung jawab mereka sendiri. Seandainya saya ini adalah 
orang Belanda, saya tidak sanggup ikut memikul tanggung 
jawab. Seandainya pada saat ini saya adalah orang belanda, 
saya akan mengadakan protes keras terhadap gagasan 
untuk mengadakan peringatan itu. Saya akan menulis dalam 
sebuah harian, memperingatkan kawan kawan kolonis 
bahwa salah dan berbahaya merayakan kemerdekaan pada 
saat ini. Saya akan memperingatkan semua orang Belanda 
untuk memberikan pukulan kepada rakyat Hindia Belanda 
yang sedang bangkit dan mungkin membawa mereka kea 
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rah kurang ajaran. Sungguh, saya akan mengajukan protes 
keras dengan segala kekuatan yang ada pada saya. 

Tetapi, saya bukan orang belanda, saya hanya orang 
berkulit coklat, anak negeri, bumi putera tanah jajahan 
Hindia Belanda. Oleh karena itu, saya tidak akan memprotes. 
Saya akan melukai bangsa belanda yang memerintah 
Negara ini dan menjauhkannya dari pihak saya. Saya tidak 
mau berbuat demikian. Seandainya saya adalah orang 
Belanda, saya tidak akan memberi pukulan kepada orang 
bumi putera. 

Saya akan dituduh kurang ajar terhadap Sri Maharaja 
Rani junjungan saya. Perbuatan itu tidak akan dimaafkan 
karena saya hanyalah kawula, yang harus selalu setia 
kepada beliau. Oleh karena itu saya tidak akan protes. 

Bahkan sebaliknya, saya akan ikut serta dalam 
perayaan. Jika nanti dilakukan derma, saya akan 
memberikan sumbangan saya meskipun harus mengurangi 
belanja rumah tangga sampai separo. Adalah kewajiban 
saya sebagai bumi putera tanah jajahan Hindia Belanda 
untuk memperingati hari kemerdekaan Nederland, negeri 
tuan tuan saya. Saya akan meminta kepada saudara 
saudara saya setanah air dalam pesta. Meskipun pesta itu 
adalah khusus pesta Nederland, kami mendapat kesempatan 
untuk menyampaikan setia bakti kami kepada Nederland. 
Kami akan mengadakan demonstrasi kesetiaan alias 
aanhanlijk heidsdemonstratie. Saya akan bahagia sekali. 
Untunglah saya bukan orang Belanda. 
 

Segala ironi dikesampingkan! 
Seperti yang telah saya katakana pada awal karangan 

ini, perayaan genap seratus tahhun kemerdekaan negeri 
Belanda dimaksudkan untuk menyampaikan setia bakti yang 
sangat mulia dari putera putera Nederland kepada tanah 
airnya. Saya setuju sepenuhnya. Mereka boleh mengenyam 
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kebehagiaan sepenuhnya pada hari perayaan nasional. Apa 
yang menusuk di hati saya dan saudara saya setanah air 
adalah terutama bahwa orang orang bumi putera turut 
membiayai sesuatu yang tidak memberikan keuntungan 
apapun kepadanya. Apa gunanya pesta yang 
penyelengaraannya harus kami Bantu itu, bagi kami? Tidak 
ada keuntungan apa apa. Paling banter memberikan 
peringatan kepada kita semua bahwa kita bukan bangsa 
merdeka dan bahwa Nederland tidak memberikan 
kemerdekaan kepada kita selama tuan besar Iden burg 
masih memegang kekuasaan. Aneh juga pembelajaran yang 
akan kita ambil dari pengembalian kemerdekaan bangsanya 
dengan cara pintas. 

Saya cenderung untuk memberikan ulasan dalam surat 
kabar de Express dan Kaum Muda di Bandung, tempat saya 
mencetuskan gagasan untuk mengadakan peringatan iut, dan 
tempat panitia pusatnya. Saya ingin membentuk disitu sebuah 
panitia yang terdiri dari orang bumi putera untuk memberikan 
selamat kepada Sri Raja pada hari peringatan itu dengan 
kawat, disertai desakan untuk merebut artikel 111RR 
(peraturan pemerintah) dan untuk selekas mungkin 
membentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Akibat permohonan 
itu, terutama permohonan yang terakhir lebih baik 
dibicarakan disini. Artinya, itu saja sudah mempunyai nilai 
yang sangat besar bagi kita. Bukankah permohonan yang 
sedemikikian sesungguhnya mengandung protes bahwa kita 
tetap tidak diberi hak berbicara soal soal politik dan bahwa 
kita dalam bidang itu sama sekali tidak mempunyai 
kebebasan? Bangsa yang cinta kemerdekaan, seperti bangsa 
belanda, yang dewasa ini sedang merayakan 
kemerdekaannya, harus membenarkan  permohonan yang 
demikian. 

Mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, jelas sekali bahwa 
bagaimana itu satu satunya permohonan yang mutlak. Hal itu 
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memang perlu sehingga dari kebangkitan rakyat Hindia itu 
cukup jelas bahwa proses emansipasi itu maju dengan pesat, 
disitu harus dipikiRkan akan adanya kemungkinan bahwa 
rakyat yang sekarang ini masih meringkuk di bawah penjajah, 
pada suatu saat akan melebihi tuannya. Apakah yang akan 
terjadi nanti empat puluh juta manusia yang talah bangkit 
berbondong bondong meminta pertanggungjawaban kepada 
seratus orang, yang akan menjadi anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat? Apakah ada maksud untuk berkapitulasi jika sudah 
tarlambat? Jika sudah timbul krisis? 

Kedengarannya agak mengherankan bahwa komite 
tersebut akan meminta parlemen. Sedangkan untuk 
pembentukan “ Dewan Jajahan” itu saja, cara pemerintah 
sudah terlalu lambat, yang anggotanya hanya orang yang 
dipilih oleh pemerintah dan bertindak (seolah olah) wakil kita 
dalam apa yang disebut “ Dewan jajahan” lihat dewan 
haminte atau kota praja panitia membawa usul yang sangat 
hebat, pembentukan parlemen Hindia yang tidak boleh 
ditawar lagi! 

Dalam usul yang tidak mungkin diterima itu, kiranya 
panitia hanya memusatkan perhatiannya dalam protes, bukan 
pada hasil yang akan diperoleh. Agak janggal kiranya bahwa 
justru pada hari perayaan kemerdekaan Nederland, panitia itu 
dating dengan usul untuk menghentikan penjajahan terhadap 
epat puluh juta jiwa! 

Lihatlah sekarang. Itu adalah salah satu saja pengaruh 
gagasan untuk peringatan. Sungguhlah, seandainya saya 
adalah orang belanda, saya tidak akan merayakan 
kemerdekaan itu di Negara jajahan ini. Saya berikan dahulu 
kebebasan kepada rakyat dan baru kemudian memperingati 
hari kemerdekaan! 
 

Keberanian Soewardi dalam menyuarakan aspirasi bangsa 

terjajah disusul tulisan Tjipto Mangunkusumo.  Muljana (2008: 93—
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95) menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 1913, sahabat Wardi ini 

menulis di harian de Express dengan judul Kracht Vress (Tanda Kuat 

Apakah Tanda Ketakutan?). Tulisan Tjipto tersebut selengkapnya 

adalah sebagai berikut: 

“ Redaksi yang terhormat! 
Kemarin kami mendapatkan keuntungan besar : 

pegawai pengadilan   datang  kemari untuk menyita brosur 
RM Suwardi Suryadiningrat, panitera kami. Bebas dari segala 
maksud untuk menentang pihak pengadilan atau pihak 
polisi, terus terang kami kemukakan bahwa kami benar-
benar diliputi kebanggaan. 

Apakah penyitaan itu dimaksudkan sebagai demonstrasi 
kekuatan? Sayang! Jangan mengira bahwa kami karenanya, 
lalu takut berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar. 
Justru disitulah kehebatannya bahwa kami berhasil 
menentang dan memaksa yang berwajib untuk berusaha 
meringkus kami sekuat tenaga. Makin keras tindakannya, 
makin besar kekuatan yang tumbuh pada kami. Adakah 
tindakan itu terdorong oleh rasa takut pada pengaruh kami 
bahwa yang berwajib sekarang mulai menindas? Jika 
demikian, penyitaan itu adalah pemberian selamat kepada 
panitera kami. Dari tindakan itu, jelas bahwa tulisan 
mengacu pada RM Suwardi Suryadiningrat, demikian 
menurut pendapat Het Bataviaasch Nieuwsblad, tidak tanpa 
arti seperti dugaan semula. Diantara rakyat jelata yang 
bodoh ini telah bangkit seorang yang dengan tulisannya 
yang “kacau” sanggup menggerakkan massa bumi putera 
yang serba “lambat lagi lemah”. Kejadian itu bagi orang 
orang belanda sangat tidak menyenangkan! 

Masih ada kemungkinan yang ketiga! Kami tidak 
percaya bahwa hasil pemikiran rakyat jelata sanggup 
menarik perhatian para pembesar belanda yang sangat 
tarhormat, seandainya para pembesar itu tidak teRKena 
pada tempatnya yang lemah. Kiranya tulisan itu 
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mengandung hinaan terhadap tuan tuan kulit putih kita. 
Akan tetapi, kami tidak ingat bahwa pers belanda karena 
hinaan terhadap kami pernah diadukan. Aha, orang bumi 
putera yang tidak kenal moral! Mereka itu bangsa kuli,tidak 
mudah tersinggung! Namun pengaduan terhadap pers yang 
menabuRkan kebencian antar bangsa masih akan dating. 
Kami tunggu! Jika pengaduan tidak dating, itu suatu tanda 
bahwa disini tidak ada hokum. Untunglah bahwa kami tidak 
ada cela. 

Sudah waktunya untuk membuat siasat. Saudara 
saudara kita, pemuda pemuda jawa, perhatikanlah suara 
pers Belanda. Apa yangterjadi di bawah pelupuk mata kita 
adalah tantangan. Telah kita dengar ucapan : “ kami kuat, 
kamu harus diam! Kami adalah pemilik negerimu!” lihatlah, 
itulah penyalahgunaan kekuatan jika karena orang kuat 
orang akan membungkam kita dan tidak mau mendengar 
barang yang kurang sedap. Akan tetapi, demiAllah! Panitera 
kita telah bertekad berjuang sampai titik darah penghabisan 
dengan alat alat yang kita miliki, kita tidak boleh 
menggunakan senjata. 

Saudara saudara, bantulah panitia itu! Tidak mustahil 
bahwa panitera kita harus mempertanggungjawabkan di 
muka pengadilan. Kita bangga kepadanya bahwa ia 
mendapat keselamatan untuk memkberikan pengorbanan 
kecil pada pengakuan ibu pertiwi. Saudara-saudara, apa 
yang dapat kita perbuat sebagai pernyataan setia kawan 
dalam peRKara yang akan dikenakan pidana? 

Panitera berpendapat bahwa cinta tanah air kita hanya 
dapat dibuktikan dengan cara memberikan bantuan 
pengacara yang harus kita bayar. Kita percaya bahwa 
saudara saudara cinta pada tanah air. Nyatakanlah cintamu 
itu dengan memberi bantuan berupa uang pada kami. Ia 
memberikan pengorbanan diri, kita memberikan 
pengorbanan harta. 
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Sementara ini, beberapa tempet dijawa, pengreh praja 
masih mengadakan propa ganda untuk mengumpulkan 
uang rakyat untuk mengadakan peringatan kemerdekaan. 
Nederland genap seratus tahun. Kita tetap memprotes 
tindakan itu. Kita minta kepada kepada siapa yang dapat 
menghalanginya. Kalau ada uang lebih, kirimkanlah pada 
kami. Dengan unag itu, kami akan merayakan hari 
kemerdekaan genap seratus tahun dengan cara kita sendiri. 
Nanti kalau orang orang belanda dalam pest aria 
mengangkat toast, berpidato tentang kenikmatan 
kemerdekaan, saudara kita Soewardi akan dirampas 
kemerdekaannya.” 

 

Atas gagasan-gagasan Wardi dan Tjipto yang dipublikasikan dan 

disebarluaskan melalui media masa, Douwes Dekker memberikan 

dukungan. Dekker yang baru pulang dari lawatannya ke Eropa, pada 

tanggal 5 Agustus 1913 menulis di harian de Epress yang isinya 

menyataka bahwa kedua sahabatnya tersebut seorang pahlawan. 

Akibat tulisan-tulisan mereka tersebut, ketiganya pada tanggal 9 

Agustus ditangkap pemerintah penjajah. Pada tanggal 18 Agustus 

1913 datanglah Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 2a 

berdasarkan pasal 47 Peraturan Pemerintah tentang kebijakan demi 

keamanan dan ketenteraman umum, ketiganya dikekan sanksi 

pidana buang. Tjipto dibuang ke Pulau banda, Wardi ke Pulau 

Bangka, dan Deker ke Timor Kupang. Meski demikian, ketiganya 

boleh ke pengasingan luar negeri. Ketiganya akhirnya memutuskan 

pergi ke luar negeri. Tjipto dalam pengasingannya menempuh 

pendidikan kedokteran di Leiden, Wardi menempuh pendidikan 

keguruan di Den Haag, dan Dekker menempuh pendidikan ekonomi 

di Zurich (Muljana, 2008:95-96). 
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Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa ketiga tokoh yang 

disebut dalam novel Pram dengan inisial D-W-T menandai 

kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam bidang ekonomi, 

pendidikan, dan kedokteran. Douwes Dekker (D) merupakan peletak 

dasar-dasar ekonomi Indonesia. Wardi atau Ki Hadjar Dewantara (W) 

merupakan peletak dasar pendidikan Indonesia yang hari 

kelahirannya 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. 

Tjipto Mangunkusumo (T) dianggap sebagai peletak dasar ilmu 

kedokteran di Indonesia yang namanya hingga  kini masih dipakai 

sebagai rumah sakit ternama di ibu kota Jakarta.  

 

H. Penghinaan  

Penjajah merasa memiliki harga diri yang lebih tinggi daripada 

terjajah. Dengan cara berpikir merasa tinggi diri ini, penjajah 

melakukan penghinaan terhadap terjajah. Penjajah sering menyebut 

nama terjajah dengan panggilan yang merendahkan terjajah.  Hal ini 

dialami tokoh Minke yang memperoleh ejekan seperti  kutipan  novel 

JL berikut ini. “Ejekan tidak sampai di situ saja. Aku (Minke) 

mendapat julukan: Nalasona, Hati Anjing,  Si Jago Kasut, kasutnya 

Van Heutsz, dan beberapa nama lagi” (Toer, 1985:331). 

Keterhinaan terjajah mengakibatkan  rasa kehilangan identitas 

diriterjajah.Julukan-julukan yang diberikan Minke bersifat olokan 

negatif yang mengarah pada persepsi makna ketidakberdayaan 

Minke di hadapan Gubernur Jenderal Van Heutsz. Secara psikologis, 

orang yang sering diejek akan kehilangan kepercayan diri. Kehilangn 

kepercayan diri menyebabkan rendah diri. Ketika seseorang rendah 

diri, akan mudah dikuasai oleh pihak lain. Ejekan membuat orang 

memungkinkan dijajah orang lain. 

Ada dugaan tradisi wadanan dalam tradisi Jawa adalah warisan 

kolonial. Contohnya, seseorang yang dilahirkan dengan kepala besar  
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diwadani atau dicacat dengan sebutan gandhen sehingga dia disebut 

nggandhen. Orang yang dilahirkan dalam bentuk fisik kecil dipanggil 

cuplis. Panggilan-panggilan dengan konotasi  jelek ini menyebabkan 

seseorang kehilangan kepercaaan diri. Akibatnya, mereka merasa 

kecil atas pihak lain. Keadaan psikologis inilah yang kemudian 

menyuburkan praktik-praktik kolonialisme. Sebutan orang ndesa 

misalnya menyebabkan masyarakat desa mudah dikuasai masyarakat 

kota. 

Nyatalah bahwa penghinaan penjajah  berdampak hilangnya  

identitas atau eksistensi diri  terjajah. Terjajah diciptaka penjajah 

seakan tidak memiliki kuasa apa pun  terhadap diri mereka sendiri. 

Bahkan untuk memutuskan memilih esteri pun terjajah tidak 

memiliki kemampuan. Hal ini terlihat pada upaya Gubernur Jenderal 

mengawinkan Minke dengan Princes Kasiruta, anak Raja Sukabumi, 

yang berpendidikan Eropa yang dibuang dari kerajaannya. Akibatnya, 

Minke menderita ejekan oleh teman-teman dan masyarakatnya.  

Minke dijuluki ‘Kasut Van Heutsz’. Minke tak mampu 

memututuskan hal terpenting dalam hidupnya. Dia hidup dalam 

bayang-bayang Van Heutsz.  Meski seorang pemimpin koran besar 

Harian Medan, Minke kehilangan identitas diri akibat perlakuan dan 

ejekan penjajah.  

Kehilangan identitas diri akibat pemaksaan kehendak sistem 

penjajahan dirasakan pula  oleh Komisaris Pangemanan yang 

bertugas mengawasi Minke. Pangemanann telah kehilangan identitas 

dirinya sebagai manusia mesti dia reperesentasi bangsa penjajah. 

Dari beberapa karakter bangsa penjajah, tak satupun karakter itu 

dimiliki Pangemanann sehingga di menjadi manusi yang terus gelisah 

akibat kehilangan idenitas diri sebagai manusia. 

Para pegawai alat kolonial kehilangan identitas diri karena 

perintah Belanda bertentangan dengan nurani kemanusianya 
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sebagaimana yang dialami Komisaris Pangemanann. Dia memang 

bertugas mengawasi dan mengumpulkan sedetail-detailnya aktivitas 

Minke untuk cukup alasan ditangkap dan dibunuh. Pangemanann 

melakukan tugas yang sangat bertolak belakang dengan kejujuran 

hati nuraninya. Pangemanann merasa Minke telah mengambil jalan 

yang tepat untuk membela bangsanya atas tirani penjajah.  

Ketidaksesuaian tugas yang dilakukan dan hati nuraninya ini 

menyebabkan Pangemanann sering lelah pikiran. Pangemanann 

merasa telah kehilangan eksistensi dirinya. Komisaris polisi tersebut 

mengalami tekanan psikis kolonial sebagai atasannya. Hal tersebut 

tergambar pada  kutipan  novel RK di bawah ini.  

… dan aku (Pangemanann)  sudah kehilangan pinsip-prinsip, 
sudah berubah jadi manusia lain. Aku sendiri tidak 
mengenalinya lagi. Dia (Minke) orang besar, dia telah 
membangun pekerjaan besar untuk bangsanya. Aku seekor 
hama tanpa bentuk dalam bungkusan seragam berpangkat. 
Hidup macam apa begini in? Tetapi demi jabatan, dan 
berbagai demi, aku berangkat juga ke Buitenzorg. Kuambil 
satu regu polisi setempat, dan melakukan penangkapan 
(Toer, 2006:51). 
 

Pangemanann telah merasa jauh terasing dari dogma-dogma 

bangsa penjajah, meski dia kepanjangangan tangan kolonial. Dia 

tidak lagi sebagai manusia Eropa, Amerika, atau Jepang yang waktu 

itu sebagai bangsa penguasa atas manusia benua lain. Pangemanann 

dengan sedih mengatakan bahwa segala yang dapat dipelajari dari 

buku-buku Eropa banyak tidak cocok dengan kehidupan di Hindia. 

Berikut ini kata Pangemanan pada  kutipan  novel RK.   

Eropa telah mengajari aku untuk menghormati siapa saja 
yang memunyai kelebihan dari diriku dan mencintai mereka 
yang kurang beruntung dari diriku. Eropa mengajarkan, 
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semua orang besar adalah guru umat manusia. Amerika 
mengajarkan, barangsiapa mendapatkan sukses  dalam 
hidupnya, itulah pemimpmu. Jepang mengajarkan, barang 
siapa mempunyai banyak sahabat, itulah orang yang pandai 
menyelami hidup, dia adala orang baik.  Semua itu tidak 
cocok  dalam kehidupan  di Hindia ini  (Toer, 2006 400–401).  
 

Nilai-nilai baik yang diajarkan kolonial tidak dipraktikkan dalam 

kehidupan di negeri jajahan.  Eropa menghargai kepandaian ilmu 

pengetahuan. Amerika menghargai nilai kesuksesan hidup. Jepang 

menghargai persahabatan. Semua nilai tersebut tidak dipraktikkan 

dalam kehidupan di Hindia karena bangsa kolonial  tetap saja 

melakukan penghinaan dan penindasan terhadap terjajah.  

Menghadapi penghinaan ini, terjajah tidak sanggup melakukan 

perlawanan. Ketidakberdayaan terjajah menyebabkan-nya harus 

melakukan perlawanan dalam bentuk diam.  Diam adalah bentuk 

perlawanan. Dalam diam, ada  bicara yang tak ada habisnya. Bisu 

tetapi berbicara. Hal ini tergambar pada kebisuan Minke setelah 

ditangkap Pangemanann seperti pada  kutipan  novel RK di bawah ini. 

Tak mampu aku menyembunyikan wajah jiwaku selama 
mengangkut Minke ke Betawi. Sepanjang jalan mulutnya 
membisu. Tetapi ia tak habis-habis bicara, tanpa suara, 
hanya dengan sinar mata dan perubahan-perubahan air 
mukanya. Seluruh dan semua kata-katanya yang tak 
berbunyi hanya satu saja maknanya:  manusia apakah kau 
Pangemanann? (Toer, 2006:51).  
 

Kebisuan Minke merupakan representasi ketaksanggupan kata-

kata terjajah untuk mengubah keadaan. Terjajah meyakini bahwa  

kata-kata tidak mampu melawan tirani penjajah. Kata dianggapnya 

tidak berarti dalam mengomunikasikan maksud terjajah kepada 

penjajah. 
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Bentuk perlawanan yang diambil adalah aksi diam. Diam bukan 

berarti tidak mengomunikasikan sesuatu. Diam justru berbicara 

dengan hati melalui ekspresi wajah yang mencerminkan betapa 

sangat tiran dan tak berperikemanusiaannya penjajah. 

Kegagalan bahasa verbal menyebabkan terjajah berbahasa 

dengan ekspresi wajah. Bahasa raut muka lebih jujur dan lebih 

univesal. Raut wajah adalah cerminan rasa dalam jiwa. Itulah yang 

dilakukan Minke dalam menyatakan perlawanannya terhadap 

kebiadaban Pangemanann sebagai alat kolonial.  

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa kebisuan Minke  

seperti studi Spivak pada masyarakat India yang dijajah Inggris yang 

melahirkan konsep subaltern. Manifestasi kebisuan  masyarakat 

subaltern terekspresikan melalui sebentuk frustasi bunuh diri karena 

kegagalan melawan kolonial. Masyarakat subaltern dalam studi 

Spivak lebih tragis daripada keputusan Minke yang hanya diam dan 

menggunakan komunikasi wajah sebagai perwujudan kegagalan 

komunikasi verbal melawan kebiadaban kolonial.  

 

I. Diskriminasi Hukum  

Hukum selalu berpihak kepada pemerintah kolonial. Rakyat 

terjajah selalu dalam posisi terkalahkan di hadapan hukum. Dengan 

berbagai alasan, penguasa kolonial memiliki kekebalan hukum 

dengan cara tiadanya barang bukti ataupun alasan lain.  

Demikian juga, para pejabat pribumi pegawai kolonial, juga 

memiliki kekebalan hukum. Dalam persidangan, meski telah menjadi 

tersangka, seorang pejabat sulit dihadirkan dengan alasan yang 

dibuat-buat. Tujuannya adalah agar pejabat yang bersang-kutan tidak 

terjerat sanksi hukum. Hal ini  terlihat pada  kutipan  novel JL berikut. 

“Dalam pengadilan pribumi, tiga orang pengniaya mengakui telah 

mendapat perintah dari Juragan Patih Bandung. Pengadilan terpaksa 
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ditunda. Patih Bandung sebagai pejabat tinggi dan bawahan juga 

tidak dapat diajukan ke pengadilan pribumi” (Toer, 1985:345). 

Dampak pejajahan melahirkan diskriminasi hukum. Terjajah 

selalu dalam posisi tidak berdaya. Hukum memihak penguasa. 

Sampai kini pun, penguasa masih diangap ’kebal hukum’.  Praktik di 

peradilan cenderung tidak menyentuh aktor utama tindak kejahatan. 

Di persidangan yang diungkap hanyalah pelaku teknis tindak 

kejahatan. Yang dipenjarakan adalah orang-orang suruhan otak 

kejahatan. Pelaku teknis tindak kejahatan dijadikan korban. Mereka 

adalah  orang-orang kecil yang diperalat penguasa.  

Pada kutipan di atas, ditunjukkan bahwa  tiga orang penganiaya 

masuk penjara. Masing-masing memperoleh hukuman tiga bulan. 

Pejabat yang menyuruh patih dan patih sebagai otak pembunuhan 

justru terbebas dari  hukuman. Ini menunjukkan bahwa kebal hukum 

bagi para pejabat telah ada sejak zaman kolonial.  

Dalam cerita novel Pram, otak kejahatan penganiayaan ini 

adalah bupati. Bupati menyuruh patih. Patih menyuruh tiga orang 

penganiaya. Di hadapan pengadilan yang dihukum hanyalah tiga 

penganiaya. Patih lolos dari kejahatan. Demikian pula, sang bupati 

sebagai sebab pertama kejahatan bahkan merasa tidak terlibat 

dengan masalah ini dan jusru menyalahkan patih yang disuruhnya 

melakukan penganiayaan. Fenomena lempar batu sembunyi tangan, 

sok bersih, sok tidak bersalah, di kalangan pejabat tinggi  menjadi 

fenomena menarik pada masa kolonial dalam usaha melepaskan diri 

dari persoalan hukum. Fenomena ini masih terus terjadi 

pascakolonial dan menjadi tradisi para pejabat ketika berurusan 

dengan hukum. 

Para pejabat dengan sangat tenang meyakinkan publik bahwa 

dirinya bersih dari segala tuduhan. Berbagai alat bukti direkayasa 

untuk membebaskan mereka dari segala tuduhan. Yang menjadi 
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korban dan dikorbankan adalah orang-orang  tidak berdaya suruhan 

penguasa.  

Penjajahan berdampak penyiksaan terjajah oleh penjajah 

melalui organ-organ kekuasaannya,  sipil, dan kepolisian. Alat-alat 

kolonial ini melakukan intimidasi dan pelanggaran hukum. Posisi 

terjajah yang sangat lemah dan tidak memiliki ruang pengaduan 

menjadikan koran Medan milik tokoh Minke menjadi sarana 

mencurahkan segenap isi hati pribumi tentang kesewenang-

wenangan kolonial. Hal ini terlihat pada  kutipan  novel JL di bawah 

ini. 

Dalam tiga bulan setelah terbit, kantor redaksi kami di Jalan 
Naripan 1 Bandung selalu ramai dengan orang yang 
berdatangan dari kota-kota lain, yang mengeluhkan 
penindasan, perampasan hak-milik, penganiayaan atas diri 
mereka oleh para pembesar dan pejabat Gubermen, putih 
dan coklat. Kadang berbentuk persekongkolan antara dua-
duanya, putih dan coklat. Kantor administrasi di Bogor juga 
sibuk menerima orang-orang desa yang memohon keadilan 
(Toer, 1985:234). 
 

Penjajah Eropa dan penguasa pribumi sebagai kepanjangan 

tangan penjajah secara intensif  melakukan diskriminasi hukum 

terhadap terjajah. Terjajah berusaha melawannya dengan bersuara 

melalui kebebasan pers. Ini dilakukan Minke untuk membangun opini 

publik dan melakukan perlawanan terhadap penjajah secara politis. 

Langkah Minke ini mendapat sambutan luas masyarakat pribumi 

yang mengalami diskriminasi hukum waktu itu seperti tergambar 

pada kutipan novel JL berikut ini. “Orang mengharapkan 

perlindungan pendapat umum terhadap penganiayaan dan 

penindasan orang-orang atasan, penguasa kolonial putih dan coklat, 
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dengan tulisan tercetak yang tidak akan berbalik lidah” (Toer, 

1985:206-207). 

Penganiayaan dan penindasan yang melanggar hukum tidak 

hanya dilakukan pembesar kolonial. Kolonial lokal dengan sebutan 

penjajah kulit coklat dari kalangan pegawai pangrehpraja juga kerap 

melakukan penindasan dan pelanggaran hukum terhadap rakyat 

terjajah. 

Diskriminasi hukum terhadap terjajah dan tindakan yang selalu 

menindas terjajah ini didasarkan pada doktrin penjajahan. Penjajah 

selalu menempatkan dirinya  sebagai pihak yang harus menguasai. 

Apa pun yang dilakukan haruslah berdasaran pemaksaan, 

penindasan, pembunuhan, perampasan, dan penumpasan. Penjajah 

tidak memberi kesempatan dan ruang bagi terjajah untuk 

mengumpulkan energi memberontak terhadap penjajah.  

Kekejaman dan pelanggaran hukum  penjajah dengan melaku-

kan tindakan-tindakan  pemaksaan, penindasan, pembunuhan, 

perampasan, dan penumpasan terlihat pada  kutipan  novel JL 

berikut ini. “Semua berasal dari kehidupan kolonial dia melestarikan 

politik gaya lima ratus tahun yang lalu, kekuatan semata 

penggeraknya: paksa, tindas, bunuh, rampas, dan tumpas. Atas nama 

rust en orde yang berkuasa. Negeri-negeri Eropa yang telah modern 

tidak lagi menganut horden-politiek (politik gerombolan air), 

sedemikian liar lagi” (Toer, 1985:44). 

Untuk memertahankan kekuasaanya di daerah jajahan, penjajah 

melakukan strategi pemaksaan, penindasan, pembunuhan, 

perampasan, dan penumpasan. Rakyat terjajah dipaksa menyewakan 

lahannnya  untuk proyek penanaman tebu pabrik gula. Mereka terus 

ditindas dalam bentuk tanam paksa dan kerja paksa. Harta kekayaan 

mereka dirampas. Setiap terjadi pemberontakan kaum terjajah, 
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penjajah melakukan penumpasan. Penjajah harus membunuh siapa 

pun yang melawannya. 

Kesewenang-wenangan dan kerakusan penjajah diibaratkan 

sebagai binatang buas oleh Pram. Ciri binatang buas adalah hidup di 

hutan belantara. Dia akan membunuh binatang lain yang bisa 

dimangsanya.   

Masyarakat penjajahan diibaratkan dalam kehidupan  hutan 

rimba raya. Siapa yang kuat adalah pemenangnya. Hidup tak 

mengenal peraturan dan hukum. Yang menang adalah yang menjadi 

penguasa. Binatang buas menjadi raja hutan. Binatang kecil terus 

menjadi korban tirani binatang  besar ini. Perumpamaan ini 

tergambar pada kutipan novel JL berikut ini.  “Binatang buas (Van 

Heutzs) yang mau enak sendiri. Seperti raja-raja nenek moyangku. 

Seperti raja-raja pribumi yang dicelanya”( Toer, 1985:218). 

Penjajah rakus, ingin menang, dan enak sendiri. Ini  merupakan 

watak penguasa. Karena itu, mereka melakukan ketidakadilan 

terhadap terjajah. Penjajah melakukan kecurangan menyewa tanah-

tanah terjajah untuk perkebunan tebu. Kisah kecurangan sewa tanah 

ini termasuk penelitian Minke pada petani-petani tebu di Tulangan 

Sidoarjo. Untuk mengetahui penderitaan kaum tani ini, Minke 

menginap beberapa malam di rumah Trunodongso sebagai 

reperesentasi petani yang membangkang terhadap penjajah. 

Penelitian kecil Minke kepada keluarga Trunodongso tergambar pada  

kutipan  novel ASB di bawah ini.  

Dari ceritamu tentang Trunodongso, coba, siapa yang 
membikin dia miskin dan terusir dari tanahnya? Orang-orang 
yang lebih tahu, lebih banyak tahu tentang petani dan 
pertanian. Aku yakin, Tuan Mellema bukan saja tersangkut 
dalam penipuan uang sewa, lebih dari itu, ia terlibat dalam 
pemaksaan dan penindasan. Tak mungkin bisa terjadi 
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persengkongkolan sewa tanah kalau tak ada tanah bisa 
disewa dengan mudah (ASB, 2009:338).  
 

Novel ASB banyak menceritakan  petulangan Minke dalam 

menangkap fakta sosial yang dialami para petani pembangkang di 

bawah komando Trunodongso. Minke berusaha memiliki  data  yang 

dapat dipertanggungjawabkan dalam tulisannya. Meski begitu,  Jean 

Marais menyangsikan usaha Minke karena penjajah di pengadilan 

akan berusaha menyalahkan Minke karena tulisannya dianggap 

khayalan dan tidak disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Ketidakadaan bukti atas rekayasa penjajah itulah yang membuat 

Minke selalu terkalahkan dalam pengadilan. Penjajah selalu 

memenangkan perkara hukum untuk melakukan penindasan 

terhadap terjajah. 

Fenomena ini seperti kata Jean Marais pada Minke yang 

memperkirakan kekalahan Minke di hadapan hukum penjajah. 

Keadilan tidak pernah memihak terjajah, karena kebenaran dalam 

fakta tidak mampu mengalahkan rekayasa penjajah dalam 

pembuktian di pengadilan seperti  kutipan  novel ASB di bawah ini. 

Mungkin kau benar, tapi belum mampu mwmbuktikan 
kebanaranmu. Dan aku yakin: kau pasti benar. Kalau ada 
kekurangan satu-satunya padamu, itulah pembuktian 
kebenaranmu. Dalam hukum, kau kalah memang bisa 
dituntut dan dihukum, selama bukti tak dapat kau 
tunjukkan. Sebaliknya pengadilan akan menunjukkan: kau 
tak punya bukti sebagai dasar yang bisa 
mempertanggungjawabkan kebenaranmu (Toer, 
2009:292). 

 

Nasib tragis bangsa terjajah yang tidak mampu membuktikan 

kebenarannya di pengadilan tidak hanya menimpa Minke. Minke 
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tidak sanggup menunjukkan kebenaran tulisannya melalui  data  

empiris tentang perlakuan tidak adil penjajah kepada rakyat terjajah. 

Sementera itu, Trudongso juga tidak sanggup menunjukkan  

kebenaran sikapnya yang menolak sewa tanah oleh pabrik gula yang 

merupakan pemilik lahan. Di hadapan hukum, bangsa terjajah selalu 

dalam posisi terkalahkan karena mereka tidak sanggup menunjukkan 

bukti-bukti kebenarannya. 

Ketidakberdayaan Trunodongso sebagaimana Minke dalam 

membuktikan kebenaran sikapnya terpaparkan pada ucapan tokoh 

Jean  Marais dan Kommer seperti  kutipan  novel ASB berikut ini: 

“Tuan Minke dalam kedudukan hukum yang lemah. Tapi 

Trunodongso lebih lemah lagi. Ia tak bakal bisa buktikan kebenaran 

ucapannya sendiri, biar pun dia benar” (Toer, 2009:299). 

Kebenaran di bumi penjajahan selalu berpihak penjajah. 

Penjajah menentukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran 

didasarkan  pada fakta-fakta di pengadilan dengan alasan penegakan 

hukum. Sementara itu, bangsa terjajah tidak mampu menunjukkan  

bukti-bukti kebenaran yang diperjuangkan di hadapan hukum. 

Terjajah selalu terkalahkan oleh penjajah dalam penegakan 

kebenaran  di bumi kolonial.  

Tirani penjajahan tidak hanya dilakukan oleh penjajah asing. 

Tirani penjajahan juga dilakukan oleh para pemimpin rakyat terjajah. 

Para raja dianggap sebagai penjajah juga. Raja melakukan tindakan 

semena-mena kepada rakyat pribumi sebagaimana yang dilakukan 

oleh penjajah asing.  

Raja dan para pegawai gubermen hanyalah kepanjangan 

penjajahan. Para bangsawan dalam pandangan Pram tak lain adalah 

para penjajah bangsa sendiri. Yang mereka lakukan semata-mata 

kebijakan pemerintah kolonial. Karena tindakan mereka adalah 
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instruksi penjajah, perilaku para bangsawan terhadap rakyat 

mencerminkan perilaku penjajah.  

Cara berpikir yang menempatkan para priyai bangsawan Jawa 

sebagai penjajah bangsa sendiri inilah yang  membuat tetralogi ini 

dilarang pada zaman Orde Baru. Jika Umar Kayam dalam karya-

karyanya banyak memuji kehalusan budi para bangsawan Jawa, Pram 

justru  sebaliknya melihat priyayi sumber malapetaka karena berjiwa 

korup, ingin enak sendiri, menghisap keringat rakyat, dan tidak 

memihak rakyat jelata dalam menghadapi penjajah kulit putih.  

Rakyat terjajah  dalam pandangn ini semakin menempati posisi 

yang sulit. Mereka mengalami dua tekanan. Tekanan pertama 

berasal dari pihak penjajah Eropa. Tekanan yang kedua  berasal dari 

bangsa sendiri. Hal ini seperti tergambarkan pada kutipan novel JL 

berikiut ini. “Pribumi tetindih oleh gubermen dan pejabat-pejabatnya 

sendiri” (Toer, 1985:194). 

Pandangan frontal Pram yang melihat semua orang yang 

bekerja sama dengan penjajah adalah penjajah menunjukkan 

kebenciannya yang luar biasa terhadap praktik-praktik kekuasaan 

yang menyesangsarakan rakyat jelata. Penjajahan dilihanya sebagai 

kejahatan yang teramat keji. Pram melihat kejahatan penjajah yang 

semena-mena dan melakukan praktik hukum rimba. Dalam bahasa 

lain, Pram ingin mengatakan bahwa bangsa penjajah adalah bangsa 

yang sangat biadab melalui narasinya:  “Di setiap negeri jajahan di 

mana pun di atas bumi ini, memang hanya kejahatan saja yang ada, 

termasuk yang datang  dari pihak penjajah. Orang Eropa kolonial  

biasa lebih jahat dari pribumi yang paling primitif di tengah-tengah 

pedalaman Papua sana. Janganlah terlalu mempercayai sekolah” 

(Toer, 1985:243). 

Penjajah identik dengan kejahatan. Meskipun penjajah memiliki 

pendidikan yang lebih baik daripada terjajah, tidak ada jaminan 
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akhlak penjajah lebih baik daripada terjajah. Pendidikan tinggi tidak 

sepenuhnya berkorelasi secara langsung dengan akhlak. Akhlak lebih 

ditentukan nurani seseorang untuk berbuat lebih baik denga sesama. 

Pandangan ini dikemukakan Frischboten, penasihat hukum yang 

disewa Minke. 

Kejahatan yang dilakukan penjajah di bumi kolonial benar-benar 

teramat menyakitkan bangsa terjajah. Kejahatan penjajah berupa 

pemaksaan, penindasan, pembunuhan, perampasan, dan penum-

pasan rakyat terjajah melebihi keprimitifan bangsa tejajah yang 

paling primitif di daerah pedalaman. Ini menunjukkan bahwa meski 

bangsa penjajah memahami hukum, mereka  bertindak melanggar 

hukum dan memperlakukan bangsa terjajah sacara diskriminatif.      

Dampak kejahatan dalam bentuk perlakukan hukum secara 

diskriminatif tersebut adalah munculnya rasa takut yang luar biasa di 

kalangan rakyat terjajah.  Tindakan penjajah yang melakukan strategi 

paksa, tindas, bunuh, rampas, dan tumpas terhadap terjajah 

menjadikan tradisi kekerasan di bumi kolonial. Akibat pola-pola 

kekerasan penjajah ini, terjajah memiliki karakter takut terhadap 

objek di luar dirinya yang teridentifikasi sebagai simbol penjajah.  

Muncul pendapat di kalangan  petani Jawa bahwa mereka 

mengalami ketakutan oleh hadirnya orang-orang yang berpenam-

pilan ala Eropa. Sesuatu yang asing dianggap sebagai ancaman. 

Ketidaknyamanan para petani Jawa ketika ini tergambar dalam novel 

ASB yang dinyatakan oleh Pram sebagaimana  kutipan  di bawah ini.  

Kata brosur tanpa nama dari Magda Peters: Petani Jawa 
takut pada semua yang bukan petani, karena dari 
pengalaman berabad mereka mengerti tanpa sadarnya,  
semua yang berada di luar mereka secara sendiri-sendiri 
atau bersama adalah perampas segala apa dari diri mereka. 
Dua orang bocah, dengan cangkul di tangan, sabit di bawah 
kakinya ini, takut padaku, hanya karena aku bukan 
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golongannya, hanya karena pakaianku bukan pakaian yang 
mereka biasa kenakan (Toer, 2009:246). 
 

Perlakuan keji penjajah terhadap terjajah mengakibatkan 

terjajah mengalami trauma ketakutan yang luar biasa terhadap 

penjajah. Terjajah sangat merasa khawatir memperoleh celaka 

tatkala berjumpa penjajah. Kekhawatiran tersebut terjadi karena 

terjajah dipersepsi sebagai pemberontak yang harus ditumpas.  

Penjajah sebagaimana dijelaskan pada bagian ‘dampak 

kekerasan’ melakukan tindakan fisik dan psikis untuk melumpuh-kan 

terjajah. Karena ketidakberdayaannya, terjajah hanya dapat 

melakukan perlawanan secara tersembunyi. Karena itu, muncul 

istilah perang gerilya, perlawanan  bawah tanah, dan sejenisnya.  

Karena ketaksanggupan melawan secara terang-terangan,  

terjajah mengalami ketakutan. Ketakutan merupakan bentuk 

ketakberdayaan melakukan perlawanan. Ketakutan adalah perilaku 

yang mencerminkan ketidaksanggupan untuk melakukan per-

lawanan. 

Dampak ketakutan terjajah tersebut terlihat pada keluarga  

Trunodongso ketika melihat orang berpenampilan Belanda di rumah 

Nyai Ontosoroh. Tatkala memasuki rumah besar istri Hermann 

Melema untuk melihat suaminya dirawat dokter Eropa utusan Nyai  

Ontosoroh, isteri Trunodongso mengalami keadaan psikologis pobia 

ketakutan terhadap yang serba Belanda seperti digambarkan pada  

kutipan  novel ASB di bawah ini. 

Melihat ada seorang Eropa di hadapannya, Mbok Truno dan 
anak-anaknya berhenti melangkah, berpegangan satu 
dengan yang lain. 
“Tidak apa-apa,” kataku (Minke)  memberanikan, “Masuk 
terus.” 
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 Aku beri mereka contoh, dan mereka maju dengan langkah 
menyeret di atas geladak gudang, membongkok-bongkok, 
menghindarkan mata mereka dari orang putih di depan 
(ASB, 2009:362). 
 

Lahirnya istilah “orang asing” dan “bangsa asing” didasarkan 

pengalaman traumatik ketakutan terjajah terhadap penjajah. Semua 

simbol yang merepresentasikan penjajah dianggap sesuatu yang 

mengancam diri tejajah. Rasa terancam oleh sesuatu di luar dirinya 

inilah yang menganggap semunya asing bagi dirinya.  

Kehadiran yang asing,  the other, membuat terjajah terancam 

dan tidak nyaman.  Simbol orang ‘kulit putih’ sebagai orang asing  

atas ’orang kulit coklat’ menyatakan perlawanan oposisi biner bahwa 

terjajah selalu memandang penjajah dalam posisi yang asing. 

Keasingan itu disebabkan penjajah tidak pernah memahami dan  

tidak pernah memberikan rasa aman bagi terjajah.  

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa penjajahan dalam 

tetralogi novel Pram berdampak sembilan hal terhadap bangsa  

terjajah. Kesembilan dampak tersebut adalah dampak: kebodohan, 

memburuknya ekonomi, kekerasan rasial, memburuknya kesehatan, 

perbudakan manusia, pelacuran dan perjudian, pembuangan 

manusia, penghinaan, dan diskriminasi hukum. Rasa traumatik atas 

dampak penjajahan tersebut menjadikan terjajah  mengalami 

ketakutan yang luar biasa terhadap penjajah sehingga mereka 

menganggap penjajah sebagai ‘orang asing’.  Konsep diaspora atau 

keterasingan Hommi Bhaba terbukti dalam analisis dampak 

pejajahan ini. 
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J. Rangkuman 
Materi pada bab lima ini menjelaskan beberapa dampak yang 

disebabkan adanya penjajahan, yaitu berupa kebodohan, 

pemiskinan, rasial, penyakit, perbudakan, pelacuran dan perjudian, 

pengasingan, penghinaan dan diskriminasi hukum. Kesembilan 

dampak tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Penjajahan menyebabkan kebodohan bangsa terjajah. 

Kebodohan secara sistematis dilakuan melalui kebijakan pemerintah 

penjajah yang menyediakan pendidika secara terbatas. Karena itu, 

Pram melalui tokoh Nyai Ontosoroh  mempropagan-dakan untuk 

terus tekun belajar meski tidak melalui jalur formal. Pram  melalui 

tokoh Minke juga meyakini bahwa kesempatan tampil memimpin 

organisasi harus diperjuangkan untuk mengambil alih kekuasaan 

penjajah. 

Dampak yang diakibatkan adanya penjajahan berikutnya adalah 

kemiskinan. Penjajah membuat kemiskinan kolektif bangsa terjajah. 

Penjajah ingin mematikan seluruh sendi-sendi ekonomi bangsa 

terjajah. Penjajah melalui mega proyek eksplorasi minyak dan 

perusahaan gula   selalu  menyengsarakan dan memiskinkan bangsa 

terjajah.  

Dampak rasial merupakan pembedaan ras antara kulit putih dan 

kulit hitam atau coklat. Bangsa kulit hitam dan coklat sebagai bangsa 

terjajah dianggap ras yang rendah. Hal ini menyebabkan penjajah 

sangat diskriminatif terhadap terjajah. Penjajah melakukan tindakan 

penghinaan, mengancam, dan pemaksaan. Perlakuan-perlakuan 

tersebut mengakibatkan terjajah mengalami trauma ketakutan 

terhadap penjajah. Semua atribut simbol penjajah menjadikan 

terjajah mengalami kondisi psikis yang menakutkan. 

Penjajahan membawa dampak kesehatan yang buruk bagi 

bangsa terjajah. Penyebab munculnya banyak penyakit adalah faktor 
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lingkungan yang buruk, kemiskinan, dan ketidaktersediaan tenaga 

medis yang memadai. Wabah penyakit yang banyak menyerang 

adalah cacar dan malaria. Meskipun sakit, penduduk terjajah dipaksa 

penjajah harus terus bekerja untuk memper-tahankan kehidupannya 

dan demi kepentingan penjajah. 

Kehadiran penjajah membawa dampak perbudakan bagi 

terjajah. perbudakan bangsa penjajah berbentuk perbudakan 

perempuan dan perbudakan kerja. Penjajah melakukan eksploitasi 

perempuan terjajah dan tenaga terjajah untuk meningkatkan 

kesejahteraan bangsa penjajah. Perbudakan serupa juga dilakukan 

pembesar pribumi sebagai alat kekuasaan bangsa kulit putih. 

Pelacuran dan perjudian merupakan fenomena sosial yang 

muncul akibat penjajahan. Penjajahan menyisakan dampak kultural 

dalam bentuk pelacuran, perjudian, pencurian, dan pembunuhan. 

Kultur asusila ini  menyebabkan munculnya penyakit kelamin. Yang 

lebih mengerikan lagi adalah lahirnya generasi cacat akibat penyakit 

sipilis yang diderita orang tua mereka. 

Dampak akibat penjajahan berikutnya adalah adanya 

pembuangan atau perasingan terjajah. Pembuangn manusia terjajah 

yang melawan penjajah berakibat pemutusan hubungan sosial 

terjajah dengan orang-orang di sekelilingnya sehingga pembuangan 

menciptakan keadaan psikologis terasing bagi terjajah. Pembuangan 

juga merupakan cara penjajah untuk menyingkirkan para tokoh 

terjajah yang melakukan perlawanan politik terhadap penjajah 

misalnya D-W-T. Douwes Dekker (D) merupakan peletak dasar-dasar 

ekonomi Indonesia. Wardi atau Ki Hadjar Dewantara (W) merupakan 

peletak dasar pendidikan Indonesia yang hari kelahirannya 2 Mei 

ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tjipto Mangunkusumo 

(T) dianggap sebagai peletak dasar ilmu kedokteran di Indonesia yang 
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namanya hingga  kini masih dipakai sebagai rumah sakit ternama di 

ibu kota Jakarta. 

Akibat adanya penjajahan berikutnya adalah penghinaan. 

Penjajah merasa memiliki harga diri yang lebih tinggi daripada 

terjajah. Dengan cara berpikir merasa tinggi diri ini, penjajah 

melakukan penghinaan terhadap terjajah. Keterhinaan terjajah 

mengakibatkan  rasa kehilangan identitas diriterjajah. 

Dampak pejajahan melahirkan diskriminasi hukum. Terjajah 

selalu dalam posisi tidak berdaya. Hukum memihak penguasa. Rakyat 

terjajah selalu dalam posisi terkalahkan di hadapan hukum. Dengan 

berbagai alasan, penguasa kolonial memiliki kekebalan hukum 

dengan cara tiadanya barang bukti ataupun alasan lain.  
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BAGIAN 6 

PANDANGAN  PENJAJAH 
 

 

 

 

 

 

Pemikiran bangsa penjajah berbeda dengan bangsa terjajah. 

Pemikiran penjajah melahirkan pandangan tertentu terhadap bangsa 

terjajah. Karena itu, penjajah memiliki cara pandang tertentu dalam 

melihat perilaku dan sikap bangsa terjajah. Cara pandang itu 

melahirkan penilaian baik dan kurang baik diri terjajah menurut 

penjajah.  

Pandangan penjajah berguna bagi terjajah. Dengan 

mengetahui penilaian diri terjajah oleh penjajah, terjajah  

mengetahui keadaan dirinya. Pemahaman diri ini sangat berguna 

untuk membangun jati diri kebangsaan terjajah.  

Identitas bangsa terjajah dapat diketahui dari pandangan-

pandangan bangsa penjajah. Identitas ini  merupakan modal besar 

bangsa terjajah dalam mewujudkan potensinya membangun 

peradaban bangsa terjajah pascapenjajahan. Wacana inlander yang 

terus dipropagandakan penjajah barangkali sebenarnya tak demikian 

kenyataaannya, karena sesungguhnya sebagai manusia terjajah juga 

memiliki potensi-potensi besar yang tak diketahuiya. Dari pandangan 
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objektif penjajah itulah, selain potensi negatif, potensi positif bangsa 

terjajah dapat diketahui dan diinventarisasi sebagai karakter 

pembangun  nasionalisme bangsa terjajah. 

Pandangan-pandangan penjajah terhadap bangsa terjajah 

tersebut didasarkan pada konsep oposisi biner superior-inferior. 

Penjajah mencitrakan dirinya sebagai yang lebih sedangkan terjajah 

adalah yang kurang. Penjajah selalu merasa  lebih unggul daripada 

terjajah. Konsep inilah yang kemudian menjadikan penjajah selalu 

merasa nomor satu di atas bansa-bangsa terjajah. Pandangan 

penjajah tersebut adalah sebagai berikut. 

 

A. Terjajah Tidak Mudah Menyerah  

Mitos kegigihan dan tidak mudah menyerah bangsa terjajah 

terkuak dalam peperangan antara penjajah dan terjajah. Penjajah 

merasakan perlawanan yang diberikan rakyat lokal di Hindia tidak 

mengenal menyerah dan putus asa. Orang Aceh, misalnya, dikenal 

sebagai bangsa yang ulet dan tidak mudah menyerah. Mereka tidak 

mengenal kalah dalam peperangan, karena  mereka tidak pernah 

menyerah meski kalah.  

Orang Aceh memiliki cara khusus dalam berperang. Meski kalah, 

mereka tetap melawan dengan segala kemampuan  yang mereka 

miliki. Orang Aceh tidak pernah mengenal kata menyerah, sehingga 

lawan yang tidak memiliki semangat baja akan tumpas di hadapan 

rakyat Aceh. Kehebatan rakyat Aceh terlihat pada  kutipan  novel BM  

berikut. ”Orang-orang berangasan dari daerah kapur akan tumpas di 

Aceh” (Toer, 1980:52). 

Selain tidak mudah menyerah, rakyat Aceh memiliki keberanian 

yang luar biasa dalam menghadapi penjajah. Segala cara ditempuh 

untuk melumpuhkan lawan. Tindakan-tindakan nekad dan sporadis 

yang tidak diperhitungkan lawan dilakukan.  
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Semangat berkobar untuk berperang melumpuhkan penjajah 

tidak hanya dimiliki kaum laki-laki. Mereka berperang tidak mengenal 

usia, jenis kelamin, dan keadaan. Perempuan, anak-anak, dan orang 

sakit justru bersemangat berperang karena mereka berkeyakinan 

mati dibunuh musuh merupakan hal yang berguna bagi bangsanya.  

Kutipan  novel BM di bawah ini menunjukkan hal tersebut.  

Memutus sarana kompeni: jembatan, jalanan, kawat tilgrap, 
kereta dan relnya, peracunan air minum, serangan dadakan, 
ranjau bambu, penyergapan, penikaman tak terduga, 
pengamanan dalam tangsi. Korban rakyat Aceh dalam 
perang: anak-anak, kakek-nenek, orang sakit, wanita 
bunting, dan orang yang tak berdaya  itu justru beruntung 
jika dibunuh kompeni (Toer, 1980:52—53). 

 

Karena kegigihan rakyat Aceh, Jean Marais menilai rakyat Aceh 

sebagai orang  penggertak, ulet, keras seperti baja,  dan bangsa 

perbuatan. Kegigihan rakyat Aceh ini juga dimiliki oleh rakyat Bali dan 

daerah lain dalam melawan penjajah.  

Rakyat masing-masing daerah dengan gigih melawan penjajah 

Belanda. Daerah satu kalah, daerah lain membangun kekuatan. 

Kekalahan daerah lain tidak menyurutkan perjuangan rakyat daerah 

lain. Mereka justru membangun semangat untuk menang. 

Perlawanan demikian inilah yang melahirkan semboyan perjuangan 

nasionalisme keindonesiaan: Hilang satu tumbuh seribu.  

Kegigihan bangsa terjajah terlihat dalam perang tidak mengenal 

lelah di Bali, Lombok, dan daerah-daerah lain. Perang rakyat Bali 

menunjukkan keheroikan mereka. Meski rakyat habis oleh bedil dan 

meriam Belanda, mereka tidak pernah menyerah seperti 

digambarkan kutipan novel JL berikut ini. ”Pertempuran untuk 

menjatuhkan kerajaan Klungkung, kerajaan Bali berakhir, berjalan 

selama lebih dari empat puluh hari. Klungkung jatuh, tapi Lombok 

bangkit melawan” (Toer, 1985:245). 
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Atas kegigihan rakyat Bali, Ter Haar menulis surat kepada Minke 

tentang perlawanan orang-orang Bali. Meski mereka telah dikalahkan 

Belanda dengan korban ribuan mayat laki-laki, perempuan, dan bayi, 

mereka mundur membentuk perlawanan dengan membentuk 

bentengToh Pati dan melakukan serangan gerilya yang tak mengenal 

pasrah demi mempertahankan daerah wilayah Klungkung, setelah 

Denpasar dikuasai kompeni.  

Hanya dengan persenjataan sederhana tombak dan keris, 

mereka menumpas Belanda yang bersenjata modern sehingga 

Belanda harus menurunkan banyak pasukan. Menundukkan 

Klungkung harus melalui Toh Pati. Entah berapa tahun lagi Toh Pati 

akan dapat dilalui. Satu bangsa yang hebat menghadapi bala tentara 

modern tanpa gentar. Satu bangsa yang patut jadi kebanggaan Tuan. 

Demikian  tulis Ter Haar sebagai representasi pandangan bangsa 

penjajah kepada bangsa terjajah yang dideskripsikan pada kutipan  

novel JL berikut ini.  “Raja Klungkung telah memerintahkan semua 

orang, laki, perempuan, dan anak-anak untuk nyikep, senjata di 

tangan, sampai orang penghabisan. Gong Ki Sekar Sandat telah 

ditabuh bertalu-talu dan Keris Andal-Andal kerajaan I Pecalang dan I 

Tan Kadang telah dihunus, sebagai pertanda kerajaan siap tempur” 

(Toer, 1985:209). 

Itulah gambaran kegigihan dan tidak mudah menyerah rakyat 

terjajah dalam melawan penjajah. Karakter heroisme, berani mati, 

tidak mudah menyerah, dan tidak pernah takut kepada siapa pun, 

kecuali kepada Tuhan, merupakan karakter bangsa ini. Bangsa ini 

dalam sejarah  memiliki mental tidak mudah menyerah. Mental kerja 

keras dan tak mudah menyerah ini merupakan modal dasar sebuah 

bangsa yang ingin maju.  

Keuletan orang Aceh dan Bali dalam sejarah peperangan 

melawan kolonial mengajarkan kepada kita bahwa bangsa ini bangsa 
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besar yang memertaruhkan segala apa yang dimiliki demi 

kehormatan bangsanya. Karakter yang demikian perlu memperoleh 

tempat di saat keadaan kolektif bangsa yang terkesan pemalas dan 

tak memiliki jiwa kompetitif seperti pada  saat ini. 

Keterbatasan keadaan tampaknya yang menjadikan jiwa 

’petarung’ muncul dan ingin menjadi pemenang. Sejarah 

menunjukkan betapa alat-alat perang kita sangat minim 

dibandingkan penjajah yang sudah mengenal teknologi bedil dan 

mesiu. Petani desa yang tak pernah mengenal teknologi perang pun 

berani melawan penjajah yang bersenjata lengkap. 

Jika rakyat tak terpelajar mewujudkan kgigihannya melalui 

pengorbanan fisik,  para terpelajar memiliki gagasan-gasan besar 

kesadaran akan pentingnya  memperoleh pendidikan. Ini terlihat 

pada propaganda BO bahwa pendidikan diyakini oleh bangsa terjajah 

mampu meningkatkan peradaban, kebudayaan, derajat, dan 

kehormatan bangsa terjajah atas dominasi penjajah.  

Pendidikan merupakan alat menuju keberadaban. Keberadaban 

tidak lain adalah tujuan pembentukan sebuah bangsa. Tampaknya 

pendidikanlah yang menjadikan pihak penjajah menguasai pihak 

terjajah. Untuk setara dengan pihak penjajah, terjajah haruslah 

berpendidikan sebagaimana penjajah.  

Pameo Jawa bahwa orang pandai menguasai orang bodoh  

merupakan jargon yang diyakini kebenarannya. Agar tak dikuasai dan 

memiliki kehormatan hidup sebagaimana derajat penjajah, 

jawabannya adalah ’pendidikan’. Berikut ini adalah kata tokoh Minke 

pada  kutipan  novel JL.  

Dengan BO kita orang Jawa akan memerbaiki nasib 
bersama-sama. Kita akan tingkatkan peradaban dan 
kebudayan kita, kita akan naikkan derajat dan kehormatan 
bangsa kita. Tidak semua anak-anak Tuan dapat 
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memperoleh  tempat di sekolah Angka Satu, apalagi di ELS. 
Kita akan bangun sendiri dengan kekuatan sendiri sekolahan 
untuk anak-anak Tuan (Toer, 1985:249). 
 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa kegigihan 

perjuangan fisik dan idealisme merupakan hal yang diupayakan oleh 

terjajah. Ketidakmudahan menyerah terjajah oleh penjajah 

melahirkan semboyan hilang satu tumbuh seribu. Kegigihan tidak 

mudah menyerah terjajah membuat penjajah untuk membuat 

strategi penjajahan yang bersifat nonrepresif.  

 

B. Mudah Dimanfaatkan  

Secara kuantitatif, jumlah penjajah lebih sedikit daripada 

terjajah. Karena jumlahnya sedikit, penjajah memiliki keterbatasan 

tenaga. Hal ini mendorong penjajah memanfaatkan tenaga terjajah. 

Terjajah dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan proyek-proyek 

penjajahan.  

Pemanfaatan tersebut untuk kepentingan perang maupun 

proyek pembangunan infrastruktur di daerah jajahan. Penjajah 

melakukan penumpasan pemberontak dan pembangunan  untuk 

meningkatkan ekonomi penjajah dengan menggunakan tenaga 

terjajah di wilayah lain. Untuk menumpas pemberontak Aceh dan 

Bali, misalnya, dikirim pasukan dari Jawa. Demikian juga  

pembangunan infrastruktur di luar jawa, dipekerjakan orang-orang 

Jawa.  

Hal tersebut terlihat melalui surat salah seorang Legium 

Mangkunegaran Yogyakarta yang menolak dikirim ke Bali dan 

Lombok karena kesadaran bahwa bangsa Bali adalah saudara Bangsa 

Jawa. Rakyat di Jawa waktu itu dianggap sumber daya manusia yang 

sangat potensial bagi penjajah. Jumlah tenaga yang banyak dan 



 

Menemukan Keindonesiaan dalam Novel-novel Pramoedya Ananta Toer | 235 

keahlian yang dimiliki oleh rakyat di Jawa dimanfaatkan penjajah 

untuk  penakhlukan daerah jajahan di luar Jawa serta pembangunan 

jalan dan jembatan di luar Jawa seperti dalam  kutipan  novel JL 

berikut ini.  

Kami menolak berlaga dengan saudara-saudara sebangsa. 
Kalau tidak dimulai sekarang, Paduka Tuan, takkan ada 
habis-habisnya Bangsa Jawa dipergunakan untuk 
menakhlukkan saudara di luar Jawa. Sudah terlalu banyak 
diantara sebangsa kami yang tewas di Aceh, di Sumatera 
Minangkabau, di Sumatra negeri-negeri Batak, di negeri 
Bugis, kemudian Bali dan sekarang pun akan di Lombok 
pula. Kalau untuk membuka hutan, membikin sawah, 
ladang menggali tambang, membikin jalanan, membuka 
perkebunan, memang tangan Jawa rela lakukan di seluruh 
Hindia. Tak ada jembatan baja di luar Jawa tidak dikerjakan 
oleh tangan Jawa (Toer, 1985:257). 

 

Penyebaran suku Jawa di pulau-pulau luar Jawa dapat ditelusuri 

sejak zaman penjajahan. Sejak zaman penjajahan, penduduk Jawa 

telah dimobilisasi ke luar Jawa oleh penjajah untuk kepentingan 

penjajah. Wajar ketika pascapenjajahan, penduduk Jawa tersebut ke 

pulau-pulau di luar Jawa.  

Pemanfaatan terjajah oleh penjajah dapat dilakukan penjajah 

karena politik adu domba. Ditanamkan rasa benci dan permusuhan 

penduduk Jawa dengan penduduk luar Jawa. Adu domba juga 

dilakukan dalam lingkup kecil, seperti adu domba antarkampung. 

Dengan cara demikian, terjajah saling berperang. Ketika kekuatan 

mereka menipis, penjajah dengan mudah dapat menumpas terjajah. 

Hal ini terlihat pada kutipan novel JL berikut. “Dalam menguasai 

Celebes Utara ia adu  kampung yang satu dengan yang lain. Dengan 

sogokan-sogokan  cerutu pada kepala-kepala kampung, Van Der 
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Wijck meniupkan permusuhan dan pengadudombaan. Kampung 

demi kampung berjatuhan ke tangannya dengan hanya 

menggunakan beberapa puluh orang serdadu penengah kompeni” 

(Toer, 1985:209–210). 

Penjajah memanfaatkan kelemahan ekonomi terjajah sebagai 

strategi adu domba. Ketidakberdayaan ekonomi para pemimpin 

kampung menyebabkan mereka mudah dipengaruhi dan diperdaya 

oleh penjajah. Fakta ini memberi pelajaran berharga bangsa terjajah 

bahwa ekonomi merupakan faktor penting yang harus dibangun 

manakala menghendaki ketidakhadiran penjajah. Karena sebab 

kerapuhan ekonomi tersebut dan pemberian bantuan, terjajah 

dimanfaatkan penjajah.  

Penjajah tidak sangup melawan terjajah karena terjajah dalam 

jumlah besar secara kuantitatif. Karena itu, penjajah memecah 

kekuatan-kekuatan terjajah dalam kelompok-kelompok kecil. 

Kelompok-kelompok kecil tersebut dipersuasi saling bermusuhan 

sehingga kekuatan terjajah terbelah. Sebagian memihak kepada 

penjajah karena bantuan ekonomi penjajah. Mereka inilah yang 

dimanfaatkan penjajah untuk melawan kelompok-kelompok 

nonkooperatif.  

Terjajah tidak menyadari diperalat penjajah. Kesadaran mereka 

timbul pascahancurnya seluruh kekuatan terjajah. Ketika seluruh 

kekuatan terjajah melemah, penjajah secara ekspresif menguasai 

terjajah. Penjajah merupakan manajer perang. Penjajah sebagai  

pengendali kekuatan-kekuatan kecil terjajah. Terjajah dengan segala 

keterbatasan pengetahuan, ekonomi, dan belum munculnya 

kesadaran nasionalisme berbangsa  dengan mudah dimanfaatkan 

penjajah untuk memperpanjang masa penjajahan.  

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa penjajah 

memercayai bahwa terjajah mudah dimanfaatkan manakala terjajah 
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membutuhkan bantuan penjajah. Rasa kebergantungan terjajah 

terhadap penjajah  itu terus disuburkan oleh penjajah. Tujuannya 

adalah  agar terjajah membutuhkan bantuan. Setiap bantuan yang 

diberikan penjajah selalu memiliki konsekuensi memanfaatkan 

terjajah untuk kepentingan penjajah. 

 

C. Harus  Bekerja Sama 

Operasi penjajahan di tanah jajahan dilakukan dua cara. Cara 

pertama penjajah melakukan kekerasan. Kekerasan dilakukan 

terhadap kelompok masyarakat terjajah yang tak kooperatif 

terhadap penjajah. Cara kedua adalah cara bekerjasa dengan 

terjajah. Penjajah dengan kelicikannya melakukan bentuk-bentuk 

kerja sama dengan masyarakat terjajah jika cara kekerasan tak 

memungkinkan dilakukan. Kerja sama ini  dilakukan terhadap 

kelompok masyarakat sosial yang terpelajar.   

Penjajah menyadari bahwa dalam kolektifitas masyarakat 

terjajah, terdapat kelompok sosial terpelajar. Kelompok ini dianggap 

berbahaya oleh penjajah karena mereka mampu memobilisasi masa 

terjajah untuk bersikap nonkooperatif terhadap masyarakat 

penjajah. Karena memiliki pengaruh yang kuat terhadap masanya, 

penjajah cukup berhati-hati dalam bersikap terhadap kalangan 

terjajah terpelajar. 

Dalam menghadapi masyarakat terjajah yang terpelajar ini, 

penjajah melakukan setrategi penjajahan dengan kekerasan dan 

kerjasama. Kerja sama dimaksudkan memahami jalan pikiran terjajah 

untuk membuat keputusan dalam menghadapi terjajah. Untuk dapat 

menjajah pribumi, maka penjajah harus menguasai jalan pikiran 

terjajah.  

Inilah yang disebutkan Said dalam studi Orientalismenya bahwa 

studi ketimuran yang dilakukan oleh orang-orang Barat  memiliki 
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tujuan memahami prototipe orang timur untuk kepentingan 

menguasai orang timur. Barat sebagai representasi penjajah  

menyelami seluruh kehidupan orang timur agar mereka memahami 

dengan benar jalan pikiran orang timur. Pemahaman jalan pikiran 

bangsa terjajah oleh penjajah ini menjadikan penjajah memiliki 

kemampuan untuk merumuskan strategi penjajahan.       

Cara-cara melakukan kedekatan emosional penjajah dengan 

terjajah ini dalam novel Pram dilakukan Gubernur Jenderal Van 

Heutsz di Jawa terhadap tokoh Minke. Hal yang sama juga dilakukan 

Gubernur Jenderal  Doktor Snouck Hurgronje yang banyak bergaul 

dengan orang Aceh untuk melakukan penjajahan terhadap 

masyarakat Aceh seperti deskripsi kutipan novel JL berikut ini. ”Van 

Heutsz membutuhkan persahabatan untuk mengetahui  pikiran-

pikanku. Mungkin aku dianggapnya  terpelajar pribumi. Dia berlaku 

seperti Doktor Snouck Hurgronje dulu terhadap Achmad 

Djajadiningrat” (Toer, 1985:226). 

Cara licik penjajah ini sangat dirasakan oleh Minke. Bahkan 

hingga masalah privaci pun, penjajah melakukan intervensi terhadap 

terjajah. Pram melukiskan Belanda memiliki intervensi mengawinkan 

Minke dengan  anak raja yang menjadi kekuasaanya.  

Penjajah hendak mengatur seluruh sendi kehidupan terjajah. 

Hal-hal yang sangat pribadi pun bagi terjajah diurus penjajah jika 

dianggap membahayakan penjajah. Penjajah  mengatur segala 

tindakan masyarakat terjajah karena mereka berpandangan bahwa 

hak tertinggi di bumi kolonial berada di tangan penjajah. 

Karena penjajah memiliki hak tertinggi, penguasa kolonial 

memiliki hak mengatur terjajah menurut pembenaran penjajah. 

Strategi yang dijalankan adalah membatasi gerak para terpelajar dan 

para raja pribumi yang dianggap membangkang dengan melakukan 

pembatasan-pembatasan sehingga mereka kehilangan kekuasaan. 
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Argumetasi yang dibangun kolonial adalah bahwa wilayah terjajah  

untuk kepentingan penjajah.  

Kesanggupan mengatur dan membatasi terjajah ini menjadikan 

terjajah kehilangan hak-hak individunya. Penjajahan karena itu 

berdampak kultural terhadap bangsa terjajah karena mereka 

kehilangan identitas kekuasaan atas diri mereka sendiri.  Hal ini 

dirasakan Raja Sukabumi yang  dibuang dari kerajaannya dan 

putrinya dikawinkan dengan tokoh Minke untuk tujuan politis.  

Kutipan  novel JL berikut ini menunjukkan hal tersebut. ”Tuan Besar 

bermaksud hendak mengawinkan anakku dengan siapa? Mereka 

sudah renggut anakku dari kami. Mereka berusaha membikin anakku 

jadi Belanda dan jadi kafir. Sekarang mau  ikut campur mengawinkan. 

Kan itu sudah cukup kurang ajar? Auzubillah!” (Toer, 1985:322). 

Perkawinan seseorang dalam menentukan pasangan hidupnya 

merupakan masalah pribadi. Intervensi penjajah dalam menentukan 

pasangan hidupnya merupakan usaha penjajah untuk mengendalikan 

tokoh Minke yang merupakan representasi terjajah terpelajar. 

Penjajah berupaya mengetahui seluruh kehidupan terjajah terpelajar 

agar terjajah dapat dikendalikan, sehingga tidak melakukan 

perlawanan. Demikianlah cara penjajah mengatur kehidupan terjajah 

sehingga seluruh sendi kehidupan terjajah dikuasai seperti  kutipan 

novel JL berikut ini. ”Perintah perkawinan juga salah satu bagian dari 

cara-cara Gubermen untuk mengendalikan putra atau putri para 

pembesar pribumi” (Toer, 1985:322). 

Penguasaan penjajah terhadap terjajah terpelajar yang 

dibungkus dengan kerja sama dan demi kepentingan terjajah juga 

bertujuan untuk peningkatan ekonomi negara terjajah.  Penjajah 

sangat pandai dalam membangun argumentasi bahwa 

pemberdayaan terjajah terpelajar demi kemakmuran terjajah. 

Penjajah berargumentasi bahwa penjajah telah lama membuat 
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terjajah menderita. Karena itu, penjajah memiliki tanggung jawab 

untuk menyejahterakan terjajah melalui politik balas budi atau politik 

ethiek.  Kutipan  novel  JL berikut ini menunjukkan hal tersebut. 

“Gubermen sangat mengharapkan terpelajar pribumi membantu 

pekerjaan gubermen dalam melaksanakan konsep ethiek, konsep 

balas budi Nederland pada Hindia. Untuk mengurangi kemiskianan, 

di Jawa telah dipindahkan sejumlah penduduk dan keluarganya dari 

Jawa ke Lampung” (Toer,1985:218). 

Dengan dalih menyejahterakan rakyat terjajah di wilayah yang 

terbatas sumber daya manusianya, penjajah memindahkan  terjajah 

terpelajar Jawa ke  luar Jawa. Para pemikir ini diberdayakan untuk 

membangun kota baru di luar pulau Jawa dengan segala 

infrastrukturnya. Pola transmigrasi yang dikembangkan Orde Baru 

ternyata merupakan warisan kolonial. Dengan cara demikian, 

perekonomian di luar pulau Jawa tumbuh. Jargon ‘pemerataan 

penduduk dan pemerataan ekonomi’ menjadi moto penting yang 

dihembuskan penjajah, meski dalam praktiknya penjajah yang lebih 

banyak merasakan manfaat kerja terjajah terpelajar ini daripada 

rakyat terjajah pada umumnya.  

Penjajah berpandangan bahwa terjajah terpelajar  membahaya-

kan bagi penjajah. Untuk itu, terjajah terpelajar harus diajak bekerja 

sama dengan penjajah. Penjajah karena itu membuat kebijakan 

‘terjajah terpelajar harus terus diawasi dan dimanfaatkan’. 

Pengawasan penjajah terhadap terjajah terpelajar meliputi seluruh 

aktivitas kehidupannya. Tujuan pengawasan ini adalah menutup 

ruang perlawanan terjajah dan pemberdayaan terjajah terpelajar 

demi kepentingan penjajah.  

 

D. Kelas Sosial  
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Kelas sosial dalam masyarakat terjajah melemahkan diri 

terjajah. Tokoh Minke hendak meniadakan kelas sosial pada 

masyarakatnya. Tradisi feodal para priyayi yang ingin dihormati  

dihancurkannya. Kebiasaan menunduk-nunduk bahkan berjalan 

merangkak di hadapan para pembesar  merupakan tradisi yang 

kurang memberikan ruang kreatif bagi rakyat terjajah.  

Terdapat nilai-nilai yang  diperjuangkan oleh tokoh Minke dalam 

hal ini. Nilai tersebut adalah  duduk sama rendah dan berdiri sama 

tinggi. Nilai kemanusiaan universal inilah yang diperjuangkannya 

dalam hubungan sosial antartokoh dalam  tetralogi tersebut.  

Kelas sosial rendah yang direpresentasikan petani dalam 

pandangan Pram menduduki nasib yang selalu tersisihkan dan 

direndahkan. Sementara itu, kelas sosial priyayi diwacanakan sebagai 

kelas sosial yang harus dihormati dan dimuliakan, walaupun para 

priyayi merupakan  penjajah sebagai kepanjangan kekuasaan kolonial 

Eropa. Merendahkan yang sudah rendah dan meninggikan penindas 

dalam kelas sosial masyarakat terjajah ini sangat tidak disukai Pram.  

Kutipan  novel JL berikut menunjukkan hal tersebut.  

Kebetulan ia seorang petani. Ia datang  merunduk-runduk  
kemudian menggelesot di lantai. Aku pandangi tuan rumah 
(priyayi) dan rupanya ia tidak terganggu melihat 
pemandangan itu. Bahkan melambai  agar lebih mendekat. 
Ingin aku menyuruhnya  duduk di kursi, tetapi itu bukan 
kursiku dan bukan di rumahku. Masih dibutuhkan waktu 
untuk membicarakan perkara kebiasaan ini tanpa 
menyingung perasaan orang (Toer, 1985:446).  
 

Pram selalu memiliki kecenderungan membela rakyat kecil dan 

memosikan kaum priyayi sebagai kelompok sosial yang gila hormat. 

Pram ingin mengajak rakyat jelata untuk tidak memiliki ketakutan 

terhadap kelompok sosial penguasa. Rasa berani inilah yang 
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dikumandangkan Pram untuk bangkit sebagai bangsa. Kutipan 

berikut menunjukkan bahwa Pram memperjuangkan nilai-nilai 

tersebut. “Antara dia (Sandiman) dan aku, adalah iblis Jawa. Iblis 

yang ada di mana-mana: iblis susuntangga sosial, penguasa daerah 

tidak bertuan, penguasa Jawa yang satu dari semua Jawa, semua 

Jawa dari Jawa yang satu, yang satu dari yang satu. Semestinya dia 

sahabat bukan bawahan. Kekuatan iblis Jawa, oh, menyingkir, kau” 

(Toer, 1985:259). 

Kebencian Pram pada ‘pengastaan’ ‘priyayi-bukan priyayi’ di 

Jawa didorong oleh dua hal. Pertama, priyayi dianggap sebagai kelas 

social yang menjajah kelas sosial di bawahnya. Kedua, ketundudukan 

rakyat biasa terhadap priyayi menyebabkan tradisi tidak kreatif 

karena hidup telah dibingkai oleh ketakutan dan kepatuhan oleh 

karena kelas sosial dan bukan pengetahuan yang dimiliki.   

Dalam pandangan Pram, watak priyayi adalah statis. Ini yang 

membuat  priyayi tidak mengalami kemajuan. Inilah kata tokoh 

Minke ketika ditanya oleh toleh Raden Tomo terhadap kemajuan 

organisasi BO yang mayoritas anggotanya para priyayi. “Organisasi ini 

tidak tidak bisa bergerak sebagaimana diharapkan. Aku telah keliru 

dalam mencari massa. Anggota-anggotanya adalah para priyayi yang 

statis, tak punya inisiatif, tidak punya gairah hidup, ingin 

menghabiskan hidup dengan tenang dalam dinas gubermen (Toer, 

1985:230). 

Wacana yang menempatkan Eropa lebih baik sebagaimana 

superioritas priyayi dalam masyarakat Jawa merugikan bangsa 

terjajah. Karena itu, tokoh Minke digambarkan Pram sebagai tokoh 

yang tidak menyukai menggunakan bahasa Jawa karena memberikan 

penghormatan priyayi dan memosikan rendah yang bukan priyayi. 

Dalam konteks ini, dipahami bahwa Pram berpandangan bahwa 

penggunaan bahasa Jawa yang mengenal undha usuk bahasa secara 



 

Menemukan Keindonesiaan dalam Novel-novel Pramoedya Ananta Toer | 243 

tidak langsung melanggengkan sistem penghambaan terjajah kepada 

penjajah.  

Penggunaan bahasa Jawa secara tidak langsung menciptakan 

penguasaan terhadap terjajah, karena selalu tercipta stratifikasi sosial 

yang memisahkan antara si kuat dan si lemah. Kelompok-kelompok 

sosial inilah yang menghambat rasa sebangsa dalam melawan 

dominasi gubermen. Pran karena itu menawarkan nasionalisme 

melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai identitas nasional dan 

bukan identitas kelas sosial. Penggunaan bahasa Melayu dianggap 

menunjukkan kesederajadan pemakainya. Karena ketika berbicara 

dengan Ja’in, tukang rem kereta api yang ditumpanginya dari Kroya, 

Minke menghendaki Ja’in berbahasa Melayu seperti  kutipan  novel 

JL berikut. 

”Nama sahaya Ja’in, Bendoro,” katanya dalam Jawa padaku. 
Aku (Minke) melirik pada Sadikoen (priyayi). Ia (Sadikoen) 
merasa risi mendengarkan kromo yang ditujukan padaku. 
”Bagaimana kalau bicara Melayu saja?” tanyaku (Toer, 
1985:265). 

 

Pram menawarkan kekuatan terjajah melalui penghapusan 

kelas ‘priyayi dan bukan priyayi’ melalui kelas masyarakat modern. 

Masyarakat modern bagi Pram adalah masyarakat yang memiliki 

kerja bebas dengan mengedepankan usaha berdagang melalui 

pembentukan organisasi yang beranggotakan para orang bebas yang 

tidak terikat oleh pemerintah kolonial. Kelompok pedagang inilah 

yang diharapkan mampu melakukan reformasi yang gagal dilakukan 

oleh para priyayi seperti kutipan berikut. “Mereka (pedagang) yang 

tidak terikat pada jabatan gubermen, mereka yang bebas, mereka 

yang berdagang, berusaha dengan kekuatan sendiri dan di atas kaki 

sendiri, orang-orang yang dinamis yang berpengetahuan praktis itu, 
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adalah orang-orang merdeka yang harus dipersatukan” (Toer, 

1985:335). 

Pram melihat kemerdekaan adalah kemandirian. Kemandirian 

individulah yang menjadikan kekuatan bangsa. Ketidakmandirian 

menyebabkan kebergantungan. Kebergantungan terjajah terhadap 

penjajah itulah yang menyebabkan kelemahan dan pengaturan diri 

terjajah oleh penjajah. Ketika mata rantai ketidakmandirian ini tak 

dapat diputus, praktik penjajahan terus senantiasa berlangsung.    

Atas dasar cara berpikir ini, Pram mengidealisasikan organisasi 

yang beranggotan para manusia mandiri. Lahirnya ide ini disebabkan 

kegagalan BO dan Syarikat Priyayi yang beranggotakan para priyayi. 

Priyayi yang dianggap kelas terpelajar ternyata tidak mampu 

melakukan perubahan.  Ketidakmampuan priyayi memerjuangkan 

bangsanya dalam menghadapi tekanan penjajah disebabkan priyayi 

bukanlah orang bebas sebagaimana para pedagang. Kehidupan 

priyayi sebagai pegawai gubermen selalu dikontrol dan  diatur 

penjajah. 

Karena itu, perlu gerakan modernisasi organisasi yang 

beranggotakan para pekerja bebas atau kalangan wiraswasta yang 

Pram menyebutnya sebagai ‘manusia bebas’. Manusia bebas tidak 

hanya orang-orang pribumi yang menyandarkan kehidupannya pada 

usaha sendiri dengan cara berdagang. Orang Eropa pun digolongkan 

menjadi dua jenis. Pertama orang Eropa yang bebas dan kedua orang 

Eropa yang bermental pegawai. Kelompok terakhir ini adalah para 

pejabat gubermen yang memiliki prototipe seperti para priyayi Jawa. 

Dua golongan orang Eropa itu digambarkan Pram melalui pandangan 

tokoh Minke berikut ini. “Dia (Jean Marais) pula yang telah mengajari 

aku membedakan Eropa kolonial dari Eropa bebas. Dan yang bebas 

menciptakan yang kolonial tapi tetap besar. Yang kolonial terkutuk 

untuk tetap kolonial” (Toer, 1985:237). 
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Pram mengajak bangsanya untuk keluar dari dunia kepriyayian 

karena pengalaman masa lalu menunjukkan kegagalan organisasi di 

Hindia Belanda yang  disebabkan anggotanya para priyayi yang 

bermental pangrehpraja yang korup. Organisasi pribumi harus 

menghimpun orang-orang bebas, orang yang tidak terikat oleh 

pekerjaan atau jabatan yang diberikan oleh pemerintah penjajah. 

Demikian pandangan tokoh  Douwager yang memiliki kemiripan 

dengan nama tokoh Douwes Dekker dalam konteks sejarah, 

berdasarkan kegagalan organisasi Sjarikat Priyayi.  

Tokoh-tokoh yang dihidupkan Pram sebagai pahlawan 

bangsanya itu berpandangan bahwa  kegagalan organisasi-oranisasi 

terpelajar selama ini karena anggotanya adalah orang-orang 

berwatak pegawai. Watak pegawai dalam pandanga Minke adalah 

watak budak, orang yang menunggu diperintah, orang yang terikat 

oleh penguasa. Terhadap orang yang lebih rendah, priyayi 

memosisikan diri sebagai pribadi yang beku, rakus, gila hormat, dan 

korup.  Kutipan  novel JL berikut menunjukkan hal demikian.  

Di Hindia ini, Tuan, sejauh kuperhatikan, begitu seorang 
terpelajar mendapat jabatan dalam dinas gubermen, dia 
berhenti sebagai terpelajar. Kontan dia ditelan oleh 
mentalitas umum priyayi: beku, rakus, gila hormat, dan 
korup. Nampaknya yang harus dipersatukan memang bukan 
kaum priyayi, mungkin justru orang-orang yang sama sekali 
tidak punya jabatan negeri (Toer, 1985:298). 
 

Karena itu ada ide untuk membagun organisasi yang 

beranggotakan orang-orang bebas atau para  pedagang. SDI diisi oleh 

orang-orang pedagang dan muslim. Pedagang adalah orang bebas 

dari intervensi gubermen. Dengan kebebasan ini, diharapkan SDI 

tumbuh berkembang, tidak mandeg sebagaimana BO yang 

anggotanya para priyayi terpelajar. Dengan anggota yang berpegang 
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teguh pada ajaran agama, diharapkan mereka memegang nilai-nilai 

kejujuran.  Dengan kejujuran diharapkan tidak ada lagi korupsi 

sebagimana sebab kebangkrutan Sjarikat Priyayi. Idealisasi 

membangun masyarakat terjajah yang penuh kemandirian, berpikir 

masa depan, dan kejujuran ini dinyatakan Pram dengan mengambil 

teladan nabi seperti  kutipan  berikut. “Bukan kebetulan Nabi SAW 

pada mulanya juga pedagang. Pedagang mempunyai pegetahuan 

luas tentang ihwal dan kebutuhan hidup, usaha, dan hubungannya. 

Pedagang berpikiran cepat. Mereka menghidupkan yang beku dan 

menggiatkan yang lumpuh” (Toer, 1985:334). 

Kultur berdagang diyakini Pram yang diwakili oleh tokoh Minke 

mampu membangun kekuasaan. Penjajah datang  ke negeri terjajah 

pada awalnya juga dalam misi berdagang. Eropa dengan segala 

kekuatannya membangun perdagangan yang kemudian membentuk 

jaringan kekuasaan di tanah jajahan. 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa kelas sosial dalam 

masyarakat terjajah melemahkan diri terjajah. Kelas sosial priyayi 

yang dipersepsi sebagai kelas terpelajar dan terhormat tidak mampu 

membangun peradaban bangsa terjajah dan melepaskan diri dari 

kekuasan penjajah karena kelompok sosial ini kepanjangan penjajah 

kulit putih. Ketertindasan rakyat nonpriyayi semakin terasa dalam 

relasi sosial masyarakat “priyayi-nonpriyayi”. Karena itu, Pram 

menawarkan paradigma ‘manusia bebas’ dalam membangun 

peradaban bangsa terjajah. Manusia bebas adalah para pedagang 

yang berpikir kreatif tanpa keterikatan dengan kekuasaan penjajah.   

 

E. Kedok Hukum 

Penjajah berpandangan bahwa opini publik yang berlandaskan 

hukum mampu mengarahkan pemikiran terjajah untuk dikuasai. 

Penjajah berupaya membangun wacana bahwa penjajahan yang 
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dilakukan adalah syah dan tidak melanggar hukum. Hukum dalam 

penafsiran penjajah merupakan instrumen penjajahan. 

Penjajah membuat peraturan yang memberikan peluang 

mereka berkuasa. Belanda menyusun undang-undang penyatuan 

seluruh wilayah Hindia Belanda. Ketika itu, Hindia Belanda terpecah-

pecah oleh kerajaan-kerajaan dan suku-suku. Agar para raja dan 

kepala suku dapat dikuasai, penjajah menerbitkan  korte verklaring 

atau surat maklumat sebagai landasan hukum untuk menyatukan 

seluruh kerajaan dan suku-suku di bawah naungan Hindia Belanda. 

Hal tersebut terlihat pada  kutipan  novel JL  berikut ini. 

Aku ceritakan sekadarnya tentang duduk perkara korte 
verklaring dan maksud-maksud Van Heutzs untuk 
mengutuhkan wilayah Hindia. Sultan-sultan, raja, kepala 
suku, yang tidak disukainya, akan ditindaknya, apalagi kalau 
sudah jelas menentang kemauannya. Tidak ada kekuasaan 
lebih tinggi bisa mencegah maksudnya kecuali Tuhan sendiri. 
Kemudian aku ceritakan juga adanya tentang exorbitante 
rechten, hak-hak luar biasa yang ada pada Gubernur 
Jenderal, hak tertinggi di tangan penguasa kolonial tertingi 
(Toer, 1985:321). 
 

Karena undang-undang menyatakan bahwa gubernur jenderal 

memiliki hak-hak luar biasa, apa pun dapat dilakukannya di bumi 

penjajajahan. Atas nama undang-undang, penjajah dapat memaksa 

terjajah. Penjajah dapat memaksa rakyat terjajah untuk 

memerintahkan bekerja, menyewakan tanahnya, membayar pajak, 

membatasi hak-hak terjajah, bahkan membuang terjajah dari wilayah 

satu ke wilayah lain. Atas dasar hukum itulah penjajah 

memerlakukan terjajah secara semena-mena seperti deskripsi  

kutipan  novel JL berikut ini.  “Van Heutsz dengan peluru dan Korte 

Verklaring (surat maklumat), Van Der Wijck dengan cerutu. Macam-
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macam saja jalan untuk merampas negeri. Tujuannya sama: 

perlombaan kolonial seluruh dunia demi kebebasan nasional bangsa-

bangsa Eropa, kehebatan dalam merampas, dan merakus, menghisap 

kekayaan bumi dan manusianya” (Toer, 1985:210). 

Aturan  hukum penjajah selalu menguntungkan penjajah dan 

menindas terjajah. Hal ini terlihat pada kutipan novel JL berikut ini. 

“Keterlaluan. Gubermen menghendaki agar  pejabat-pejabatnya 

menjalankan peraturan dengan benar, mematuhi hukum gubermen 

sendiri dengan sebaiknya, mengapa aku yang harus membayar 

sepertiga dari keuntunganku. Aku kira memang lelucon. Itu 

kepentingan gubermen” (Toer, 1985:192). 

Selain hukum dibuat untuk kepentingannya, penjajah juga 

melakukan praktik berkomplot dengan jaksa untuk menghindari 

pengadilan. Praktik buram peradilan di Indonesia saat ini  telah lama 

dilakukan orang Eropa untuk menguasai pribumi. Tindakan ini 

dilakukan Meyer seorang administratur yang kejam terhadap para 

pekerja pribumi seperti tergambar pada  kutipan  novel JL berikut ini. 

“Bagaimana Meyer bisa mengetahui adanya persekutuan pekerja-

pekerja itu jelas menunjukkan adanya hubungan gelap antara jaksa 

setempat yang menerima pengaduan itu dengan Meyer sendiri. Dan 

jaksa setempat telah membekukan perkara” (Toer, 1985:241-243). 

Penjajah menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan 

penguasaan, meski melanggar hukum. Penjajah memiliki hak 

melaggar hukum. Hal ini terlihat pada kasus Princes Van Kasiruta 

yang dibuang ke Priangan dan tidak boleh kembali karena kesalahan 

ayahnya. Penjajah memiliki hak menafsirkan undang-undang yang 

dibuatnya untuk menjadikan dirinya penguasa penuh di bumi 

kolonial. Hak-hak luar biasa pembesar penjajah terlihat pada  kutipan  

novel JL berikut ini.  
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Tidak mungkin Prinses Van Kasiruta meninggalkan Jawa 
tanpa izin khusus dari Gubernur Jenderal. Untuk itu tidak 
perlu alasan. Gubernur Jenderal punya hak-hak luar biasa 
tanpa perlu tunduk  pada hukum. Raja Kasiruta dibuang atas 
dasar hak luar biasa itu pula. Bahwa anaknya tidak terlibat 
dalam perkara ayahnya bukanlah jadi soal. Perlakukan itu 
pula yang berasal dari kebiasaan jahiliyah bangsa-bangsa 
hindia sendiri, yang menganggap ikatan darah sebagai 
ikatan tanggung jawab individu (Toer, 1985:301). 

 

 Kutipan di atas menunjukkan bahwa penjajah melakukan 

penindasan dan kesewenang-wenangan secara hukum kepada 

terjajah yang lemah. Karena penjajah sewenang-wenang dalam 

mempraktikkan hukum, terjajah melakukan perlawanan secara 

hukum pula. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya pengaduan hukum 

kepada Minke melalui konsultasi hukum di mingguan Medan. 

Perjuangan tokoh Minke melalui penerbitan Medan bertujuan agar 

terjajah memiliki hak yang sama dengan penjajah di hadapan hukum. 

Terjajah berjuang menuntut keadilan. Karena itu, Medan membuka 

ruang rubrik pengaduan hukum bagi terjajah yang teraniaya 

penjajah.  Perjuangan Minke demi persamaan hukum tersebut 

terlihat melalui  kutipan  novel JL berikut ini.  “Koran mingguan 

Medan terbit. Milik pribumi sendiri. Bukan punya Belanda, Tionghoa, 

atau pedagang lain. Pribumi punya. Tejadilah yang harus terjadi” 

(Toer, 1985:190). 

Tidak ada hukum yang bebas tafsir secara objektif. Di bumi 

kolonial, hukum ditafsirkan menurut persepsi penjajah. Hukum di 

tanah jajahan tidak melindungi bangsa terjajah. Hukum justru 

dipergunakan penjajah untuk melegitimasi praktik penjajahannya. 

Hal ini sesuai dengan  kutipan  novel RK berikut ini.  
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Dunia kolonial dunia teror. Dua abad lebih mungkin lebih 
lama lagi orang juga sudah berselisih pikiran tentang makna 
hukum. Satu pihak menyumbar hukum untuk keselamatan 
umum, pihak lain bertahan hukum adalah alat 
mengendalikan umum. Dan berbelas makna lain. Yang 
paling tepat: hukum itu alat yang bisa dipergunakan pada 
waktu dibutuhkan dan cocok untuk memenuhi kebutuhan 
(Toer, 1985:39). 
 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa melalui instrumen 

hukum, penjajah terus melakukaan penindasan terhadap terjajah. 

Selama hukum dipergunakan untuk membenarkan penguasa dan 

menyalahkan terkuasa, praktik penjajahan selalu ada. Karena itu, 

diskriminasi hukum dan tafsir hukum secara subjektif dapat 

dipandang sebagai bentuk penjajahan. Negara merdeka yang belum 

mampu menegakkan supermasi hukum  bagi seluruh rakyatnya pada 

hakikatnya negara tersebut belum mengalami kemerdekaan karena 

masih terdapat praktik penjajahan. 

 

F. Kelahiran Modernisme 

Bangsa terjajah haruslah memiliki kesadaran untuk berpikir 

optimis menyambut kedatangan hari depan yang lebih baik daripada 

pada saat zaman penjajahan. Bangsa terjajah harus membangun 

impian-impian modernitas. Hal ini tampak pada awal masing-masing 

novel. Impian-impian bangsa terjajah inilah yang dapat dijadikan 

pijakan embrio semangat membangun peradaban bangsa Indonesia. 

Pram melalui tetraloginya mengajak bangsanya maupun bangsa 

terjajah untuk bangkit menuju modernitas. Bentuk modernitas 

adalah kesadaran dan kesanggupan keluar dari kebodohan menuju 

penguasaan ilmu pengetahuan. Hal disadari bahwa Eropa mampu 

menguasai bangsa-bangsa terjajah karena Eropa telah mampu 



 

Menemukan Keindonesiaan dalam Novel-novel Pramoedya Ananta Toer | 251 

menguasai ilmu pengetahuan sedangkan terjajah masih jauh 

tertinggal dalam peradaban keilmuan.  Ketertinggalan bangsa 

terjajah terhadap dunia ilmu pengetahuan digambarkan Pram pada  

kutipan  novel ASB di bawah ini. 

Manusia Pribumi masih manusia zaman tengah, mungkin juga 
zaman purba, bisa jadi zaman batu. Tapi kalau pribumi Hindia, 
satu prosen saja, telah menguasai ilmu pegetahuan Eropa—
tidak perlu satu prosen, sepersepuluh prosenlah—manusia 
yang sudah berubah itu akan bisa mengadakan perubahan 
atas keadaan, dan berubah pula bangsanya (Toer, 2009:406).  
 

Modernitas ditandai oleh penguasaan ilmu pengetahuan. Pram 

sebagai representasi terjajah merasakan Eropa telah mengalami 

kemajuan pesat dalam modernisasi. Rasa ingin seperti Eropa 

dirasakannya dan perasaan itu hendak dibagi kepada bangsanya yang 

dianggapnya masih belum menyadari pentingnya penguasaan ilmu 

pengetahuan. Kerinduan modernitas Pram sebagai bangsa terjajah 

untuk seperti Eropa tergambarkan pada  kutipan novel BM:  

“Modern! Dengan cepatnya kata itu mengelembung dan membiak 

diri seperti bakteri di Eropa sana. (Setidak-tidaknya menurut kata 

orang). Maka izinkanlah aku ikut pula menggunakan kata itu, 

sekalipun aku belum sepenuhnya dapat menyelami maknanya” 

(Toer, 1980:4). 

Keinginan Pram untuk seperti Eropa merupakan jalan 

pembebasan bangsa terjajah agar tidak terus-menerus dikuasai 

Eropa. Tetralogi novel Pram mengajak pembacanya untuk memiliki 

semangat membangun ilmu pengetahuan bangsa terjajah sehingga 

memiliki kedudukan yang sama dengan penjajah. Kepandaian bangsa 

terjajah mengantarkan bangsa ini keluar dari kekuasaan kolonial. 

Karena itu, Pram menggunakan bahasa yang profokatif ‘rebut ilmu 

pengetahuan’. Kutipan secara lengkap terlihat pada novel RK berikut 
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ini. “Rebut ilmu pengetahuan dari mereka (kolonial) sampai kau sama 

pandai dengan mereka. Pergunakan ilmumu itu kemudian untuk 

menuntun bangsamu ke luar dari kegelapan yang tiada habis-

habisnya ini” (Toer, 2006:252). 

Tradisi untuk berilmu pengetahuan di kalangan bangsa terjajah 

telah ditanamkan dalam tetralogi novel Pram. Pram mengajak 

bangsanya untuk menyambut abad XX sebagai abad ilmu 

pengetahuan dalam usaha pembebasan bangsa-bangsa terjajah atas 

penjajahan.  Meski demikian, Pram terasa asing di tengah-tengah 

bangsanya yang masih memegang teguh tradisi penghambat 

modernitas. Optimisme modern yang hendak diraih dan pesimisme 

keadaan bangsa terjajah yang terbelit tradisi penghambat 

modernitas terlihat pada  kutipan  novel JL di bawah ini.  

Akhirnya bumi Betawi terhampar di bawah kaki. Kuhirup 
udara darat dalam-dalam. Selamat tinggal, kau, kapal. 
Selamat tinggal, kau, laut. Selamat tinggal semua yang telah 
terlewati. Pengalaman-pengalaman masa silam, kau pun tak 
terkecuali: selamat tinggal. 
Memasuki alam Betawi—memasuki abad dua puluh. Juga 
kau, sembilan belas. Selamat tinggal. 
Tak ada orang muncul  untuk menjemput. Peduli apa. Orang 
bilang: hanya orang modern yang mau di zaman ini, pada 
tangannya umat manusia tergantung. Tidak mau jadi 
modern. Orang akan jadi takhlukan semua kekuatan yang 
bekerja di luar dirinya di dunia ini. Aku manusia modern. 
Telah kubebaskan semua dekorasi dari tubuh, dari 
pandangan. 
Dan modern adalah juga kesunyian manusia yatim –piatu, 
dikutuk untuk membebaskan diri dari segala ikatan yang 
tidak diperlukan: adat, darah, bahkan juga bumi, kalau perlu 
juga sesamanya (Toer, 1985:1). 
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Minke digambarkan Pram dalam kesepian. Minke 

meninggalkan Surabaya menuju Batavia untuk menuntut ilmu di 

STOVIA. Dia merasa sendiri dalam menyongsong abad modern, abad 

ilmu pengetahuan. Rasa sepi dan pesimis Minke dalam menghadapi 

bangsanya ini disebabkan bangsa terjajah masih dalam belenggu 

adat. Terjajah masih memberikan penghormatan kepada seseorang 

karena darah kebangsawanan, bukan karena ilmu pengetahuan.   

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa terjajah 

menyadari bahwa modernitas merupakan langkah yang harus 

dilakukan dalam usaha membebaskan diri dari penjajahan. Bentuk 

modernitas adalah  penguasaan ilmu pengetahuan karena ilmu 

pengetahuan merupakan alat penjajahan. Konsep Foucault yang 

menyatakan pengetahuan adalah kekuasaan berlaku dalam hal ini. 

Meski demikian, terjajah masih belum mampu mewujudkan hal 

tersebut karena tradisi kebangsawanan terjajah yang menghargai 

seseorang karena hubungan darah kepriyayian dan bukan karena 

ilmu pengetahuan.  

 

G. Pengagum  

Bangsa terjajah mengagumi bangsa penjajah. Kekaguman 

tersebut disebabkan persepsi terjajah bahwa penjajah memiliki 

derajat lebih tingi daripada terjajah. Rasa inverior itulah yang 

mendorong pribumi mengagumi penjajah. Kekaguman itulah yang 

mendorong terjajah berpenampilan mencontoh penjajah. Konsep 

mimikri Hommi Bhaba terlihat melalui peniruan cara berpakaian 

pribumi ala-Belanda. Mimikri terjajah terhadap penjajah tersebut 

terlihat melalui  kutipan  novel BM berikut ini. “Ya, itu dia, pribumi 

yang lebih suka berpakaian Eropa, berlagak seperti sinyo-sinyo. Naik 

trem pun memilih kelas putih, kelas satu” (Toer, 1980:2). 
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Kekaguman terjajah terhadap penjajah meliputi kekaguman 

penampilan penjajah, gaya hidup penjajah,  maupun cara berpikir 

penjajah. Kutipan di atas menunjukkan bahwa terjajah mengagumi 

gaya hidup atau selera penjajah. Terjajah juga mengagumi 

penampilan fisik penjajah yang dianggap memiliki bentuk fisik yang 

ideal. Hal ini tampak pada  kutipan  novel JL berikut ini. “Nampak 

wajah Eropanya yang tipis dan tajam. Bentuk kepalanya memiliki 

lengung-lengkung indah. Tuhan tak membiarkan ada kebanyakn pada 

satu bagian dan kekurangan pada bagian yang lain. Ujung hidugnya 

mengkilat memantulkan sinar lampu. Begitu runcing seakan telah 

disengaja Tuhan agar terbentuk garis siku baku bagi semua bangsa 

manusia” (Toer, 1985:227). 

Terjajah menganggap fisik bangsa Eropa lebih indah daripada 

seluruh bangsa manusia. Ini bagi terjajah merupakan kodrat Tuhan 

yang diberikan kepada bangsa Eropa. Hal ini seperti perasan Minke 

ketika melihat wajah tokoh Frischboten, wanita ahli hukum Eropa, 

seperti  kutipan  di atas.  

Pribumi juga mengagumi hubungan pasangan suami-isteri 

Eropa. Pribumi menganggap perkawinan Eropa dibangun atas saling 

menghargai antara suami dan isteri. Sementara itu, pada perkawinan 

pribumi terdapat kecenderungan suami memperbudak isteri. Minke 

mengagumi kerukunan pasangan antara Frisch dan Hendrik seperti 

dalam  kutipan  novel JL berikut ini. “Aku mengagmi kerukunan 

suami-isteri Eropa. Yang laki-laki tidak membudakkan isterinya, yang 

perempuan  tidak memperhamba diri pada suami seperti pada 

golongan atas sebangsaku (Toer, 1985:227).” 

Terjajah juga sangat mengagumi Eropa, khususnya Perancis, 

sebagai negara yang ideal tempat hidup sebuah masyarakat. Hal ini 

terlihat melalui ucapan Nyai Ontosoroh ketika ingin berkunjung ke 

Perancis bersama Jean Marais, setelah keduanya melakukan 
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perkawinan saat pamit ke rumah Minke. Nyai Ontosoroh berkata 

dalam  kutipan  novel JL di bawah ini.  

Sudah lama aku dengar  dan aku baca  ada suatu negeri  
(Perancis) di mana semua orang sama di depan hukum. Tidak 
seperti di Hindia ini. Kata dongeng itu juga: negeri itu 
memasyurkan, menjunjung dan memuliakan kebebasan, 
persamaan, dan persaudaraan. Aku ingin melihat negeri 
dongengan itu dalam kenyataan.  Apakah benar ada di atas 
bumi manusia ini keindahan seperti itu (Toer, 1985:198). 

 

Pribumi yang telah merasakan kehidupan Eropa berpendapat 

bahwa Hindia merupakan negeri yang kurang aman untuk hidup. Hal 

ini terlihat melalui surat Maysaroh yang telah tinggal di Perancis 

kepada Minke. Maysaroh,  Jean Marais, dan Nyai Ontosoroh 

meninggalkan Hindia dan hidup di negeri Jean di Perancis. 

Digambarkan modernisasi Eropa dan keprimitifan Hindia. Demikian 

surat Maysaroh pada  kutipan  novel JL. 

Aku (Maysaroh) sudah mulai senang di Paris. Rasa-rasanya 
Hindia adalah hutan belantara yang tiada habis-habisnya 
dibandingkan dengan sini. Kami suka berjalan-jalan di Place 
de la Concorde dan de Cite yang kata orang jantung Paris. Di 
mana-mana istana dan taman. Di mana-mana musik dan 
tawa. Di mana-mana mobil, trem listrik. Aku kira tak akan 
balik lagi ke Hindia. Mama bilang di sini lebih tenang, tak 
ada kejahilan (Toer, 1985: 235). 
 

Kehidupan Hindia dianggap rimba raya. Yang kuat  

pemenangnya. Asu gede menang kerahe. Pandangan inilah yang 

mendorong Nyai Ontosoroh menyuruh Minke untuk mengambil 

keamanan bayaran demi kelangsungan penerbitan harian  Medan 

yang sedang mengalami kemajuan. Hindia digambarkan sebagai 

bangsa bromocorah yang tidak taat hukum. Yang menang pergulatan 
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fisik yang memiliki kekuasaan. Hindia digambakan sebagai tempat 

yang kurang baik bagi pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya 

karena gangguan preman. “Kau telah medapatkan  bentuk untuk 

menyatakan isi hatimu. Biar begitu aku kuatir tentang 

keselamatanmu. Kehidupan di Hindia memang rimbaraya. Ingat kau 

pada seorang bernama Darsam? Tanpa dia perusahaan kita tidak 

akan jalan. Bandit-bandit putih, coklat, dan kuning akan selalu 

menganggu dan merong-rong (JL, 1985:238).” 

Praktik kekerasan dengan jasa preman telah menjadi tradisi 

dalam masyarakat kolonial. Henk Schulte Nordholt dalam A 

Genealogy of Violence menelusuri riwayat penggunaan jasa preman 

dalam masyarakat penjajah. Karena keterbatasan tenaga untuk 

menjaga wilayah jajahan yang sanagt luas, penjajah mengandalkan 

jarigan preman untuk menjaga wibawa bahkan menjalankan 

pemerintahan di desa-desa. Sebagai imbalan, para preman bebas 

beroperasi asalkan tidak secara terang-terangan melanggar hokum 

dan ketertiban. Negara colonial bekerja sama dengan criminal dan 

keduanya saling memerkuat. Pola relasi semacam ini menumbuhkan 

kekerasan dalam proses pembentukan negara (Juliawan dalam Basis 

Nomor 11-12, Tahun Ke-52, November-Desember 2003 halaman 65).  

Pola peniruan terjajah terhadap penjajah yang dilatarbelakangi 

kekagumannya dimediasi oleh golongan Indo. Golongan Indo 

menganggap bahwa peradaban Belanda ditiru oleh pribumi melalui 

perantara Indo, baik cara berpakaian, membuat rumah, menjahit 

baju, bersisir, bahkan bersiul. Pandangan ini dikemukakan Hans Hadji 

Moeloek (HHM) seorang Indo kelahiran Parakan yang HBS-nya 

diselesaikan di Semarang. HHM  ditunjuk gubermen untuk menjadi 

konsulat di Jedah. Mimikri pribumi tidak mimikri langsung tetapi 

mimikri melalui perantara atau mediasi. Perantaranya adalah 

golongan indo, karena indo dilahirkan dalam lingkungan setengah 
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Eropa setenga Pribumi, ayah Belanda ibu Pribumi.  Hal ini terlihat 

pada novel JL berikut ini. “Pribumi Hindia mengambil dari Eropa 

melalui golongan Indo yang kecil jumlahnya. Tidak ada golongan 

Indo, di sana pengaruh Eropa macet. Golongan Indo yang kecil 

jumlahnya memasukkan peradaban Eropa dalam kehidupan Pribumi” 

(Toer, 1985:275). 

Terjajah juga mengagumi penjajah karena kekayaannya, 

kebajikannya, dan kepandainya. Indikator seseorang disebut hebat 

karena  memiliki banyak kekayaan, bermanfaat bagi banyak orang, 

dan memiliki kecerdasan. Kekaguman terjajah terlihat melalui 

simpati tokoh Minke kepada tokoh Raffles yang dianggap memiliki 

kesamaan sifat dengan Wedana Mangga Besar, Thamrin Mohammad 

Thabrie yang dikenal sebagai demawan, muslim taat, dan 

berpengaruh di kalangan bupati, meski Thamrin hanyalah seorang 

wedana yang berpendidikan rendah dengan penguasaan bahasa 

Belanda dan pengetahuan yang terbatas. Hal tersebut terlihat pada  

kutipan  novel JL berikut. “Raffles termashur orang pandai dan 

bijaksana. Boleh jadi karena kemiripan itu juga  Tuan (Thamrin)  

sebijaksana dia.” (kata Minke kepada Thamrin) (Toer, 1985:185)”. 

“Selain gambar Sri Ratu di atas pintu masuk (pendopo) juga dipasang 

gambar mirip Letnan Gubernur Jendral Inggris di Jawa, Sir Thomas 

Stamford Raffles. Pengaruhnya Tuan Besar karena kekayaaannya, 

karena kebajikannya,  mungkin juga karena kepandaiannnya (Toer, 

1985:183).” 

Meski dalam praktik penjajahan di negeri jajahan amat paradog 

bahwa mereka melakukan tirani kekuasaan, bangsa terjajah tetap 

mengagumi mereka karena keberadabannya. Bagi terjajah, penjajah 

adalah guru sekaligus perusak. Penjajah dianggap sebagai guru 

karena menginspirasi kemajuan ilmu pengetahuan. Penjajah 

dianggap perusak karena melakukan penindasan terhadap terjajah. 
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Karena itu, Minke mengatakan pada novel RK:  “Eropa sebagai guru 

dan sebagai perusak (Toer, 2006:237).” 

Belanda dianggap sebagai perusak karena tidak memberikan 

ruang kebebasan berpikir pagi terjajah. Terjajah mengalami trauma 

psikologis akibat tekanan penjajah. Minke tidak mendapatkan 

tempat pada sejarah bangsanya. Minke telah berjuang melalui 

tulisannya dalam penerbitan Medan untuk memerjuangkan nilai-nilai 

universal kemanusiaan. Minke memerjuangkan konsep persamaan 

hak manusia di muka bumi. Bumi adalah anugerah Tuhan untuk 

manusia karena itu semua manusia memiliki hak yang sama. Novel 

Bumi Manusia  menandai konsep persamaan hak manusia di muka 

bumi melalui tokoh sentral Minke. 

Minke yang terus diawasi oleh Komisaris Polisi Pangemanann 

dalam novel Rumah Kaca merupakan cermin pahlawan bangsa yang 

terlupakan. Setelah ditangkap dan dibuang ke Ambon selama lima 

tahun karena Medan dan Syarikat Islam dianggap membahayakan, 

Minke dibebaskan dengan syarat bersedia menandatangani 

pernyataan kesediaan tidak berorganisasi. Minke menolaknya. 

Konskuensinya Minke hidup dalam bayang-bayang penindasan dan 

pembunuhan ole penjajah. Rumahnya di Bandung telah beralih 

tangan menjadi Rumah Komisaris Polisi pangemanann. Istrinya, 

Prinses Kasiruta, telah dihilangkan identitasnya oleh kekuasaan 

penjajah. Harta bendanya berupa penginapan, toko, dan perusahaan 

yang dikumpulkan dengan kerja keras telah dipindahkan 

kepemilikannya oleh penjajah. Dia juga telah diasingkan dengan 

kawan-kawannya pada organisasi Syarikat Islam. Pascapembuangan 

ke Ambon, Minke tak memiliki apa-apa lagi. Dia terus diawasi 

kolonial. Semua koleganya dilarang menerima Minke sebagai tamu.  

Dokter pun dilarang memberika pelayanan kesehatan kepada Minke. 

Nasib tragis akhirnya menimpa Minke. Kematian Minke yang secara 
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sistemais dirancang penjajah. Dalam pemakamannya pun tak ada 

kawan-kawan yang memberikan penghormatn terakhir, kecuali 

Gunawan, bawahannya yang setia di Syarikat Islam, dan 

Pangemanann, seorang polisi mata-mata Belanda yang sangt 

mengagumi Minke. Bahkan  nama yang ditulis di batu nisannya pun 

selalu dihapus oleh kekuasaan kolonial. 

Minke sebagai simbol Pahlawan bangsa yang tak pernah dikenal 

bangsanya  karena upaya sistematis bangsa colonial, baik kolonial 

putih maupun coklat. Pangemanan sangat merasakan kepahitan 

hidup  Minke.  Rasa simpati yang teramat dalam terhadap Minke ini 

menjadikan Pangemanann selalu terbayang hidup tak berguna 

sebagai manusia.  

Kolonial menjadikan Minke kehilangan segalanya: kehormatan, 

harta, kedudukan sosial, nyawa, dan bahkan penindasan hingga alam 

kubur. Kolonial juga telah mengancurkan  idenitas kepribadian 

Pangemanann yang kesepian karena tugas mengawasi Minke yang  

tidak sesuai dengan hati nuraninya seperti pada  kutipan  novel RK di 

bawah ini.   

Betapa bedanya bangsa-bangsa Hindia ini dari bangsa 
Eropa, terutama Perancis. Di Perancis setiap orang yang 
memberikan sesuatu yang baru pada umat manusia dengan 
sendirinya mendapat tempat yang selayaknya di dunia dan 
di dalam sejarahnya. Di Hindia, pada bangsa-bangsa Hindia, 
nampaknya setiap orang takut tak mendapat tempat dan 
berebutan untuk menguasainya (Toer, 2006:448). 
 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa terjajah 

mengagumi penjajah. Kekaguman terjajah kepada penjajah tersebut 

meliputi penampilan fisik penjajah, atribut pakaian penjajah, gaya 

hidup penjajah, hubungan suami-isteri penjajah, serta kebudayaan 

penjajah. Kekaguman tersebut lebih menandai ciri khas bangsa Eropa 
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daripada Belanda sebagai penjajah karena dalam praktiknya kolonial 

melakukan kerusakan di bumi jajahan Hindi Belanda.  

 

H. Rangkuman 
Materi pada bab enam ini menjelaskan beberapa pandangan 

penjajah terhadap bangsa terjajah, yaitu bahwa bangsa terjajah itu 

tidak mudah menyerah, mudah dimanfaatkan, harus bekerja sama, 

kelas sosial, kedok hukum, kelahiran modernisme, dan pengagum. 

Pandangan-pandangan tersebut dapat disimpulkan berikut ini. 

Pandangan penjajah terhadap bangsa terjajah yang pertama 

adalah tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah bangsa 

terjajah terkuak dalam peperangan antara penjajah dan terjajah. 

Penjajah merasakan perlawanan yang diberikan rakyat lokal di Hindia 

tidak mengenal menyerah dan putus asa. Kegigihan perjuangan fisik 

dan idealisme merupakan hal yang diupayakan oleh terjajah. 

Ketidakmudahan menyerah terjajah oleh penjajah melahirkan 

semboyan hilang satu tumbuh seribu. Kegigihan tidak mudah 

menyerah terjajah membuat penjajah untuk membuat strategi 

penjajahan yang bersifat nonrepresif. 

Karena keterbatasan tenaga, penjajah berusaha memanfaatkan 

tenaga terjajah untuk melancarkan tujuannya. Pemanfaatan tersebut 

untuk kepentingan perang maupun proyek pembangunan 

infrastruktur di daerah jajahan. Penjajah memercayai bahwa terjajah 

mudah dimanfaatkan manakala terjajah membutuhkan bantuan 

penjajah. Rasa kebergantungan terjajah terhadap penjajah itu terus 

disuburkan oleh penjajah. Tujuannya adalah agar terjajah 

membutuhkan bantuan. Setiap bantuan yang diberikan penjajah 

selalu memiliki konsekuensi memanfaatkan terjajah untuk 

kepentingan penjajah. 
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Pandangan berikutnya adalah harus bekerja sama. Kerja sama 

yang dimaksud adalah dengan terjajah yang terpelajar. Penjajah 

berpandangan bahwa terjajah terpelajar membahayakan bagi 

penjajah. Untuk itu, terjajah terpelajar harus diajak bekerja sama 

dengan penjajah. Penjajah karena itu membuat kebijakan ‘terjajah 

terpelajar harus terus diawasi dan dimanfaatkan’. Pengawasan 

penjajah terhadap terjajah terpelajar meliputi seluruh aktivitas 

kehidupannya. Tujuan pengawasan ini adalah menutup ruang 

perlawanan terjajah dan pemberdayaan terjajah terpelajar demi 

kepentingan penjajah. 

Kelas sosial dalam masyarakat terjajah melemahkan diri 

terjajah. Kelas sosial priyayi yang dipersepsi sebagai kelas terpelajar 

dan terhormat tidak mampu membangun peradaban bangsa terjajah 

dan melepaskan diri dari kekuasan penjajah karena kelompok sosial 

ini kepanjangan penjajah kulit putih. Ketertindasan rakyat nonpriyayi 

semakin terasa dalam relasi sosial masyarakat “priyayi-nonpriyayi”. 

Karena itu, Pram menawarkan paradigma ‘manusia bebas’ dalam 

membangun peradaban bangsa terjajah. Manusia bebas adalah para 

pedagang yang berpikir kreatif tanpa keterikatan dengan kekuasaan 

penjajah. 

Penjajah berpandangan bahwa opini publik yang berlandaskan 

hukum mampu mengarahkan pemikiran terjajah untuk dikuasai. 

Melalui instrumen hukum, penjajah terus melakukaan penindasan 

terhadap terjajah. Selama hukum dipergunakan untuk membenarkan 

penguasa dan menyalahkan terkuasa, praktik penjajahan selalu ada. 

Karena itu, diskriminasi hukum dan tafsir hukum secara subjektif 

dapat dipandang sebagai bentuk penjajahan. Negara merdeka yang 

belum mampu menegakkan supermasi hukum bagi seluruh 

rakyatnya pada hakikatnya negara tersebut belum mengalami 

kemerdekaan karena masih terdapat praktik penjajahan. 
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Terjajah menyadari bahwa modernitas merupakan langkah yang 

harus dilakukan dalam usaha membebaskan diri dari penjajahan. 

Bentuk modernitas adalah  penguasaan ilmu pengetahuan karena 

ilmu pengetahuan merupakan alat penjajahan. Konsep Foucault yang 

menyatakan pengetahuan adalah kekuasaan berlaku dalam hal ini. 

Meski demikian, terjajah masih belum mampu mewujudkan hal 

tersebut karena tradisi kebangsawanan terjajah yang menghargai 

seseorang karena hubungan darah kepriyayian dan bukan karena 

ilmu pengetahuan. 

Pandangan terakhir penjajah terhadap terjajah adalah bangsa 

terjajah adalah bangsa pengagum terhadap penjajah. Kekaguman 

tersebut disebabkan persepsi terjajah bahwa penjajah memiliki 

derajat lebih tingi daripada terjajah. Kekaguman terjajah terhadap 

penjajah meliputi kekaguman penampilan fisik penjajah, atribut 

pakaian penjajah, gaya hidup penjajah, hubungan suami-isteri 

penjajah, serta kebudayaan penjajah. Kekaguman tersebut lebih 

menandai ciri khas bangsa Eropa daripada Belanda sebagai penjajah 

karena dalam praktiknya kolonial melakukan kerusakan di bumi 

jajahan Hindi Belanda. 
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BAGIAN 7 

PANDANGAN TERJAJAH 
 

 

 

 
 

 

Setiap kelompok masyarakat yang diikat oleh wilayah 

kebangsaan cenderung memiliki pandangan yang sama. Bangsa 

terjajah memiliki pandangan tertentu terhadap bangsa penjajah. 

Pandangan tersebut disebabkan bangsa terjajah menganggap bahwa 

diri mereka adalah ‘kami yang dikuasai’ dan bangsa penjajah adalah 

‘mereka yang menguasai’.  

Pandangan bangsa terjajah dalam novel Pram sangat terlihat. 

Pram sebagai representasi bangsa terjajah menentukan sikapnya 

terhadap bangsa penjajah. Pandangan bangsa terjajah tersebut 

adalah sebagai berikut.  

 

A. Pembodoh    

Bangsa terjajah berpandangan bahwa penjajah sengaja 

menciptakan terjajah untuk terus dalam kebodohan. Politik 

penjajahan mempunyai maksud untuk menekan kemajuan penduduk 

asli Indonesia baik dalam bidang spiritual maupun material. Dengan 
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jalan demikian, keberlangsungan penjajahan dapat dipertahankan. 

Bangsa kolonial melalui pembodohan terjajah bertujuan 

mengabadikan kekuasaannya di bumi Indonesia. 

Politik pembodohan rakyat  terjajah menjadi hal penting untuk 

memperpanjang usia penjajahan. Karena itu, penjajah tidak berusaha 

membangun pendidikan di bumi penjajahan. Penyediaan 

infrastruktur pendidikan tidak dijadikan hal prioritas dalam politik 

pembangunan. Dedung sekolah dan ruang kelas disediakan dengan 

amat terbatas, sehingga tidak mampu menampung warga belajar 

yang memadai.  Karena rendahnya daya tampung warga sekolah, 

bangsa terjajah sangat terbatas memperoleh hak pendidikan. Hanya 

sebagian anak bangsa terjajah yang bisa bersekolah.  

Kebijakan penjajah yang merugikan terjajah ini telah disadari 

dan diprotes oleh kalangan Liberal di Nederland. Perwakilan partai 

kaum Liberal mengusulkan dibangun banyak sekolah di Hindia 

Belanda agar kesempatan memperoleh pendidikan terbukan lebar 

bagi bangsa terjajah. Tokoh yang lantang memerjuangkan pendidikan 

bagi bangsa terjajah ini akhirnya tidak boleh menginjakkan kaki di 

tanah penjajahan. Hal ini terlihat pada  kutipan  novel JL berikut ini. 

“Tuan  Domine Baron Van Hoevell (perwakilan kaum liberal) 

menuntut diadakan sekolah-sekolah menengah di Hindia Belanda. 

Hanya karena ada yang menghendaki sekolah menengah, Van 

Hoevell ditangkap, disekap, kemudian diangkut langsung ke kapal, 

tak boleh lagi menginjakkan kaki  di bumi Hindia Belanda” (Toer, 

1985:19–20). 

Kebodohan dan kemandekan intelektual terjajah secara 

sistematis dirancang penjajah. Ketidakmajuan terjajah bukanlah 

kebodohan terjajah. Kebodohan dan kemandekan terjajah sengaja 

dikondisikan penjajah, agar terjajah terus dapat dikuasasi dan dijajah. 
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Kutipan novel JL berikut menunjukkan bahwa pribumi tidak 

diperbolehkan maju dan  tidak dididik untuk maju oleh penjajah. 

Pribumi memang tetap terjajah. 
”Ya itu nasib bangsa yang tidak maju.” 
”Bukan nasib bangsa yang tidak maju. Pribumi tidak 
diperbolehkan maju, tidak dididik untuk maju. Itu dua hal yang 
berbeda dalam isi dan pemunculannya,” kataku (Minke) (Toer, 
1985:296). 

 

Kebijakan pembodohan ini menyebabkan tidak adanya tradisi 

mengajarkan ilmu pengetahuan di luar pendidikan formal. Dalam 

masyarakat, orang yang pengetahua dan keterampilan tak mudah 

diajarkan kepada orang lain. Kepandaian dan keterampilan 

dirahasiakan dan untuk diri sendiri. Jika keterampilan dibagikan 

kepada orang lain, ada anggapan bahwa orang yang diajari 

pengetahuan baru tersebut sebagai pesaing pemberi ilmu 

pengetahuan.  

Tradisi menyimpan ilmu pengetahuan agar tidak memperoleh 

saingan pihak lain ini merupakan warisan budaya pembodohan 

rakyat terjajah oleh penjajah. Ilmu pengetahuan yang semestinya 

dibagikan justru dirahasiakan di kalangan bangsa terjajah. Inilah yang 

menyebabkan terjajah selalu mengalami ketinggalan dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan.    

Karena itu, terjajah terdidik berkeyakinan bahwa pendidikan 

merupakan alat perjuangan bangsa terjajah. Pengetahuan melalui 

membaca  menjadi penting untuk menuju bangsa yang tak mudah 

dikuasai.  Karena itu, gerakan bersekolah menjadi penting dalam 

memberantas kebodohan dalam rangka melakukan perlawanan 

dengan penjajah. Selama terjajah masih bodoh, penjajah  dengan 

mudah menguasai terjajah. Pandangan terjajah terhadap pentingnya 

pendidikan terlihat melalui  kutipan  novel BM berikut. “... orang-
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orang asing   datang  ke pulau kita dan pada menjadi kaya. Bukan 

karena kepintaran mereka, karena kebodohan orang kecil kita 

sendiri. Sekolah, bersekolahlah!” (Toer, 1980:159). 

Kebodohan bangsa terjajah menyebabkan belum lahirnya rasa 

nasionalisme berbangsa. Ketidakberdayaan diri sendiri karena 

kebodohan menyebabkan belum terpikirnya kehidupan berbangsa. 

Gambaran belum sanggupnya bangsa terjajah memberikan yang 

terbaik bagi diri sendiri dan bangsanya karena kebodohan mereka 

terlihat pada kutipan novel JL berikut. “Bangsa-bangsa di Hindia 

belum lagi mendidik putra dan putrinya. Bangsa kita masih hidup 

dalam alam jahiliyah, manusianya adalah juga jahil, yang tak mampu 

membangunkan sesuatu kemuliaan untuk dirinya sediri, apalagi 

untuk bangsanya” (Toer, 1985:122). 

Dengan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa penjajah 

secara sistematis menciptakan kebodohan terjajah. Politik 

pembodohan ini melahirkan kebijakan yang tidak menempatkan 

pendidikan sebagai hal utama di negara-negara bekas jajahan. Selain 

itu, lahir tradisi ‘merahasiakan’ ilmu pengetahuan karena pemilik 

ilmu pengetahuan merasa memperoleh saingan jika ada orang yang 

memiliki ilmu pengetahuan yang sama dengan mereka.  Kebodohan 

bangsa terjajah ini menyebabkan pula rendahnya rasa nasionalis 

kebangsaaanya, karena rakyat terjajah masih belum mampu keluar 

dari masalah-masalah kecil pada dirinya seperti masalah pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi. Kebodohan mengakibatkan rakyat apatis 

terhadap bangsannya.  

 

B. Pengeksploitasi   

Bangsa terjajah berpandangan bahwa penjajah adalah bangsa 

yang mengeksploitasi bangsa terjajah. Eksploitasi yang dilakukan 
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penjajah meliputi eksploitasi seluruh aspek kehidupan. Eksploitasi itu 

diibaratkan bahwa penjajah menelan terjajah.  

Ratna (2008:409) menunjukkan bahwa perilaku bangsa-bangsa 

penjajah sangat rasialis, imperialis, dan etnosentris. Eksploitasi yang 

dilakukan penjajah terhadap terjajah didorong oleh keyakinan 

penjajah bahwa ras putih lebih  baik daripada ras coklat. Penjajah 

menganggap dirinya satu kelompok bangsa yang nomor satu 

sedangkan terjajah nomor dua.  

Terjajah menggambarkan penjajah sebagai bangsa yang sadis. 

Kesadisan bangsa penjajah melebihi keprimitifan bangsa terjajah. 

Eropa digambarkan menelan Asia. Pram melukiskan hal tersebut 

pada  kutipan  novel BM sebagai berikut. “Eropa yang menelan 

Pribumi sambil menyakiti secara sadis” (Toer, 1980:324). 

“Menelan” memiliki persamaan makna dengan makan. 

Sesuatau yang dimakan haruslah dihancurkan dengan dilumat agar 

halus sehingga dapat dimakan. Penjajah diibarat menghancurnakan, 

melumat, dan menelan terjajah. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penjajah memerlakukan eksploitasi terjajah secara sadis.  

Eksploitasi sadis penjajah terhadap terjajah berbentuk 

pemaksaan, penindasan, pembunuhan, perampasan, dan 

penumpasan. Strategi paksa-tindas-bunuh-rampas-tumpas oleh 

penjajah menyebabkan terjajah kehilangan hak-hak kemanusiannya. 

Dengan dipaksa, terjajah bersikap menyerah atau melawan. 

Menyerah melahirkan sikap pesimis. Melawan melahirkan sikap 

kekerasan. Penindasan melahirkan sikap rendah diri karena terjajah 

selalu dalam posisi terkalahkan. Pembunuhan melahirkan sikap 

ketakutan bagi terjajah. Perampasan melahirkan kemiskinan terjajah 

karena terjajah kehilangan kepemilikannya. Penumpasan melahirkan 

sikap tidak kreatif di kalangan terjajah karena penjajah tidak 

memberikan ruang gerak kebebasan berpikir bagi terjajah.   
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Eksploitasi penjajah terhadap terjajah dengan  strategi paksa-

tindas-bunuh-rampas-tumpas tersebut terlihat pada  kutipan  novel 

JL berikut ini. “Semua berasal dari kehidupan kolonial. Dia 

melestarikan politik gaya lima ratus tahun yang lalu, kekuatan semata 

penggeraknya: paksa, tindas, bunuh, rampas, dan tumpas (Toer, 

1985:244).” 

Karena penjajah melakukan  eksploitasi,  terjajah berpandangan 

bahwa penjajah identik dengan kejahatan. Meskipun penjajah 

memiki pendidikan yang lebih baik daripada terjajah, tidak ada 

jaminan bahwa akhlah penjajah lebih baik daripada terjajah. 

Pendidikan tinggi tidak sepenuh berkorelasi dengan akhlak. Akhlak 

lebih ditentukan nurani seseorang untuk berbuat lebih baik dengan 

sesama. Pandangan ini dikemukakan Frischboten, penasihat hukum 

bayaran Minke yang menilai bahwa akhlak penjajah lebih buruk 

daripada terjajah yang masih primitif tinggal di pedalaman. Hal ini 

seperti kutipan  novel JL berikut. “Di setiap negeri jajahan di mana 

pun di atas bumi ini, memang hanya kejahatan saja yang ada, 

termasuk yang datang dari pihak penjajah. Orang Eropa kolonial  

biasa lebih jahat daripada pribumi yang paling primitif di tengah-

tengah pedalaman Papua sana” (Toer, 1985:243). 

Eksploitasi penjajah terhadap terjajah dilakukan secara 

sistematis dan didasarkan pada hukum yang dibuat penjajah. Atas 

nama menciptakan stabilitas di negeri jajahan dan melindungi 

masyarakat, penjajah memberlakukan undang-undang yang 

menyatakan bahwa seluruh bangsa terjajah berlindung di bawah 

kekuasaan penjajah. Dalam konteks ini, paradigma kekuasan secara 

sentralistis telah dibangun.  Penjajah membangun politik bahwa 

seluruh kekuasan di kantong-kantong wilayah jajahan haruslah 

menandatangani kesepakatan berlindung di bawah kekuasaan 

kolonial. Kutipan novel JL berikut menunjukkan hal tersebut. 
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“Gubernur Jenderal Van Heutsz telah membukakan kehendaknya 

terang-terangan agar negeri-negeri kantong di Aceh, Celebes, 

Maluku, dan Sunda Kecil menandatangani Korte Verklaring 

(Maklumat Pendek), menyatakan berlindung di bawah naungan 

kekuasaan Hindia Belanda” (Toer, 1985:207). 

Dengan diterbitkannya Korte Verklaring, penjajah memiliki 

kekuasaan yang tidak terbatas. Dengan kekuasaan demikian, 

penjajah memiliki kekuasaan mengatur seluruh kehidupan terjajah. 

Penjajahlah yang mengatur sehingga terjajah dipaksa diatur dan 

diikat.  Kutipan  novel JL berikut menunjukkan hal tersebut. 

“Kejahilan, kejahatan, dan kebiadaban yang terjadi dalam landschap 

(negeri merdeka yang diperintah raja atau adat) sudah tidak dapat 

ditangung lebih lama lagi oleh gubermen Hindia Belanda, yang harus 

jadi aturan mereka, yang mengikat penduduk dan pemukanya pada 

Hindia Belanda” (Toer, 1985:207). 

Konsekuensi pemaksaan penjajah terhadap terjajah  melahirkan 

sikap menyerah atau melawan. Perlawanan yang dimungkinkan 

dilakukan terjajah telah diantisipasi penjajah dengan kekerasan pula. 

Karena itu, penjajah telah menyiapkan persenjataan guna menumpas 

perlawanan terjajah.  “Di balik  Korte V erklaring, barisan kompeni 

dengan meriam dan bedil dan sangkur. Perang akan segera 

menerjang kantong-kantog kekuasaan merdeka yang belum lagi 

takhluk pada Belanda” (Toer, 1985:207-208). 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa terjajah 

berpandangan  bahwa penjajah melakukan eksploitasi terhadap 

terjajah. Eksploitasi penjajah bertujuan menghancurkan kehidupan 

terjajah dengan menggunakan strategi paksa-tindas-bunuh-rampas-

tumpas. Cara-cara kekerasan dilakukan penjajah dalam mencapai 

tujuan eksploitasi terhadap terjajah. 
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C. Berilmu Pengetahuan  

Terjajah berpandangan bahwa kehebatan penjajah bukanlah 

karena ras dan bentuk anatomi tubuh. Bangsa Eropa mampu 

menguasai bangsa Timur disebabkan mereka memliki pengetahuan 

yang lebih dibandingkan bangsa terjajah. Percepatan kemajuan 

mereka disebabkan tradisi ilmu pengetahuan telah lama ada pada 

bangsa penjajah Eropa.  

Inilah pandangan tokoh Minke sebagai representasi terjajah. 

Pengetahuan itulah yang membedakan sebuah bangsa. Bangsa yang 

menjajah adalah bangsa yang berpengatahuan. Bangsa yang 

menguasai adalah bangsa yang lebih dahulu mengalami kemajuan 

peradaban melalui ilmu pengetahuan.   

Kemajuan bangsa Eropa identik dengan kemajuan umat Kristen, 

karena mayoritas bangsa Eropa adalah umat nasrani. Karena itu, 

Pram melukiskan kemajuan ilmu pengetahuan dengan analogi  umat 

Kristen seperti  kutipan  novel JL berikut. “Dalam zaman kemajuan 

seperti ini, sedang bangsa-bangsa nonkristen di seluruh dunia 

dikalahkan  Eropa? Hanya karena kurangnya unsur kemajuan?” (Toer, 

1985: 254). 

Terjajah mengalami kerinduan kemajuan ilmu pengetahuan 

seperti yang telah dialami bangsa yang menjajahnya. Pikiran-pikiran 

menuju bangsa besar sebagai bangsa berpengetahuan sudah dirintis 

Pram pada tetralogi novelnya. Bangsa berpengetahuan adalah 

bangsa yang mengedepankan berpikir. Bangsa berpengetahauan 

selalu memikirkan masa depan yang akan terjadi. Pikiran masa depan 

inilah yang menentukan  sebuah bangsa lebih maju daripada bangsa 

yang lain.  

Karena itu Pram melalui tokoh Minke mengajak bangsanya 

untuk menyadari pentingnya ilmu pengetahuan bagi bangsa terjajah. 

Pengetahuanlah yang mampu mengubah nasib sebuah bangsa dari 
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bangsa yang dikuasai menjadi bangsa yang menguasai.  Kutipan  

novel BM berikut menunjukkan bahwa kunci perubahan kemajuan 

bangsa terletak pada kesadaran warga bangsanya untuk berilmu 

pengetahuan.  

Ilmu pengetahuan telah memberikan padaku suatu restu 
yang tiada terhingga indahnya. Ilmu dan pengetahuan yang 
kudapatkan dari sekolah telah menjadikan pribadiku menjadi 
agak bebeda dari sebangsaku pada umumnya. Pengalaman 
hidup sebagai orang Jawa berilmu pengetahuan Eropa yang 
mendorong aku suka mencatat-catat. Suatu kali akan 
berguna, seperti sekarang ini (Toer, 1980:2). 
 

Kesenjangan Eropa dengan Asia atau penjajah dengan terjajah 

terletak pada kesenjangan ilmu pengetahuan. Eropa telah banyak 

melakukan penemuan melalui lmu pengetahuan. Sementara itu, Asia 

masih mengandalkan cara  berpikir tradisional. Temuan-temuan ilmu 

pengetahuan yang memudahkan kehidupan telah banyak dilakukan 

dilakukan di Eropa. Lahirnya revolusi industri dan temuan mesin-

mesin baru dilahirkan oleh berkembang pesatnya ilmu pengetahuan. 

Barat telah membuktikan dan mendahului Timur, sehingga Barat 

menjajah Timur. Kutipan  novel BM berikut menunjukkan hal 

tersebut. 

Berita-berita dari Eropa dan Amerika banyak mewartakan 
penemuan-penemuan terbaru. Kehebatannnya menandingi 
kesaktian para satriya dan dewa nenek moyangku dalam 
cerita wayang. Kekuatan bukan lagi jadi monopoli gajah dan 
badak.  Mereka telah digantikan oleh benda-benda kecil 
buatan manusia: torak, skrup, dan mur. Dan di Eropa sana, 
orang sudah mulai membikin mesin yang lebih kecil dengan 
tenaga lebih besar. Jerman malah sudah membikin kereta 
digerakkan listrik.Ya Allah, dan aku sendiri belum lagi tahu 
membuktikan apa listrik itu (Toer, 1980:3). 
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Bagi orang Eropa, manusia memiliki kemampuan untuk meraih 

yang diiinginkan. Seluruh hal di luar manusia dapat dikuasai manusia 

melalui usaha-usaha individu yang berpengetahuan. Kunci 

memecahkan pesoalan hidup adalah ilmu pengeauan dan teknologi. 

Akibatnya, orang Eropa selalu mendorong dirinya untuk terus belajar 

agar memiliki pengetahuan dan melakukan percobaaan-perobaaan 

untuk menghasilkan teknologi guna mengatasi masalah hidupnya. 

 Data sejarah menunjukkan bahwa orang Eropa seperti orang 

Perancis, Portugis, Belanda, dan kemudian Amerika yang datang ke 

Jawa, Hindia Belanda, memiliki perbedaan pola hidup, baik tata cara 

hidup, kebiasaan, maupun agama yang mereka anut. Buktiknya  di 

Indonesia berkembang berbagai  macam aliran dalam keyakinan 

Kristen seperti calvinis, katolik, advent, pantekosta, dan lainnya. 

Namun di balik perbedaan-perbedaan itu dapat dipilahkan gagasan 

dasar yang berlaku umum yang memungkinkan dikenali ciri-ciri alam 

pikiran baru yang dibawa  masuk oleh orang Eropa, termasuk 

Amerika,  ke Asia, Indonesia, yaitu; optimisme masa depan yang 

didasari  keyakinan  terhadap ‘kemampuan manusia’. Di dalamnya 

terdapat keyakinan bahwa manusia menguasai waktu, penghargaan 

kepada individu, yaitu hal yang makin kuat  dalam diri orang Barat  di 

seberang lautan  karena terputus dari lingkungan asalnya dan 

berhadapan dengan ketidakpastian dalam ‘petualangan’. Di 

dalamnya juga tercakup kepercayaan umum bahwa ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagai pemecah segala masalah 

kehidupan manusia (Lombard, 2008a: 128).   

Alam, karena itu dalam pandangan Barat, harus ditakhlukkan 

dalam upaya memudahkan kehidupan manusia. Upaya 

menakhlukkan alam inilah yang mendorong kelahiran teknologi. 

Sementara itu, Timur lebih menyesuaikan diri dengan alam. Bangsa 

Barat lebih memomosikan diri sebagai pengatur alam sedangkan 
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bangsa Timur rela diatur alam.  Hal ini terlihat melalui  kutipan  novel 

RK di bawah ini.   

Aku mendapat keterangan bahwa antara pandangan dunia 
Pribumi dengan Eropa ada perbedaan mendasar dan tak 
terjembatani. Eropa memandang  alam sebagi sesuatu yang 
berada di luar dirinya dan hendak ditakhlukannya. Pribumi 
memandang dirinya sebagai bagian dari alam. Eropa hendak 
menakhlukkan alam. Pribumi hendak menyesuikan diri 
sehingga menjadi satu keserasian dengan alam (Toer, 
2006:237)   
 

Terdapat kesenjangan yang  jauh antara penjajah dengan 

terjajah. Penjajah telah jauh mengalami kemajuan dalam bentuk 

penemuan-penemuan modern. Sementara itu, terjajah masih hidup 

dengan pola tradisional. Kehidupan tradisional identik dengan 

kehidupan petani di pedesaan.   

Bangsa terjajah yang mayoritas hidup dengan bertani tidak 

memperoleh perhatian dalam penentuan kebijakan. Petani dalam 

persepsi umum selalu pada posisi yang tidak diuntungkan. Meski 

mayoritas, petani dipersepsi dianggap tidak penting.  

Karena tidak dianggap sebagai kelas sosial yang dapat 

dibanggakan,  para pemuda terjajah tidak  banyak  yang memiliki 

cita-cita menjadi petani. Keterpinggiran kaum tani ini secara filosofi 

dapat dirunut dari cerita pewayangan. Pram  memberikan gambaran 

bahwa tokoh petani tidak pernah ada dalam cerita pewayangan. 

Dalam cerita pewayangan hanya ada raja-raja,  para satria, dan para 

pandita. Kutipan novel JL berikut menunjukkan ironisme tersebut. 

“Makin dekat pekerjaan seseorang dengan  tanah, makin tak ada 

kemuliaan pada dirinya, makin  tidak terpikirkan  dia oleh siapa pun” 

(Toer, 1995:406). 
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Di sisi lain tanah memiliki energi yang mampu menghidupkan 

kehidupan. Terdapat ironi betapa petani tidak memperoleh 

penghormatan karena identik pekerjaaan kotor orang yang dekat 

dengan tanah. Di sisi lain tanah mampu memberikan kekuatan  

kehidupan.  

Dalam cerita pewayangan terdapat tokoh yang selalu hidup jika 

bersentuhan dengan tanah. Tokoh tersebut adalah Bisma. Hal ini 

diungkap Pram melalui percakapan Minke dengan ibunya. Minke 

mengatakan: “Dulu  pernah bunda ceritakan  pada sahaya tentang 

satriya Bisma. Dia tewas dalam medan perang, Bunda. Bunda 

ceritakan  dia hidup kembali dan hidup kembali setiap mayatnya 

menyentuh bumi. Dia hidup lagi, berperang lagi, mati lagi, dan juga 

hidup lagi stelah tersentuh lagi pada tanah” (Toer, 1985:406).   

Ketertinggalan terjajah inilah yang menyebabkan terjajah 

senantiasa bergantung dalam pemenuhan hajat hidupnya. Yang 

terjadi pascakolonial adalah bahwa bangsa-bangsa terjajah membeli 

produk-produk barang penjajah karena keterbatasan kemampuan  

terjajah. Lebih dari itu, terdapat kecenderungan bahwa terjajah 

sangat bergantung secara ekonomi kepada penjajah misalnya 

Indonesia harus masuk IGGI yang agenda utamanya organisasi ini 

memberikan donor kepada negara-negara bekas jajahan Belanda. 

Demikian pula negara-negara bekas jajahan Inggris yang disatukan 

kembali dalam sistem kebergantungan terhadap penjajah dengan 

nama negara-negara comonwell.  

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa terjajah 

berpandangan bahwa penjajah memiliki ilmu pengetahuan yang jauh 

lebih maju daripada terjajah. Melalui ilmu pengetahuan itulah 

penjajah menguasai terjajah. Pribumi memandang dirinya sebagai 

bagian dari alam sedangkan Eropa hendak menakhlukkan alam 

sehingga pribumi hendak menyesuikan diri menjadi satu keserasian 
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dengan alam. Karena itu, terjajah harus memiliki kesadaran untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan agar mampu mengimbangi penjajah. 

Terdapat kesadaran terjajah bahwa harus terjadi perubahan pada diri 

mereka dari tradisional menuju modern, desa ke kota, pertanian ke 

perindustrian. Semuanya berawal dengan dimilikinya ilmu 

pengetahuan.  

 

D. Petualang  

Terjajah berpandangan bahwa orang-orang Eropa memiliki jiwa 

petualang. Mereka berpetualang untuk memperoleh kualitas hidup 

yang lebih baik. Karena itu, mereka dapat bekerja di luar negaranya 

dengan kemampuan yang mereka miliki. 

Orang Eropa lebih mudah meninggalkan negaranya demi 

kehidupan yang lebih baik. Mayoritas kepindahan adalah 

mengembangkan karir pekerjaan dan perkawinan dengan tujuan 

memperoleh kekuasaan. Di mana mereka memperoleh pekerjaan 

dan kehidupan yang lebih baik, di situlah mereka akan hidup. 

Mobilisasi orang Eropa ke seluruh dunia dengan demikian lebih 

terbuka dibandingkan orang Asia. Hal ini terlihat dalam keluarga 

Frischboten,  wanita  belanda ahli hukum yang menjadi pengisi 

konsultasi hukum pada harian Medan milik Minke. Setelah kembali 

ke Hindia untuk  bekerja di koran Minke dengan bantuan Nyai 

Ontosoroh, Frischboten bersama suaminya terlibat pembicaraan 

dengan Minke dalam suasana yang saling kangen dan mengabarkan 

perkembangan keluarga mereka. Dari pembicaraan tersebut, terlihat 

bahwa orang-orang Eropa dengan mudah meninggalkan negaranya 

untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.  Kutipan  novel JL di 

bawah ini menunjukkan hal tersebut. 

Kami berdua bicara ramai tentang masa lalu dan Hendrik 
(suami  Frischboten) mengawasi kami bergantian tanpa ada 
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keinginan mencampuri. Pada waktu itu kuketahui, kakak Mir 
(panggilan Frisch) telah kawin  dengan seorang Kanada dan 
mengikuti suaminya. Ayahnya pergi ke  Perancis menjadi 
administratur pekebunan. Burung Eropa, terbang sesuka hati 
ke mana-mana. Di mana pun hinggap di sana dia berkuasa 
(Toer, 1985:223). 
 

Petualangan orang-orang Eropa ke luar negaranya bukan 

sekadar bekerja dan memperoleh upah. Karena memiliki 

pengetahuan yang cukup, mereka bekerja pada level keahlian tinggi 

yang tidak dimiliki secara mayoritas pekerja di negara-negara jajahan. 

Karena itu, pekerja Eropa menduduki jabatan-jabatan penting dan 

pengambil kebijakan  dalam lapangan kerja di negara-negara jajahan. 

Dalam waktu lama, mereka justru yang minoritas ini menjadi 

penguasa yang mayoritas sehingga Pram mengatakan seperti  

kutipan  di atas:  “Burung Eropa, terbang sesuka hati ke mana-mana. 

Di mana pun hinggap di sana dia berkuasa”. 

Ketika telah memiliki kesempatan menguasai, penjajah memiliki 

strategi ‘mengatur’ yang luar biasa. Penjajah selalu menaruh orang-

orang kepercayaan yang dianggap dapat menyukseskan 

kekuasaanya. Penjajah berusaha menguasai organ-organ vital 

pengambil keputusan. Setiap pemimpin organisasi dibuat sebagai 

kepanjangan penjajah. Karena itu, dalam pembentukan organisasi di 

Hindia Belanda, penjajah memengaruhi bahkan menginstruksikan 

agar pimpinan  tertinggi yang dipilih haruslah orang yang bisa diatur 

oleh penjajah. Hal ini terlihat pada  kutipan  novel JL berikut. 

“Tanganku menggigil membaca salinan itu: Surat Rahasia Algemeene 

Secretarie. Van Heutsz (Gubernur Jenderal Hindia Belanda) 

menyarankan agar Bupati Karangayar diusahakan terpilih di antara 

para calon presiden untuk menjamin BO jatuh ke tangan yang tepat” 

(Toer, 1985:271). 
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Tradisi mengatur demi memudahkan jalan kekuasaan ini masih 

dipakai hingga sekarang pada praktik politik kekuasaan di bekas 

negara jajahan. Presiden ketika merekomendasikan pengangkatan 

Kapolri ataupun Jaksa Agung, misalnya, memertimbangkan keloyalan 

pejabat yang bersangkutan terhadap presiden. Strategi politik ini 

mendorong blok-blok atau jaringan dalam kekuasaan, sehingga 

terjadi dikotomi kawan dan lawan. Petualangan penjajah terbukti 

bertujuan memperoleh kekuasaan. 

Petualangan orang Eropa ke seluruh dunia didorong oleh hasrat 

mereka yang selalu tidak puas menerima keadaan. Mereka selalu 

berusaha terdapat perubahan dalam hidupnya. Hal ini 

direpresentasikan tokoh Jean Marais yang berkelana dari negara satu 

ke negara lain demi mencapai kehidupan yang lebih baik pada  

kutipan  novel BM di bawah ini.    

Ditinggalkannya Eropa, pergi ke Maroko, Libia, Aljazair, dan 

Mesir. Ia (Jean Marais) tak juga menemukan  sesuatu yang 

dicarinya  dan tidak diketahuinya itu: tidak pernah merasa 

puas. Sampai di Hindia uangnya tumpas sehingga masuk 

menjadi kompeni kelas dua bersama  totok dari Purworejo  

bersama orang-orang buangan dari Eropa lain: Swis, Jerman, 

Swedia, Belgia, Rusia, Hongaria, Romania, Portugis, Spanyol, 

Italia—semua sampah buangan dari kehidupan negeri 

masing-masing (Toer, 1980:51). 

 

Pengalaman Frischboten dengan Jean Marais berbeda meski 

keduanya orang Eropa. Frischboten memiliki cukup pengetahuan 

sedangkan Jean Marais tidak memiliki keahlian. Meski demikian, Jean 

Marais memiliki kesanggupan yang luar biasa untuk terus mengejar 

impiannya sehingga ketika di sebuah negara tidak memperoleh 
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penghidupan yang lebih baik, dia segera berpindah ke negara lain. 

Petualangan Jean Marais digambarkan Pram pada  kutipan  di atas.  

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa terjajah 

berpandangan bahwa penjajah merupakan bangsa petualang. 

Petualangan penjajah bertujuan menjadi penguasa. Ketika telah 

menjadi penguasa, penjajah membangun jaringan kekuasaannya 

melalui penguasaan objek-objek vital pengambil keputusan di negeri 

jajahan.   

 

E. Berutang Budi  

Terjajah berpandangan bahwa penjajah berutang budi kepada 

terjajah. Sebagian penjajah merasakan penderitaan terjajah akibat 

kebijakan tanam paksa.  Ketidakbebasan terjajah dalam menentukan 

hidupnya akibat penindasan tanam paksa mendorong hati nurani 

penjajah memberikan ruang kebebasan bagi terjajah.  

Bangsa terjajah yang dalam perspektif  Barat sebagai bangsa 

yang suka diperintah menjadikan terjajah tidak memiliki kemampuan 

untuk membuat keputusan terhadap dirinya sendiri akibat kurangnya 

rasa percaya diri. Sifat ini dimanfaatkan penjajah untuk membangun 

politik kerja paksa. Kerja paksa tidak lain adalah sistem perintah kerja 

sepihak bangsa penjajah atas bangsa terjajah untuk keuntungan 

penjajah. Tindakan ini  melahirkan sifat tidak kreatif, menungu 

perintah, mekanik, dan manusia menunggu insruksi yang berakibat 

pembodohan berkepanjangan.   

Pembodohan ini harus diubah dalam bentuk saha-usaha 

pemandaian bangsa terjajah melalui ilmu pengetahuan dan 

kreatifitas dengan kerja bebas. Esensi kerja bebas adaah usaha 

seseorang untuk memutuskan pekerjan apa yang layak bagi dirinya 

untuk kehidupannya. Yang melandasi kerja bebas adalah ilmu 
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pengetahuan, kreativitas, keberanian mengambil keputusan, dan 

rasa bertangung jawab.  

Mereka mendesak pemerintah penjajah untuk mengubah 

kebijakannya agar terjajah tidak terus terbelakang  dengan ciri 

kehidupan takhayul  dan memiliki kesadaran untuk hidup tidak terus 

dijajah. Golongan Liberal mendorong penghapusan kebijakan kerja 

paksa. Mereka mendorong pembangunan perkebunan-perkebunan 

swasta dan usaha-usaha partikelir secara bebas. Konsep kerja bebas 

sebagai oposisi kerja paksa yang diberlakukan penjajah terlihat 

melalui  kutipan  novel JL berikut.  

Hanya kerja bebas dapat tingkatkan harga dan nilai manusia 
pribumi. Kerja bebas akan mengembalikan pada mereka ilmu 
dan pengetahuan yang sudah lama terlupakan, terdesak oleh 
perintah dan perintah dan perintah dari mereka yang belum 
tentu tahu. Ilmu dan pengetahuan yang sudah lama 
terlupakan. Berabad terlupakan: bertanggung jawab. Kerja 
bebas akan membebaskan mereka dari ketakutan pada 
takhayul, pada setan, sampai pada polisi dan serdadu 
kompeni. Kemudian akan muncul manusia pribumi 
sesunguhnya (Toer, 1985:20–21). 

 

Hal ini disebabkan di negeri Belanda terjadi perbedaan 

pandangan terhadap manusia jajahan. Beberapa partai dalam 

parlemen Belanda memiliki pandangan bahwa bangsa terjajah tidak 

seharusnya secara terus-menerus dieksploitasi. Mereka 

berpandangan bahwa perilaku bangsa terjajah harus diubah dari 

ketidaktahuan menjadi tahu, dari kebodohan menuju kepandaian, 

dari kemiskinan menuju kemakmuran, dari penderitaan menuju 

kebahagiaan.  

Strategi yang harus dilakukan penjajah adalah memberikan 

pendidikan yang layak bagi bangsa terjajah. Ide pendidikan bagi 
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bangsa terjajah ini bersal dari partai tweede kamer atau golongan 

liberal. Golonga liberal memiliki pandangan bahwa terjajah harus 

memperoleh pendidikan dan penerangan hukum sehingga terjajah 

memahami dan menaati peraturan di bumi kolonial. Usaha 

memajukan terjajah terlihat pada kutipan novel JL berikut ini. 

“Memang harus ada yang mengatur bagaimana memajukan anak 

negeri, memperbaiki hidup dan kehidupannya. Satu maksud mulia 

mendirikan sekolah-sekolah, asrama-asrama pendidikan, memberi 

penerangan pada pribumi tentang peraturan-peraturan yang 

berlaku” (Toer, 1985:181). 

Penjajah menyadari bahwa tenaga terampil sangat diperlukan 

untuk menghadapi modernisasi di tanah jajahan. Industrialisasi harus 

diikti oleh tenaga kerja terpelajar pribumi. Karena itu, penjajah perlu 

menyiapkan pendidikan pribumi yang lebih baik agar mereka dapat 

bekerja meningkatkan pendapatan penjajah seperti kutipan novel JL 

di bawah ini. 

Tuan-Tuan, sampai sekarang masinis-masins  kereta api 
masih juga orang Eropa, belum ada seorang pun pribumi. 
Malahan mesin giling jalanan juga belum lagi dijalankan 
pribumi, masih orang-orang Indo. Tapi datangnya kereta api 
di Hindia bukan saja telah melahirkan syarat-syarat baru, 
juga hukum-hukum baru, yang harus didengar dan dipatuhi 
orang Eropa dan Pribumi sekaligus. Mengapa Pribumi harus 
cuma memikul beban, kalau syarat-syarat dan hukumnya 
harus dipikul bersama-sama (Toer, 1985:25). 
 

Gologan liberal berupaya mengubah pandangan bahwa 

penjajahan tidak sekadar eksploitasi terhadap terjajah. Terjajah harus 

diberdayakan, dimanusiakan, diajak bekerja sama untuk hidup 

berdampingan demi kemakmuran bersama sebagai umat manusia. 

Hal ini dilatarbelakangi bahwa penjajahan  tidak lagi sejalan dengan 
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semangat zaman modern. Zaman modern menuntut kerja sama, 

bukan kerja paksa atau eksploitasi pihak penjajah terhadap terjajah. 

Jika waktu itu, mesin-mesin banyak dikendalikan orang Eropa, sudah 

waktunya pribumi diberi kesempatan melakukan pekerjaan orang 

Eropa.  

Selain itu, telah muncul kesadaran menuju usaha-usaha 

kesederajadan antara penjajah dan terjajah. Pram sebagai 

representasi terjajah meyakini bahwa manusia diciptakan dalam 

kesederajatan karena itu dalam tetralogi novelnya Pram melawan 

adat hormat membungkuk sebagaimana tradisi para bangsawan 

yang selalu ingin dihormati. Tokoh Minke tidak membungkuk dan 

merasa dirinya sejajar dengan Gubenur Jenderal Van Heutsz ketika 

dirinya melakukan percakapan dengan Wakil Ratu Belanda di Hindia 

itu. Minke pendobrak tradisi mental terjajah yang selalu merasa 

rendah diri terhadap bangsa penjajah. Sikap minke ini tentu tidak 

disukai oleh ayahnya, seorang bupati, bangsawan, yang  tunduk 

kepada pejabat penjajah, seperti yang digambarkan Pram berikut ini. 

“Mungkin ia (ayah Minke) akan memamarahi aku dan Mei karena 

kami tidak membungkuk-bungkuk di hadapan seorang Gubernur 

Jenderal, Jenderal dan pemenang perang Aceh sekaligus, bahkan 

berani tertawa-tawa seperti pada seorang kenalan lama” (Toer, 

1985:109). 

Terjajah menghendaki sederajat dengan penjajah. Pengakuan 

itu harus diperjuangan terjajah karena penjajah selalu memamndang 

terjajah bangsa kelas di bawah penjajah. Terjajah merasa setara 

dengan orang Eropa. Inilah bentuk kesadaran sebagai bangsa yang 

merdeka, seperti kutipan teks novel berikut. “Jadi bagaimana Pribumi 

itu menurut keingingan Tuan  (Minke) jadi bangsa kulit putih.” “Sama 

dan tidak kurang sederajat pun daripada bangsa Tuan,” jawabku 

(Minke). 
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Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa terjajah 

berpandangan bahwa penjajah berutang budi kepada penjajah. 

Kesadaran berutang budi ini dimotori oleh kaum liberal yang 

menganggap bahwa terjajah telah lama ditindas penjajah melalui 

kebijakan tanam paksa. Untuk itu, penjajah perlu menyediakan yang 

memadai bagi terjajah agar terjajah memiliki ilmu pengetahuan dan 

mampu mengoperasikan alat-alat modern yang didatangkan 

penjajah ke tanah jajahan.  

 

F. Berbudaya Belajar dan Bekerja  

Terjajah berpandangan bahwa penjajah memiliki kebudayaan 

untuk selalu belajar dan bekerja. Kesadaran belajar ini sudah lama 

tumbuh di Eropa dengan mengenali bakat seseorang. Bagi orang 

Eropa, semua hal bisa dilakukan seseorang secara professional jika 

dipelajari dengan tekun. Sebaliknya, orang terjajah belum memiliki 

kesadaran menggali dan menemukan keahlian melalui belajar. 

Maysaroh baru menyadari bahwa kebiasaan seseorang bernyanyi 

juga diperoleh melalui belajar. Demikian pengakuan tokoh Maysaroh 

sebagai representasi bangsa terjajah pada  kutipan  novel JL berikut. 

“Guru biolaku menganjuka aku belajar bernyanyi. Dia bilang suaraku 

lebih bagus daripada bunyi biola. Aku baru tahu, nyanyi juga harus 

dipelajari (Toer, 1985:241).” 

Perilaku positif orang Eropa sebagai penjajah sebagaimana 

perilaku Hendrik Frischboten adalah sangat menikmatik pekerjaan. 

Orang Eropa tenggelam dalam profesi yang mereka pilih dan 

terkadang melupakan kepentingan keluarga. Hal ini menandakan 

bahwa tradisi bekerja keras ada pada bangsa-bangsa Eropa yang 

menjadikan bangsa ini kuat menjadi penjajah atas bangsa malas. 

Mereka sering diibaratkan bekerja seperti kuda  yang tidak mengenal 

lelah sehingga ada pameo di kalangan orang Indonesia bahwa kulit 
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putih bekerja  terus- menerus seperti tak memiliki udel seperti kuda. 

Kehidupan orang Eropa yang penuh menikmati kerja tergambar pada  

kutipan  novel JL berikut.    

”Bagaimana Hendrik? Suka dia pada pekerjaannya?” 
”Bukan suka lagi, tenggelam di dalamnya.” 
”Di Nederland juga begitu. Tak kenal liburan. Di rumah pun 
bekerja terus.”  
”Dia  bekerja seperti kuda. Tak dapat dicegah, seakan hanya 
kerja dan belajar saja isi kehidupan ini” (Toer, 1985:308--
309). 
 

Budaya belajar dan bekerja yang luar biasa di kalanagan 

orang Eropa dilandasi oleh filosofi keingintahuan mereka dalam 

menyikapi fenomena yang mereka anggap tidak diketahuinya. Rasa 

ingin tahu inilah yang mendorong orang-orang Eropa banyak 

melakukan perubahan hidup sehingga terus belajar untuk tahu. 

Tradisi penelitian di kalangan orang Eropa bersumber dari 

keingintahuan mereka. Hal ini seperti yang dilakukan tokoh 

wartawan Ter Haar yang merelakan nyawanya untuk mengetahui 

kegigihan rakyat Bali dalam membela bangsanya, seperti  kutipan  

novel JL berikut. 

Ter Haar tewas waktu mengikuti sebuah serbuan atas 
benteng Toh Pati. Ia  bersimpati besar pada bangsa Bali yang 
telah membunuhnya. Sulit  untuk dinilai kematian apa yang 
ia dapatkan. Pahala jelas bukan. Penindas juga tidak. Mati 
karena hanya ingin tahu bagaimana kesudahan bangsa Bali 
membela negeri dan bangsanya. Hanya karena ingin tahu 
(Toer, 1985:208). 

 

Dengan demikian, dapat dikemukaan bahwa terjajah 

berpandangan bahwa penjajah Eropa memilki tradisi positif berupa 

rasa ingin tahu, belajar, dan bekerja. Rasa ingin tahu mendorong 
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penjajah terus belajar. Hasil belajar berupa keahlian dan dari keahlian 

inilah mereka bekerja penuh kesungguhan. Karena itu, penjajah 

menganggap bahwa masa depan harus diraih dan tidak diterima. 

Kekuasaan harus diraih dan tidak diterima.  

 

G. Memperkaya Diri  

Terjajah berpandangan bahwa penjajah memperkaya diri. 

Motivasi penjajahan tidak lain adalah faktor kekayaan. Kerakusan 

penjajah dalam bidang ekonomi ketika itu terpublikasikan pada 

media massa. Berita-berita mengerikan dalam Sumatra Post 

mengabarkan kerakusan pengusaha-pengusaha perkebunan Eropa 

yang tak henti-hetinya mencari tanah-tanah subur di Sumatera Timur 

seperti  kutipan  teks novel berikut.  

Marie Van Zeggelen itu mengagungkan perjuangan 
pembebasan Pribumi di Aceh, di Bugis, kerakusan gula dan 
kebiadaban  administratur-administraurnya. Pemberontak 
petani Jawa yang selalu patah terhadap gula. Petani 
Batak Karo yang ditumpas demi tembakau dan karet. 
Advokat  J. Van Den Brand yang pernah bekerja di 
Sumatera Timur  telah membongkar praktik-praktik  
perlakuan kejam perusahaan-perusahaan Onderneming 
terhadap kaum buruh tembakau di sana (Toer, 1985:154). 

 

Perkebunan tebu, tembakau, dan tanaman ekspor yang 

digalakkan penjajah di tanah terjajah melalui kebijakan tanam paksa 

merupakan mesin uang penjajah. Perusahaan-perusahaan tersebut 

dikontrol oleh pegawai-pegawai penjajah dari kalangan terjajah 

terdidik dan para penguasa setempat. Karena itu, penjajah mendidik 

para pejabat Hindia untuk memeras rakyat. Setelah bangsa Eropa 

pergi, mental pejabat Hindia tetap seperti penjajah. Penguasa 

bermental penjajah dalam bentuk persekongkolan dengan 
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pengusaha yang membatasi akses ekonomi rakyat. Ekonomi dikuasai 

negara untuk kemakmuran penguasa.  

Sistem upeti bawahan kepada atasan. Kesuksesasn pejabat 

dinilai atasan seberapa besar upeti yang diberikan kepada pucuk 

pimpinannya. Upaya memerkaya diri para petinggi penjajah dengan 

mengoptimalkan upeti dari para bawahannya dengan memeras 

rakyat terjajah digambarkan Pram berikut ini. ‘Dan dia  (Jenderal Van 

Heutsz)  tanpa saingan mengambil kursi gubernur jenderal. Memang 

pintar, jabatan tertinggi di Hindia. Dan upeti sampai mati dari setiap 

residen yang diangkatnya (Toer, 1985:158).” 

Upaya memerkaya diri di kalangan penjajah identik dengan 

usaha Eropa yang terus berlomba memerluas wilayah jajahannya di 

Asia Selatan. Penjajah dengan sangat rakus memerluas daerah 

jajahannya untuk mewujudkan nasionalisme Eropa sehingga 

menenggelamkan naluri ilmiah intelektualnya.  

Eropa memang memiliki  tradisi intelektual. Bangsa Eropa teguh 

memertahankan prinsip keintelektualannya dengan risiko apa pun. 

Tradisi ini diwariskan Eropa pada peradaban dunia. Karena itu, Eropa 

merupakan bangsa yang menghargai kecendekiawanan. Dalam 

pandangan penjajah, pemikiran besar satu orang  mampu mengubah 

peradaban bangsa sedangkan pikiran kecil kolektif tidak mampu 

mengubah peradaban. Pikiran besar adalah pikiran yang mampu 

menjangkau masa depan atas kegagalan-kegagalan masa lalu. Minke 

sebagai representasi terjajah terpelajar melihat hal tersebut seperti  

kutipan  novel JL berikut. 

Tradisi keberanian intelektual Eropa bukanlah telah 
diwariskan pada dunia? Juga dikembangkan oleh Multatuli? 
Bukankah Multatuli sendiri rela tewas dalam kemudaratan, 
dalam pembuangan demi nurani intelektualnya.  
Memang dunia tetap menghargai cendikiawan-cendiakawan 
Eropa yang rela mati mempertahankan kebenarannya. 
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Adakah cendekiawan di antara kita bertiga (Minke, 
Soewardi, Douwager), atau di antara penduduk Hindia? 
(Toer, 1985:300–301). 
 

Dalam perspektif ini, terlihat bahwa terjajah memiliki 

pandangan ganda. Di satu sisi, terjajah mengagumi pikiran-pikiran 

besar penjajah yang mengedepankan kecendekiawanan. Di sisi lain, 

terjajah memandang penjajah memiliki kelemahan dasar sebagai 

kelompok sosial yang rakus terhadap materi kemegahan sebagai 

kolonial  seperti terlihat pada  kutipan  novel RK berikut. “Sifat-sifat 

manusia dan naluri ilmiahnya sudah terdesak oleh kemegahan  

sebagai penguasa kolonial” (Toer, 2006:239). 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa terjajah 

berpandangan bahwa penjajah berusaha memerkaya diri. Upaya 

memerkaya diri penjajah dilakukan dengan jaringan kekuasaan di 

bawahnya yang dikenal dengan sistem upeti. Kerakusan ekonomi 

untuk hidup bermegah-megahan penjajah menenggelamkan sifat 

dasarnya yang menghargai kecendekiawanan dan keintelektualan.  

 

H. Rangkuman 
Materi pada bab tujuh ini menjelaskan pandangan bangsa 

terjajah terhadap bangsa penjajah bahwa bangsa penjajah itu 

pembodoh, pengeksploitasi, berilmu pengetahuan, petualang, 

berutang budi, berbudaya belajar dan bekerja, dan memperkaya diri. 

Pandangan-pandangan bangsa terjajah tersebut dapat disimpulkan 

berikut ini. 

Bangsa terjajah berpandangan bahwa penjajah sengaja 

menciptakan terjajah untuk terus dalam kebodohan. Politik 

pembodohan rakyat terjajah menjadi hal penting untuk 

memperpanjang usia penjajahan. Kebodohan bangsa terjajah ini 
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menyebabkan pula rendahnya rasa nasionalis kebangsaaanya karena 

rakyat terjajah masih belum mampu keluar dari masalah-masalah 

kecil pada dirinya seperti masalah pendidikan, kesehatan, dan 

ekonomi. Kebodohan mengakibatkan rakyat apatis terhadap 

bangsannya. 

Bangsa terjajah berpandangan bahwa penjajah adalah bangsa 

yang mengeksploitasi bangsa terjajah. Eksploitasi yang dilakukan 

penjajah meliputi eksploitasi seluruh aspek kehidupan. Eksploitasi 

penjajah bertujuan menghancurkan kehidupan terjajah dengan 

menggunakan strategi paksa-tindas-bunuh-rampas-tumpas. Cara-

cara kekerasan tersebut dilakukan penjajah dalam mencapai tujuan 

eksploitasi terhadap terjajah. 

Terjajah berpandangan bahwa bangsa Eropa mampu menguasai 

bangsa Timur disebabkan mereka memliki pengetahuan yang lebih 

dibandingkan bangsa terjajah. Melalui ilmu pengetahuan itulah 

penjajah menguasai terjajah. Pribumi memandang dirinya sebagai 

bagian dari alam sedangkan Eropa hendak menaklukkan alam 

sehingga pribumi hendak menyesuikan diri menjadi satu keserasian 

dengan alam. 

Terjajah berpandangan bahwa orang-orang Eropa memiliki jiwa 

petualang. Petualangan orang-orang Eropa ke luar negaranya bukan 

sekadar bekerja dan memperoleh upah, tetapi juga bertujuan 

menjadi penguasa. Ketika telah menjadi penguasa, penjajah 

membangun jaringan kekuasaannya melalui penguasaan objek-objek 

vital pengambil keputusan di negeri jajahan.   

Terjajah berpandangan bahwa penjajah berutang budi kepada 

terjajah. Kesadaran berutang budi ini dimotori oleh kaum liberal yang 

menganggap bahwa terjajah telah lama ditindas penjajah melalui 

kebijakan tanam paksa. Untuk itu, penjajah perlu menyediakan yang 

memadai bagi terjajah agar terjajah memiliki ilmu pengetahuan dan 
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mampu mengoperasikan alat-alat modern yang didatangkan 

penjajah ke tanah jajahan. 

Terjajah berpandangan bahwa penjajah memiliki kebudayaan 

positif berupa rasa ingin tahu, belajar, dan bekerja.. Rasa ingin tahu 

mendorong penjajah terus belajar. Hasil belajar berupa keahlian dan 

dari keahlian inilah mereka bekerja penuh kesungguhan. Karena itu, 

penjajah menganggap bahwa masa depan harus diraih dan tidak 

diterima. Kekuasaan harus diraih dan tidak diterima. 

Terjajah berpandangan bahwa penjajah memperkaya diri. 

Upaya memerkaya diri penjajah dilakukan dengan jaringan 

kekuasaan di bawahnya yang dikenal dengan sistem upeti. Kerakusan 

ekonomi untuk hidup bermegah-megahan penjajah menenggelam-

kan sifat dasarnya yang menghargai kecendekiawanan dan 

keintelektualan. 
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BAGIAN 8 

KESADARAN NASIONAL 
 

 

 

 

 

 

Pengaruh  penjajah berpuluh-puluh tahun terhadap bangsa 

terjajah menjadikan bangsa terjajah harus berpikir reka ulang 

tehadap jati dirinya. Tokoh-tokoh penting pribumi waktu itu 

menyadari hal tersebut. Para nasionalis tersebut gelisah terhadap 

pengaruh Barat. Terdapat kerinduan kembali pada nilai-nilai 

adiluhung nenek moyang bangsanya.  

Dalam novel Pram, selain tokoh Minke disebut pula tokoh 

Tomo, Wardi, Tjipto dan tokoh wanita anak Bupati Jepara. Tokoh-

tokoh  tersebut dalam konteks sejarah identik dengan Soetomo,  

Soewardi Surdjaningrat, Tjipto Mangunkusumo, dan R.A. Kartini.  

Pikiran-pikiran tokoh yang ingin mengembalikan pada cara berpikir 

‘orang timur’ tersebut  menjadi embrio rasa nasionalisme bangsa 

pribumi. 

Bentuk-bentuk kesadaran nasionalisme dalam tetralogi novel 

Pram adalah sebagai berikut. 
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A. Bangsa Timur  

Nasionalisme mula-mula dipicu oleh kebencian terjajah 

terhadap penjajah yang lama melakukan penjajahan. Akibatnya, 

terjajah memiliki keberanian melawan penjajah  melalui perang fisik. 

Lombard (2008a:235) menunjukkan beberapa data penting 

munculnya nasionalisme pribumi Jawa yang membentuk negara 

Republik Indonesia. Gelombang nasionalisme diawali oleh ekspedisi 

perang fisik Pati Unus melawan Portugis dan Sultan Agung yang 

dengan berani bersama bala tentaranya  mengepung Batavia.  

Gelombang nasionalisme secara pemikiran muncul sejak abad 

ke-19 terutama di kalangan orang Jawa. Terdapat kesadaran 

penemuan kembali nilai-nilai nenek moyang. Kesadaran ini dimulai 

dengan usaha-usaha publikasi tulisan R.A. Kartini. Tokoh yang banyak 

disebut Pram dalam tetraloginya itu menulis: “Semakin jauh saya 

menghayati jiwa bangsa kami, semakin saya menganggapnya hebat. 

Ras kami kaya akan seniman dan penyair, dan barang siapa 

merasakan puisi tidak mungkin berbuat kebatilan. Cinta, pengabdian, 

kepercayaan, semuanya berubah menjadi puisi dalam jiwa orang 

Jawa (Lombard, 2008a:235). 

  Tokoh-tokoh pendiri Boedi Oetomo yang disebut dalam novel 

Pram, seperti dr. Radjiman dalam kesempatan menamatkan studi 

kedokterannya di Belanda sempat berpidato di hadapan simpatisan 

Indisch Genootschap  dengan penuh semangat nasionalisme. Aktivis 

STOVIA itu menyatakan bahwa ‘tidak mungkin membaratkan orang 

Jawa’. “Jika Pribumi dipisahkan sepenuhnya dan secara paksa dari 

masa lalunya, yang akan terbentuk adalah manusia tanpa akar, tak 

berkelas, tersesat di antara dua peradaban” (Lombard, 2008a:235). 

Ceramah Radjiman yang bertema ‘Kehidupan Psikis Orang Jawa’ 

dan diterbitkan pada tanggal 15 Februari 1911 ini membuka diskusi 

hangat perihal kebangsaan Hindia Belanda bagi warga Pribumi.  
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Radjiman merupakan  orang pertama di Hindia Belanda yang berani 

berbicara di kalayak negeri induk. Untuk mendukung kata-kata 

Radjiman, Abendanon membacakan beberapa penggal dari Surat-

Surat Kartini  yang belum dikenal pada masa itu, dan sedang 

disiapkan untuk diterbitkan. Pikiran Radjiman waktu itu sangat 

menarik karena kali pertama warga Pribumi Hindia Belanda 

menyuarakan ‘kejawaan sebagai sesuatu yang halus dan tak 

terjangkau’, meski fanatisme Jawa di atas etnis lain tampak menguat 

ketika itu  (Lombard, 2008a:306). 

Tokoh penting lain yang disebut Pram dalam novelnya adalah 

Wardi, Soewardi Surdjaningrat atau dikenal dengan nama Ki Hadjar 

Dewantara. Tokoh pendidikan Indonesia ini pernah diasingkan di 

negeri Belanda sejak tahun 1913 hingga 1919. Dalam pengasingan 

tersebut, Wardi  banyak merenungkan masalah persentuhan antara 

berbagai kebudayaan. Dia terus menghidupkan asas-asas pendidikan 

Jawa tradisional. Setelah kembali dari Belanda, dia mengusahakan 

penyelenggaraan serangkaian sekolah swasta yang diberinya nama 

Taman Siswa. Sejak tahun 1932, terdapat 175 cabang Taman Siswa 

yang tersebar di Jawa  (Lombard, 2008a:235-236).   

Pikiran-pikiran Ki Hajar Dewatara dengan prinsip kembali ke 

arah pribumi inilah yang kemudian banyak menorehkan sejarah 

penting nasionalisme di Indonesia. Soekarno pun menggunakan 

pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan “Demokrasi Terpimpinnnya” 

dengan meminjam istilah ‘Demokrasi dan Leiderschap’  Ki Hajar 

Dewantara. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Soekarno ketika 

menjabat presiden mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai menteri 

pendidikan yang pertama.   

Pikiran-pikiran nasionalisme Ki Hajar Dewantara terangkum 

dalam tulisannya yang terbit 1929. Rasa keindonesiaannya sangat 

terlihat di tengah hegemoni  kebudayaan Eropa waktu itu. Tokoh 
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pendidikan itu merasa asing di negerinya sendiri dan mengajak 

seluruh orang Indonesia untuk kembali pada akar budayanya. Hal ini 

disebabkan cara pikir bangsa terjajah waktu itu sudah kebarat-

baratan yang dalam konsep teori Postkolonial disebut mimikri atau 

peniruan. Peniruan terjajah terhadap penjajah disebabkan lamanya 

kurun waktu penjajahan. 

Penjajahan dalam waktu panjang tidak sekadar berdampak 

kemiskinan ekonomi terjajah, melainkan juga perubahan struktur 

pikiran terjajah. Cara pikir, penampilan, dan kebiasaan penjajah 

teradopsi oleh terjajah dengan cara kerelaan maupun paksaan. Jika 

pun peniruan sepenuhnya tidak terjadi, percampuran kebudayaan 

penjajah dan terjajah akan terjadi. Terjajah menjadi kehilangan 

setengah identitas diri mereka dan diisi oleh kebudayaan penjajah. 

Mereka menjadi ‘abu-abu’ atau dalam konsep teori Postkolonial 

disebut hibriditas.  

Ki Hajar Dewantara merisaukan bangsanya yang telah 

mengalami mimikri dan hibridita. Ketika itu, ada istilah londo 

blangkongan untuk menunjukkan betapa pribumi sudah bersikap 

keeropa-eropaan. Kenyataan inilah yang menjadikan Ki Hajar 

Dewantara gelisah.  Lombard  (2008a:237) mengutip tulisan Ki Hajar 

Dewantara yang berisikan  kegelisahan tersebut seperti di bawah ini.  

Kita hidup seperti menumpang dalam hotel kepunyaan 
orang lain, tak mempunjai nafsu akan memperbaiki atau 
menghiasi rumah jang kita tempati, karena tak ada 
perasaan bahwa rumah itu rumah kita. Dan pertjajalah, 
Saudaraku semua, selama kita pada zaman ini berpisahan 
kultur dengan rakjat asli, selama kita merendahkan bahasa 
kita, seni kita, keadaban kita, djanganlah kita mengharap 
akan dapat mendjauhkan anak-anak kita dari keinginannja 
hidup seperti Belanda-polan. Sebaliknja: kalau anak-anak 
kita dapat kita didik sebagai anak-anak bangsa kita, agar 
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djiwanya bersifat nasional dan meteka itu dapat kembali dan 
memegang kultur bangsa awak, jang sedjak abad jang lalu 
sudah tidak hidup lagi dalam dunia kita, karena hidup kita 
seolah-olah hidup dalam perhambaan, pertjajalah bahwa 
mereka itu akan merasa puas sebagai anak Indonesia. Dan 
kalau kita sudah membangkitkan pula hidup kebangsaan 
kita, tentulah alat-alat penghidupan asing jang berfaedah 
sadjalah jang kita ambil. Karena kita tidak lagi mabuk tjinta 
dan peribahasa ‘tjinta itu buta’ tidak lagi mengenai diri kita; 
achirnja kita lalu dapat memilih dengan fikiran dan rasa 
jernih.   

 

Pikiran Soewardi yang  mengajak seluruh warga bangsa Hindia 

untuk kembali menyadari dan merasa bangga menjadi bangsa 

Indonesia terlihat pada pernyataannya: “Dan pertjajalah, Saudaraku 

semua, selama kita pada zaman ini berpisahan kultur dengan rakjat 

asli, selama kita merendahkan bahasa kita, seni kita, keadaban kita, 

djanganlah kita mengharap akan dapat mendjauhkan anak-anak kita 

dari keinginannja hidup seperti Belanda-polan. Sebaliknja: kalau 

anak-anak kita dapat kita didik sebagai anak-anak bangsa kita, agar 

djiwanya bersifat nasional dan mereka itu dapat kembali dan 

memegang kultur bangsa awak, jang sedjak abad jang lalu sudah 

tidak hidup lagi dalam dunia kita, karena hidup kita seolah-olah hidup 

dalam perhambaan, pertjajalah bahwa mereka itu akan merasa puas 

sebagai anak Indonesia.” 

Kesadaran mencintai budaya dan nilai-nilai ketimuran dapat 

dilakukan melalui pendidikan yang berkarakter keindonesiaan. Hal ini 

dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan yang lebih 

mendekatkan keindonesiaan dan secara perlahan meninggalkan 

pendidikan ala-Belanda. Pada tahap awal, pendidikan agama, 

sejarah, dan bahasa menjadi perhatian karena tiga  pelajaran ini 
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secara cepat akan memengaruhi kesadaran kebanggaan sebagai 

bangsa Hindia seperti  kutipan  novel JL di bawah ini.   

Mulai tahun depan cabang-cabang (SDI) yang telah mampu 
harus mendirikan seolah pengajaran modern dengan 
tambahan pendidikan agama di sore hari. Kurikulum untuk 
itu aku sendiri yang membuat, dengan kurikulum ELS. 
sebagai patokan, dengan menghilangkan pengajaran 
sejarah  negeri Belanda dan menggantinya dengan sejarah 
Hindia, sedang pelajaran bahasa Belanda dikurangi dua jam 
dalam seminggu, digantikan dengan pengajaran bahasa 
Melayu (Toer, 1985:450).   
 

Kesadaran kebanggaan sebagai orang Timur, Hindia, atau 

Indonesia ketika itu diawali melalui usaha pendidikan dengan 

pengajaran agama, sejarah, dan bahasa. Pelajaran agama mendorong  

peserta didik untuk memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan 

Yang Mahaesa. Agama menganjurkan warga bangsa untuk mencinai 

tanah airnya. Karena itu, pelajaran agama dapat mendorong 

terwujudnya nasionalisme. 

Demikian pula pelajaran sejarah dan bahasa. Dikenalkannya 

sejarah Hindia dapat mendorong pelajar-pelajar pribumi mengenal 

bangsanya. Ditanamkannnya perjuangan keras para pahlawan 

nasional dalam memperoleh kemerdekaan akan dapat menggugah 

semangat para pelajar pribumi untuk turut serta memperjuangkan 

bangsanya. 

Dikenalkannya pelajaran Bahasa Melayu akan mendorong 

pelajar pribumi untuk mencintai bahasa Melayu. Digunakannya  

bahasa Belanda selama ini dalam praktik pendidikan di negeri jajahan 

secara tidak langsung membangun kecintan tehadap bangsa Belanda. 

Karena itu,  dilakukan reformasi penggunaan bahasa di lingkungan 

pendidikan dai bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Digunakannya 
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bahasa Melayu  jelas  merupakan upaya untuk mendorong rasa 

bangga diri sebagai bangsa ras Melayu.  

Kesadaran bangga sebagai ‘orang timur’ dilakukan dengan 

usaha-usaha reformasi pendidikan. Pendidikan dianggap sanggup 

membentuk rasa ‘ketimuran’. Karakter kebangsaan tersebut dapat 

dicapai melalui pendidikan yang memiliki ruh nasionalisme. 

Pendidikan yang berlandaskan agama, sejarah bangsa Hindia, dan 

bahasa Melayu diharapkan sanggup membentuk sikap dan perilaku 

bangsa Hindia yang baik, santun, beradab sebagai bangsa yang 

memiliki rasa kasih sayang seperti ajaran semua agama seperti  

kutipan  berikut: “Bagaimanakah permulaan dari permulaan kalau 

bukan pendidikan dan pengajaran. Jadi guru dan murid sekaligus. 

Mengasihi dan dikasihi” (Toer, 1985:97). 

Dengan rasa belas kasih itulah, seseorang sanggup memiliki 

perkataan yang baik dan perbuatan yang mulia. Perkataan yang baik 

dan perbuatan mulia lahir karena penghargaan seseorang kepada 

orang lain. Penghargaan kepada orang lain lahir karena rasa kasih 

sayang yang diberikan kepada orang yang bersangkutan.  

Pendidikan yang mengembangkan kasih sayang inilah  yang 

sanggup membentuk akhlak yang baik. Akhlak baik yang mewujud 

dalam perkataan dan perbuatan merupakan dasar pembentukan 

manusia mulia. Kemuliaan inilah yang diperjuangkan bangsa timur 

yang terkenal dengan kesantunan dan kehalusan budinya 

sebagaimana  kutipan  berikut. “Kemuliaan seseorang datang hanya 

sebagai hasil pendidikan yang baik yang menjadi dasar perkatan baik 

dan mulia” (Toer, 1985:122). 

Kemuliaan inilah yang diperjuangkan Pram melalui tetraloginya. 

Kemuliaan sebagai bangsa mengarahkan rasa bangga sebagai bangsa 

timur. Rasa bangga sebagai bangsa timur inilah yang mendorong 

munculnya rasa nasionalisme bangsa terjajah seperti yang 
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digambarkan  kutipan  berikut: “Bila nasionalisme Hindia terbentuk, 

bila pabrik-pabrik kita sekarang meliputi luas lima buah rumah, dia 

akan berkembang sesuai dengan luasnya bangsa, mungkin pabrik-

pabrik kita menjadi seluas kota, seperti nyata terjadi di negeri-negeri 

Eropa dan Amerika” (Toer, 1985:449). 

Nasionalisme bangsa terjajah  diharapkan tumbuh beranak-

pinak dan terus membesar seperti bola salju oleh Pram melalui tokoh 

Minke. Semangat  jiwa nasionalisme dalam tetralogi novel Pram 

diwakili oleh tokoh sentral Minke. Tokoh inilah  yang menghidupkan 

nafas memerjuangkan bangsa Hindia di tengah cengkeraman 

penjajah Gubermen Belanda dalam silih beganti gubernur jenderal 

yang berkuasa di tanah jajahan. Minke yang keluar dari STOVIA  

bersama-sama dengan tokoh Soetomo, Wardi, dan Douweger 

memiliki persamaan denga konteks sejarah perjuangan Tjipto 

Mangunkusumo, Soewardi Surjaningrat, dan Douwes Dekker  yang 

membangun organisasi sosial pada awal-awal usaha kemerdekaan 

Indonesia. 

Tjipto Mangunkusumo, Soewardi Surjaningrat, dan Douwes 

Dekker yang mengalami pembuangan oleh Gubermen Belanda juga 

sejalan dengan cerita Pram. Ketiganya merupakan intelektual 

Indonesia yang berjuang melawan pemerintah kolonial demi bangsa 

pribumi melalui jalur organisasi dan tulisan-tulisan bernada 

ketidaksetujuan atas kebijakan pemerintah Belanda di negeri jajahan 

Hindia.  

Pram pada Rumah Kaca mendeskripsikan pembuangan tokoh-

tokoh penting bangsa Hindia. Tidak berlebihan D yang dimaksud 

adalah Dowes Dekker, W yang dimaksud adalah Wardi atau Soewardi 

Surjaningrat, dan T yang dimaksud adalah Tjipto Mangunkusumo 

seperti  kutipan  novel RK berikut:  “Dan sekiranya D-W-T tidak 



 

Menemukan Keindonesiaan dalam Novel-novel Pramoedya Ananta Toer | 297 

dibuang, pasti mereka akan menyemburkan kata-kata yang 

menyakitkan hati penguasa-penguasa kolonial” (Toer, 2006:213). 

Ketiga tokoh tersebut terkenal dengan tulisan-tulisannya di 

media massa yang mengecam pemerintah Hindia Belanda. Mereka 

menulis tentang penderitaan bangsa terjajah. Akibat tulisan-

tulisannya,  tokoh-tokoh tersebut  dianggap membahayakan kolonial 

sehingga harus diasingkan. 

Nama-nama ini juga dipakai Pram pada novel Jejak Langkah. 

Pram bercerita bahwa Boedi Oetomo lahir tidak lepas dari peran 

Minke dan teman-temannya yang bernama wardi dan Tjipto. 

Dokumen novel tetralogi Pram karena itu dapat dianggap sebagai 

dokumen sejarah yang memberikan inspirasi bangsa Indonesia dalam 

melihat jatuh-bangunnya kaum nasionalis terpelajar Indonesia dalam 

membangun usaha-usaha pembebasan atas dominasi penjajah. 

Tokoh R.M. Minke yang merupakan tokoh utama  memiliki 

kemiripan dengan tokoh pers Indonesi R.M. Tirtoadisuryo. Dalam 

empat novelnya,  Pram menggambarkan Minke sebagai tokoh 

nasionalis muda Hindia yang berpikiran maju dan berjuang melalui 

jalur tulisan dengan mendirikan harian Medan. Pada zaman 

menjelang kebangkitan organisasi sosial Indonesia tahun 1900-an 

dalam sejarah juga pernah terbit harian Medan Prijaji yang didirikan 

oleh    R.M. Tirtoadisuryo.   

Sejarah pers Indonesia mencatat bahwa pelopor pers nasioal 

adalah Medan Prijaji yang waktu itu terbit secara mingguan. 

Mingguan  Medan Prijaji merupakan  suara golongan priyayi. 

Lingkungan pembaca yang ingin dicapai adalah “Anak Hindia”. 

Pemimpin redaksinya ialah R.M. Tirtoadisuryo. Mingguan ini terbit 

pada tahun 1907 dan sejak 2010 terbit sebagai harian (Tim, 2002:77).   

Tim peneliti pers Indonesia (2002:82—84) mencatat hal-hal 

penting terhadap peranan R.M. Tirtoadisuryo yang memiliki 
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kesamaan dengan tokoh Minke karya Pram yang juga memiliki 

hubungan dengan STOVIA. Para lulusan STOVIA inilah yang banyak 

berperan dalam tumbuh-kembangnya organisasi sosial politik di 

Indoesia sebelum muncul nama Soekarno sebagai pendiri Partai 

Nasionalis Indonesia (PNI) pada tahun 1927.  

Pada tahun 1907, R.M. Tirtoadisuryo merintis berdirinya koran 

sebagai ajang mencurahkan pendapat bagi bangsa pribumi. R.M. 

Tirtoadisuryo adalah seorang pengusaha pertama Indonesia yang 

bergerak di bidang penerbitan dan percetakan. Ia juga dianggap 

sebagai wartawan Indonesia yang pertama-tama menggunakan surat 

kabar sebagai alat untuk membentuk pendapat umum. Perwajahan 

surat kabar yang diterbitkan waktu  itu memberi kesan menyegarkan  

pada zamannya, karena pemuatan karangan, warta berita, 

pengumuman, dan iklan yang disusun secara baru.  Medan Prijaji 

mencantumkan motto “Organ  boeat  sebagai bangsa yang 

terperentah di HO (Hindia Olanda). Tempat akan memboeka 

swaranya Anak Hindia”. Medan Prijaji  didirikan dan diterbitkan di 

Bandung (Tim, 2002:82–83).  

Ketika menulis buku kenang-kenangannya pada tahun 1952, Ki 

Hajar Dewantara mencatat tentang diri Tirtoadisuryo. Ki Hajar 

Dewantara atau Soewardi Surjaningrat menyatakan bahwa kira-kira 

pada tahun berdirinya Boedi Oetomo ada seorang wartawan modern 

yang menarik perhatian karena lancarnya dan tajamnya pena yang ia 

pegang, yaitu almarhum R.M. Djokomono atau Tirtoadisuryo, bekas 

murid STOVIA yang waktu itu bekerja sebagai redaktur harian 

Bintang Betawi yang kemudian bernama Berita Betawi.   

Tirtoadisuryo  kemudian memimpin Medan Prijaji  dan Soeloeh 

Keadilan. Beliau boleh disebut pelopor dalam lapangan jurnalistik 

Indonesia (Tim, 2002:83). 
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 Nama Tirtoadisuryo juga mendapat perhatian  dalam 

laporan-laporan pejabat-pejabat Hindia belanda. Dr. Rinkes menaruh 

perhatian pada tokoh jurnalistik Indonesia ini. Hal ini disebabkan, 

selain perjuangan dalam bidang penerbitan,  R.M. Tirtoadisuryo juga 

memegang peranan penting dalam pembentukan Sarekat Dagang 

Islam (SDI) di Surakarta bersama Haji Samanhudi yang merupakan 

Sarekat Islam (SI) yang berkembang memancar di seluruh Indonesia. 

Berdirinya organisasi SDI dan SI ini secara detail dikisahkan Pram 

dalam Jejak Langkah dengan peran Minke sebagai pelopornya 

sebagaimana peran  R.M. Tirtoadisuryo dalam konteks sejarah. 

Anggaran Dasar SI yang pertama mendapat persetujuan 

Tirtoadisuryo. Pada waktu itu, Tirtoadisuryo merpakan ketua SI di 

Bogor. Pada saat yang sama dia juga sebagai redaktur surat kabar 

Medan Prijaji di Bandung (Tim, 2002:83). Karena itu, Pram banyak 

mengisahkan aktivitas politik tokoh Minke di kota Boetezorg atau 

Bogor.     

Pembuangan yang dialami Tirtoadisuryo ke Lampung juga sama 

dengan pembuangan yang dialami tokoh Minke. Pembuangan Minke 

secara dramatis digambarkan Pram pada Rumah Kaca. Minke selalu 

diawasi oleh Komisaris polisi Pangemanann yang merasa kehilangan 

identitas diri karena melakukan tugas yang berlawanan dengan hati 

nuraninya. 

Nasib Minke serupa R.M. Tirtiadisuryo dalam konteks sejarah. 

Karena karangan-karangannya yang tajam terhadap penguasa, 

Tirtiadisuryo dibuang ke Lampung. Dari tempat pembuangan itu, ia 

masih terus menulis karangan-karangan yang bercorak membela 

nasib rakyat kecil serta melawan praktik buruk pemerintah kolonial 

(Tim, 2002:84).   

Kebangsaan yang diperjuangkan Pram tidak sekadar bangsa di 

mana wilayah dia hidup. Pram memerjuangkan kebangsaan yang 
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lebih luas. Titik perjuangan Pram adalah memperjuangkan bangsa-

bangsa yang tertindas atas bangsa penjajah. Perjuangan inilah yang 

disebut sebagai perjuangan yang lebih luas bagi bangsa-bangsa 

terjajah di dunia.  

Tokoh Kommer menyebut  Minke sebagai representasi Pram 

sebagai tokoh yang memiliki ciri humanisme universal. Kommer 

sangat mengagumi Minke. Minke merupakan pejuang kemanusiaan 

yang memerjuangkan kemanusiaan universal, tidak hanya 

perjuangan sempit untuk bangsanya sebagaimana tergambar  

kutipan  novel ASB berikut:  “Tulisan Tuan  berseru-seru  pada 

perikemanusiaan, menolak kebiadaban, kecurangan, fitnah, dan 

kelemahan. Tuan mengimpikan manusia-manusia kuat dengan watak 

kemanusiaan yang kuat juga. Memang, Tuan, hanya bila setiap orang 

menjadi kuat seperti itu, baru ada persahabatan sejati. Tuan betul 

anak revolusi Perancis (Toer, 2009:263).   

Jiwa besar Minke berguna bagi masyarakat bangsanya. Dia tidak 

menyesal meski dipecat dari STOVIA karena dianggap tidak disiplin 

dan hukuman perilaku yang sering berselisih pendapat dengan 

direktur sekolah dan harus mengembalikan uang beasiswa sebesar 

tiga ribu gulden.  

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa nasionalisme 

bangsa terjajah dalam tetralogi novel Pram dapat terwujud   melalui 

rasa bangga bangsa terjajah sebagi bangsa timur. Untuk mewujudkan 

rasa tersebut, pendidikan dan perjuangan pers digunakan sebagai 

alat perjuangan. Pendidikan agama, sejarah, dan bahasa mampu 

membangun rasa nasionalisme. Pers sebagai bentuk perjuangan 

pembangun nasionalisme mampu membangun citra diri bangsa 

terjajah bahwa terjajah  memiliki keberadaban, kemanusiaan, 

persahabatan, dan memiliki hak hidup yang sama sebagaimana 

bangsa penjajah.  



 

Menemukan Keindonesiaan dalam Novel-novel Pramoedya Ananta Toer | 301 

B. Kemandirian  

Kemandirian merupakan langkah awal menuju perjuangan 

hidup memberi manfaat kepada diri sendiri. Manfaat kepada diri 

sendiri akan bergeser dan meluas menjadi manfaat kepada pihak 

lain, seperti, anggota keluarga, tetangga, masyarakat, dan bangsa. 

Ketika manfaat itu diberikan kepada bangsa, maka konsep 

nasionaisme akan muncul. Dengan demikian, kemandirian 

merupakan sarana  penting membangun nasionalisme seseorang. 

Nasionalisme suatu bangsa ditandai dengan rasa ingin mandiri, 

tidak bergantung bangsa lain. Kemandirian inilah yang banyak 

diusung oleh Pram dalam tetraloginya.  Kemandirian menjadikan 

seseorang memiliki sikap tertentu atas pilihan terbaiknya. Hanya 

dengan jalan ini sebuah bangsa dapat didirikan. 

Karena itu, Pram meyakini bahwa rapuhnya organisasi-

organisasi perintis kemerdekaan  seperti Boedi Oetomo disebabkan 

anggotanya adalah oang-orang yang tidak mandiri. Mayoritas mereka 

adalah kalangan priyayi. Kehidupan priyayi waktu itu tidak bebas, 

karena penghidupan mereka bergantung pemerintah kolonial. 

Kemandirian merupakan syarat dasar untuk menuju 

pembebasan penjajahan. Jika terjajah masih dalam posisi dipekerja-

kan penjajah, niscaya kemandirian terjajah tidak dapat diwujudkan. 

Pram melalui tokoh Minke mengajak para pembaca untuk menuju 

nasionalisme dengan cara membebaskan kebergantungan dengan 

penjajah baik urusan pekerja maupun ekonomi. Karena itu, semangat 

berusaha berdagang yang melepaskan dengan kepentingan 

pemerintah penjajah ditonjolkan Pram. 

Baginya, yang terbaik bagi orang terjajah adalah orang yang 

bebas. Orang bebas adalah orang yang bekerja secara mandiri 

dengan melepaskan diri secara birokrasi pemerintah kolonial. Pram 

mengumandangkan bekerja dengan berdagang dan bukan menjadi 
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pegawai pemerintah. Para pedagang dan pengusaha adalah orang 

yang sagat bahagia karena kehidupan mereka tidak lebih banyak 

dikendalikan pemerintah kolonial seperti para priyayi yang mayoritas 

merupakan pegawai kolonial.Kutipan novel BM berikut menunjuk-

kan hal itu. ”Berbahagialah dia yang makan  dari keringatnya sendiri 

bersuka karena usahanya sendiri dan maju karena pengalamnannya 

sendiri” (Toer, 1980:34). 

Modernitas atau kemajuan bangsa diukur oleh seberapa 

ketidakterikatan bangsa tersebut terhadap bangsa lain. Jika bangsa 

terjajah ingin modern, pilihannya adalah mengurangi kebergan-

tungan dengan bangsa penjajah. Kerja sama antarbagsa waktu itu 

lebih banyak bersifat menjajah dan dijajah.  

Karena itu, melalui pikiran-pikiran Minke, Pram mengajak 

bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kepercayaan diri 

terhadap diri sendiri hendak dibangun untuk menuju gelombang 

nasionalisme kebangsaan Indonesia. Keyakinan bahwa seluruh 

kehidupan ditanggung oleh diri sendiri ditanamkan. Indonesia 

ditentukan oleh rakyat Indonesia sendiri.  

Kelangsungan bangsa ini sangat bergantung keyakinan setiap 

individu untuk memercayai bahwa diri sendirilah yang mampu 

mengubah keadaan diri bangsa ini.  Karena itu, untuk menuju 

Indonesia modern yang ditandai kemerdekaan haruslah ada rasa 

tanggung jawab pada masing-masing diri terjajah. Rasa tanggung 

jawab warga bangsa itulah yang mutlak harus ada untuk menuju 

modernitas Indonesia seperti  kutipan  novel JL berikut: “Hanya diri 

sendiri yang bisa mengusahakan. Zaman modern telah membikin 

manusia mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri” (Toer, 

1985:97). 

Bangsa terjajah menyadari bahwa dirinya jauh dari modernitas. 

Modern identik dengan penjajah. Sebaliknya, nonmodern atau 
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tradisional identik dengan terjajah.  Persepsi modern-tradisional 

terlihat. Modernitas penjajah menjadikan mereka memiliki 

keberanian dan kepercayaan diri. Ketradisonalan terjajah menjadikan 

mereka kurang memiliki kepercayaan diri. Mereka berperang dengan 

cara tersembunyi atau gerilya. Karena itu, konsep oposisi biner  

‘berjalan-merayap’ pada deskripsi cara perang penjajah-terjajah 

dapat dilengkapi konsep oposisi biner ‘terus terang-tersembunyi’, 

‘keberanian-ketidakberanian’ yang bermuara  penjajah menempati 

posisi atas dan terjajah selalu bawah: ‘atas-bawah’ seperti  kutipan  

novel ASB di bawah ini. 

Orang Eropa berdiri tegak dengan senapan. Mereka 
merayap dengan tombak dan panah… satu perlambang, 
bukan buatan kita: kulit hitam selalu akan merayap di 
bawah kaki kita. Dalam perang dan damai. Perlambang itu 
mencakup nasib umat manusia zaman kita. Kulit putih akan 
tetap unggul, berdiri jauh lebih tinggi daripada berwarna 
yang merangkak (Toer, 2009:498–499). 
 

Oposisi biner ‘kuat-lemah’ yang dikonsepkan Edward Said  

semakin terlengkapi oleh dikotomi ‘putih-hitam’, ‘senapan-tombak’, 

‘berjalan-merayap’. Superioritas penjajah bukan sekadar ditandai 

oleh persepsi bahwa bangsa kulit putih lebih  beradab daripada kulit 

hitam. Alat dan cara berperang pun memiliki perbedaan mendasar. 

Penjajah berperang menggunakan senapan sedangkan terjajah 

menggunakan tombak. 

Senapan sebagai simbol modernitas menyiratkan bahwa 

penjajah telah mampu menyelesaikan persoalan dengan teknologi. 

Mereka bekerja dengan alat yang digerakkan mesin. Sementara itu 

terjajah masih bekerja dengan alat tombak, sebuah alat yang 

digerakkan kekuatan fisik pemakainya. Penjajah telah mampu 
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menerapkan hidup dengan bantuan teknologi, sementara penjajah 

masih  mengandalkan kekuatan fisiknya.      

Yang menarik adalah bahwa keberanian sebagai bibit 

nasionalisme justru dibangun oleh ketidakberanian. Kekalahan 

tradisional melawan kecanggihan modernitas  melahirkan cara 

berperang ‘merayap’ atau gerilya. Ketidakberdayaan melawan 

keberdayaan mengakibatkan sang tidak berdaya memliki keberanian. 

Hanya keberanianlah yang  dapat mengatasi kekalahan sebelum 

bertindak. 

Peristiwa perang puputan di Bali merupakan cermin 

ketakberdayaan sanggup mendatangkan energi berani.  Setelah bala 

tentara kerajaan Klungkung disapu Belanda, mereka secara fakta 

memang kalah perang. Kekalahan inilah yang menjadi sumber 

keberanian berperang dengan segenap apa yang dimiliki terjajah, 

sehingga kaum perempuan, anak-anak, siapa pun dikerahkan untuk 

melawan Belanda. Energi keberania ini membawa keberhasilan 

sehingga Belanda tidak membayangkan kekuatan yang disangka tak 

beradaya itu. 

Perang rakyat Bali menunjukkan keberanian dan keheroikan 

mereka. Meski rakyat habis oleh bedil dan meriam Belanda, mereka 

tidak pernah mudah menyerah. Pram menggambarkan seperti 

deskripsi berikut. ”Pertempuran untuk menjatuhkan kerajaan 

Klungkung, kerajaan Bali berakhir, berjalan selama lebih dari empat 

puluh hari. Klungkung jatuh, tapi Lombok bangkit melawan“ (Toer, 

1985:245). 

Ter Haar menulis surat kepada Minke tentang perlawanan 

orang-orang Bali. Meski mereka telah dikalahkan Belanda dengan 

korban ribuan mayat laki-laki, perempuan, dan bayi, mereka mundur 

membentuk perlawanan dengan membentuk benteng  Toh Pati dan 

melakukan serangan gerilya yang tak mengenal pasrah demi 
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mempertahankan daerah wilayah Klungkung, setelah Denpasar 

dikuasai kompeni. Hanya dengan persenjataan sederhana tombak 

dan keris, mereka menumpas Belanda yang bersenjata modern 

sehingga Belanda harus  menurunkan banyak pasukan. Hal tersebut 

digambarkan  kutipan  novel JL di bawah ini. 

Menundukkan Klungkung harus melalui Toh Pati. Entah 
berapa tahun lagi Toh Pati akan dapat dilalui. Satu bangsa 
yang hebat menghadapi bala tentara modern tanpa gentar. 
Satu bangsa yang patut jadi kebanggaan Tuan [tulis ter 
haar]. Raja Klungkung telah memerintahkan semua orang, 
laki, perempuan, dan anak-anak untuk nyikep, senjata di 
tangan, sampai orang penghabisan. Gong Ki Sekar Sandat 
telah ditabuh bertalu-talu dan Keris Andal-Andal kerajaan I 
Pecalang dan I Tan Kadang telah dihunus, sebagai pertanda 
kerajaan siap tempur (Toer, 1985:209). 

 

Itulah gambaran keberanian sebagai modal nasionalisme 

keindonesiaan. Karakter heroisme, berani mati, tak mudah 

menyerah, dan tidak pernah takut kepada siapa pun, kecuali kepada 

Tuhan, merupakan karakter nasionalisme bangsa ini. Bangsa ini 

dalam sejarah  memiliki mental tak mudah menyerah. Mental kerja 

keras dan tak mudah menyerah ini merupakan modal dasar sebuah 

bangsa yang ingin maju.  

Pram juga memberikan deskripsi keuletan rakyat  Aceh dalam 

berperang melawan Belanda. Keberanian dan keuletan orang Aceh 

dan  Bali dalam sejarah peperangan dengan kolonial mengajarkan 

kepada kita bahwa bangsa ini bangsa besar yang mempertaruhkan 

segala apa yang dimiliki demi kehormatan bangsanya. Nasionalisme 

yang demikian perlu memperoleh tempat di saat keadaan kolektif  

bangsa yang terkesan pemalas dan tak memiliki jiwa kompetitif. 
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 Keterbatasan keadaan tampaknya yang menjadikan jiwa 

’petarung’ muncul dan ingin menjadi pemenang. Sejarah 

menunjukkan betapa alat-alat perang bangsa terjajah sangat minim 

dibandingkan dengan penjajah yang sudah mengenal teknologi bedil 

dan mesiu. Petani desa yang tak pernah mengenal teknologi perang 

pun berani melawan penjajah yang bersenjata lengkap. 

Keberanian membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri 

karena itu merupakan modal kemandirian. Kemandirian dalam 

pandangan Pram melalui tokoh Minke selalu diawali oleh rasa 

percaya diri. Ketidakpercayaan diri dan menganggp diri lemah akan 

melahirkan sikap-sikap yang merendahkan bangsa. Karena itu Minke 

sangat melawan tradisi ‘merangkak’ di hadapan para raja sebagai 

representasi ketidakpercayaan diri.  

Berjalan merangkak ketika berhadapan dengan seorang raja 

atau pembesar  atau bangsawan melahirkan sikap yang tidak pernah 

menjadi orang besar. Perlawanan cara berpikir Minke ini pada waktu  

tradisi feodal masih lekat memperoleh tantangan  para penguasa. 

Ada visi yang hendak diperjuangkan oleh Minke, yakni bangsa yang 

besar haruslah dimulai dari rasa ‘berdiri sama tinggi’,  kau dan aku 

sama sehingga kau tidak berhak menguasaiku. 

Pram sangat gelisah terhadap keadaan waktu itu. Bangsa ini 

tidak akan sanggup mandiri jika persepsi awal ini tidak diubah. 

Dengan nada menyindir Pram menyatakan bahwa kulit putih akan 

tetap unggul, berdiri jauh lebih tinggi daripada berwarna yang 

merangkak. Pram hendak menyatakan, jika bangsa Hindia ingin 

bangkit sebagai bangsa, janganlah memiliki rasa rendah diri 

sebagaimana  orang berjalan merangkak di hadapan seseorang yang 

diangap tuannya yang berjalan dengan tegak. Yang diperjuangkan 

adalah mehapuskan ‘tegak-merangkak’. 
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Figur kemandirian yang dicontohkan Pram adalah dua tokoh 

penting. Dua tokoh itu adalah Nyai Ontosoroh sebagai tokoh utama 

cerita dan Putri Bupati Jepara yang dalam fakta sejarah identik 

dengan Kartini. Kartini  sebagai sosok wanita mandiri memberikan 

spirit yang luar biasa bagai para pemikir pribumi pada masa itu. 

Kepandaiannya mengemukakan pikiran-pikirannya yang merupakan 

representasi perjuangan pribumi melalui publikasi tulisan pada 

zaman itu merupakan loncatan yang luar biasa bagi seorang 

perempuan pribumi sebagaimana  kutipan  novel BM berikut ini.   

Ada juga seorang  wanita Pribumi yang hebat, seorang dara, 
setahun lebih tua daripadaku. Ia putri Bupai J – wanita 
pribumi pertama yang menulis dalam Belanda, diumumkan 
oleh majalah keilmuan di Betawi. Waktu tulisannya yang 
pertama diumumkan ia berumur 17. Mana bisa ada Pribumi, 
dara pula, hanya lulisan ELS, bisa menulis menyatakan 
pikiran secara Eropa, apalagi dimuat majalah keilmuan? 
Keyakinan aku pun bisa lakukan apa yang ia bisa lakukan 
(Toer, 1980:65). 

Demikian pula Nyai Ontosoroh sebagai tokoh sentral selain 

Minke, dia merupakan perempuan mandiri yang lahir dari  golongan 

sosial rendah tanpa sekolah. Menyadari kebutaaksaraanya, 

Ontosoroh bekerja keras belajar membaca, belajar, dan memberi 

manfaat kepada sesama bangsanya. Nyai Ontosoroh yang banyak 

diceritkan Pram dalam Bumi Manusia adalah representasi 

perempuan terjajah yang memiliki kemandirian luar biasa. Dalam 

lingkup besar, Ontosoroh adalah lambang keterjajahan Hindia atas 

Belanda.Dalam lingkup kecil, Ontosoroh adalah lambang keterjajahan 

seorang isteri pribumi atas laki-laki penjajah, Hermann Melema.  

Dari kesadaran keterjajahan inilah, Ontosoroh membangun 

kekuatan diri bahwa dia harus kuat sebagaimana kekuatan penjajah. 

Yang ditempuh Ontosoroh adalah terus membaca untuk banyak tahu 
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berbagai hal sehingga dia dapat memilih jalan kebahagiaan bagi 

dirinya. Ontosoroh tampaknya tidak ingin kebahagiaan yang 

diperolehnya hanya untuk dirinya sendiri. Dia ingin berbagi 

kebahagiaan dengan orang lain sehingga visi hidupnya ‘memberi 

manfaat kepada  segala’.  

Visi kebergunaan diri yang diyakini Ontosoroh ini merupakan 

energi nasionalisme yang mampu menggerakkan bangsa Hindia 

waktu itu. Dalam lingkup kecil, Ontosoroh telah memberi manfaat 

kepada lingkungan sekelilingnya seperi kepada Annelis, Minke, 

Darsam, Minem, dan puluhan pekerja di pabrik pemerahan susu sapi 

miliknya.   

Dalam lingkup besar, Ontosoroh terus mendorong Minke untuk 

bersekolah hingga STOVIA. Ontosoroh mempersiapkan Minke untuk 

menjadi tokoh besar untuk membaktikan diri kepada bangsanya. 

Minke dibiayai sejak sekolah hingga mendirikan penerbitan Pribumi. 

Ontosoroh memiliki harapan besar Minke sanggup menjadi pelopor 

pembebasan bangsa terjajah atas penjajah. Ontosoroh dalam 

konteks ini  sebagai ibu bangsa yang dengan segala  yang dimiliki 

mempersiapkan Minke sebagai ‘anak semua bangsa’.  

Selain Ontosoroh, Pram mengedepankan tokoh ‘Putri Bupati J 

(Jepara). Dalam konteks sejarah, tokoh ini identik dengan Kartini.  

Kutipan pada novel sangat cocok dengan data sejarah. Tokoh 

perempuan yang sangat dikagumi Minke itu aktif menulis pada 

harian bangsa penjajah untuk menunjukkan pikiran-pikiran bangsa 

pribumi. Melalui tulisan-tulisan tokoh perempuan inilah, Minke 

bergiat memperjuangkan bangsanya melalui tulisan. 

Terdapat persamaan kebiasaan antara tokoh Ontosoroh dengan 

Kartini. Keduanya suka membaca. Hanya saja tokoh Ontosoroh lebih 

banyak memanfaatkan pengetahuan membacanya dengan bekerja 

sebagai pengelola perusahaan. Sementara itu, tokoh ‘Kartini’ telah 
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sanggup memanfaatkan pengetahuan dari membaacanya untuk 

dituliskan kembali sehingga pikiran-pikirannya yang memerjuangkan 

bangsanya dapat dibaca orang lain, terutama kalangan penjajah. 

Kartini  menulis  agar bangsa penjajah memahami keinginan 

bangsa terjajah. Yang dilakukannya pada waktu itu merupakan 

pekerjaan besar yang sulit dilakukan oleh perempuan sebayanya  

pada usia 17 tahun. Pram  sangat mengagumi Kartini sebagaimana 

pengakuan tokoh Minke melalui  kutipan  novel BM di bawah ini. 

Ia putri Bupai J., wanita pribumi pertama yang menulis 
dalam Belanda, diumumkan oleh majalah keilmuan di 
Betawi. Waktu tulisannya yang pertama diumumkan ia 
berumur 17. Mana bisa ada Pribumi, dara pula, hanya lulisan 
ELS, bisa menulis menyatakan pikiran secara Eropa, apalagi 
dimuat majalah keilmuan? Keyakinan aku pun bisa lakukan 
apa yang ia bisa lakukan (Toer, 1980:65). 

 

  Data sejarah (Rosyadi, 2010:30) menunjukkan bahwa Kartini 

banyak membaca surat kabar De Locomotief  yang diasuh oleh Pieter 

Brooshoof. Sebagai pembaca yang baik, ia juga menerima secara 

rutin langganan majalah De Hollandsche yang berisi rubrik ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan. Ia beberapa kali menulis di majalah 

tersebut. Dari tulisan-tulisannya, Kartini memperoleh sahabat pena 

dari teman-teman kalangan kulit putih. Ketenaran Kartini waktu itu 

membuat Direktur Kementerian Pengajaran, Ibadat, dan Kerajinan 

J.H. Abendanon dan Snouck Hurgronje mengunjungi Jepara untuk 

bertemu dengan Kartini dan menawarkan beasiswa untuk studi ke 

Belanda. 

Kartini dipandang sebagai sosok yang mandiri dan memiliki 

prinsip serta sikap yang tegas terhadap bangsa kolonial. Dia 

melepaskan tradisi kebergantungan kepada penjajah karena 

menganggap pribumi memiliki kekuatan diri sendiri untuk 
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membangun bangsanya. Keberanian mengambil sikap dan publikasi 

pikiran-pikirannya inilah membuat Kartini dikagumi kaum 

cendekiawan pribumi dan bangsa koloial pada saat itu. 

Gelombang pemikiran dalam mendobrak hegemoni penjajah  

yang dilakukan  Kartini sejalan dengan pendobrakan Minke terhadap 

hegemoni para bangsawan. Minke memiliki pemahaman bahwa 

penjajahan di bumi kolonial selain dilakukan oleh kolonial Eropa juga 

dilakukan oleh para raja dan bangsawan pribumi. Para raja dan 

bangsawan secara dominan meniadakan   hak-hak rakyat pribumi.  

Para raja dan bangsawan tidak kalah otoriternya terhadap 

rakyat jelata. Pembagian stratifikasi sosial priyayi dan bukan priyayi 

dalam masyarakat Jawa menunjukkan priyayi harus didudukkan 

dalam posisi penghormatan yang luar biasa. Hal ini menyebabkan 

rakyat jelata harus berjalan merangkak atau ngesot di hadapan para 

raja dan bangsawan. 

Tradisi penghormatan yang berlebihan berdampak ketidak-

bebasan pikiran. Dalam jangka panjang, tradisi ini meyuburkan 

bangsa yang tidak berani mengambil sikap, penuh ketakutan, dan 

sulit menuju kemandirian. Inilah yang dipersoalkan dan dibongkar 

oleh Pram dalam tetraloginya. Pram melalui tokoh Minke melawan 

keras tradisi ini sehingga Minke tidak mau berjalan merangkak di 

hadapan ayahnya yang seorang bupati. 

Jalan pikiran Minke tentu saja dianggap kurang baik oleh 

ayahnya yang seorang bangsawan.  Minke dianggap anak durhaka, 

anak yang tidak tahu sopan-santun. Karena itu, Minke  keluar dari 

keluarga besarnya atas sikap yang dipilihnya. Keberanian Minke 

sebagai simbol kemandirian bangsa terjajah dalam melepaskan 

kungkungan dan dominasi penjajah terlihat pada deskripsi  kutipan  

berikut. ”Kami berdua kawin untuk kami sendiri. Adapun baik dan 

buruknya kami sendiri juga yang menanggungnya. Kami tidak 
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mencampuri dan tidak ingin dicampuri oleh siapa pun. Itulah untuk 

pertama kali tak kuakui kepatriarkannya” (Toer, 1985:111–112). 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sikap mandiri dan 

berani sebagai bangsa terjajah telah dilakukan para pelajar pribumi. 

Mereka menyuarakan sikap bangsa terjajah dalam bentuk publikasi 

agar diketahui oleh bangsa penjajah. Mereka secara reformis 

memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari rasa bergantung 

dengan penjajah dan sistem yang  mengakibatkan pribumi tak 

memiliki kemandirian. Karena itu, bentuk-bentuk kepatuhan pribumi 

yang dikondisikan oleh kolonial baik Eropa maupun bangsawan 

sangat ditentang oleh Pram melalui Minke.  

 

C. Kehormatan  

Nasionalisme mewujud dalam bentuk kesadaran ingin 

memperoleh kehormatan. Kehormatan adalah rasa dipandang tidak 

rendah oleh pihak lain. Kehormatan selalu diawali oleh perjuangan 

persamaan derajat. Ketika persamaan telah diperoleh, masing-

masing tidak merasa lebih daripada yang lain. Persamaan inilah yang 

mendorong pihak satu menghormati pihak yang lain. 

Karena penjajah lebih terdidik  daripada penjajah, kesetaraan  

terjajah dengan penjajah dapat dilakukan melalui pendidikan. 

Kesadaran ini terlihat pada propaganda Boedi Oetomo. Pendidikan 

diyakini oleh terjajah mampu meningkatkan peradaban, kebudayaan, 

derajat, dan kehormatan bangsa terjajah seperti tergambar  kutipan  

novel JL di bawah ini.  

Jadilah anggota BO Dengan BO kita orang Jawa akan 
memperbaiki nasib bersama-sama. Kita akan tingkatkan 
peradaban dan kebudayan kita, kita akan naikkan derajat 
dan kehormatan bangsa kita. Tidak semua anak-anak Tuan 
dapat memperoleh  tempat di sekolah Angka Satu, apalagi di 
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ELS Kita akan bangun sendiri dengan kekuatan sendiri 
sekolahan untuk anak-anak Tuan (Toer, 1985:249). 
 

Nasionalisme dibangun oleh kesadaran untuk terhormat sebagai 

bangsa. Nilai-nilai universal kehormatan sebuah bangsa menjadi 

pandangan umum jiwa nasionalisme. Ini tecermin melalui komentar 

surat Ter Haar kepada Minke yang bangga atas terbitnya harian 

Medan milik Minke. Kehadiran harian ini merupakan kehormatan 

bagi bangsa pribumi atas perbudakan Eropa.  

Nasionalisme dibangun oleh kesadaran membangun 

kehormatan suatu bangsa. Rasa ingin dihormati sebagai bangsa 

mejadi ciri penanda tumbuhnya nasionalisme. Hal ini diungkapkan 

jurnalis Ter Haar kepada Minke seperti  kutipan  novel JL di bawah ini. 

Harian Tuan dan Tuan sendiri sudah jadi milik bangsa Tuan, 
bangsa Hindia. 
Minke menjawab: … satu kehormatan  dan satu perbudakan 
sekaligus. Seperti orang-orang lain juga aku suka pada 
kehormatan. Aku terima penilaian kehormatan itu. Tapi juga 
aku terima keadaanku sebagai budak, budak yang sehina-
hinanya bagi bangsa-bangsa hindia (Toer, 1985:239). 
 

Kesadaran untuk berani sejajar dengan orang Eropa menjadi 

misi nasionalisme. Bangsa terjajah  tidak ingin menjadi bangsa yang 

disuruh atau diperintah oleh penjajah. Ada kesadaran untuk sama 

dengan bangsa Eropa  yang selama itu identik dengan penyuruh. 

Sementara itu, pribumi identik dengan bangsa yng selalu disuruh.  

Melekatlahistilah bangsa jongos, bangsa pembantu, atau bangsa 

yang selalu diperbudak.  

Kehormatan sebagai bangsa identik dengan kehormatan wanita. 

Bangsa yang terhormat selalu memosisikan wanita secara terhormat 

pula. Kebangkitan bangsa ditandai penghargaan kaum perempuan 
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oleh kaum laki-laki. Hal ini sesuai dengan surat yang ditulis oleh tokoh 

gadis Jepara (Kartini) yang dikirimkan untuk gerakan wanita 

Tionghoa, Ang San Mei, berikut ini: “Tak ada satu bangsa di dunia 

bisa terhormat bila wanitanya ditindas oleh pria seperti pada 

bangsaku” (Toer, 1985:68). 

Tetralogi novel Pram menempatkan perempuan sebagai simbol 

kehormatan. Selain mendobrak kepriyayian, Pram mendobrak 

dominasi laki-laki atas perempuan. Penindasan perempuan  oleh laki-

laki dalam bentuk poligami dan tradisi pergundikan dan selir di 

kalangan  bangsawan merupakan bentuk-bentuk penindasan laki-laki 

atas perempuan. 

 Nasionalisme yang diusung Pram melalui tokoh Minke tidak 

sekadar ingin bebas dari ketidakadilan penjajah Belanda. Secara lebih 

luas, Pram ingin membangun kehormatan  dan pengakuan dunia 

internasional melalui perjuangan pers pribumi. Pemikiran ke arah 

dunia global sudah ada ketika itu.  kutipan  di bawah ini menunjukkan  

betapa Pram melalui tokoh Minke mengajak warga bangsa Hindia 

waktu itu untuk  berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa di dunia 

seperti  kutipan  novel JL di bawah ini.  

Dengan penuh kebanggaan sering aku berseru-seru dalam 
hati: Pribumi sebangsaku, sekarang kalian punya harian 
sendiri, tempat kalian mengaduan hal kalian, tempat 
menyatakan pendapat dan pikiran kalian, tempat dimana 
setiap orang di antara kalian dapat bertimbang rasa dan 
keadilan. Minke yang akan membawakan perkara kalian ke 
hadapan sidang dunia! (Toer, 1985:236). 
 

Keberanian menyuarakan ketidakadilan atas penindasan 

penjajah hendak dibangun. Pram mengajak bangsanya untuk berani 

berbicara dalam menuntut hak-hak bangsa terjajah. Melalui 
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perjuangan pers, diharapkan warga dunia mengetahui yang sedang 

terjadi di bumi kolonial.  

Strategi perjuangan  melalaui pers memang sangat efektif dalam 

membangun opini publik. Ketika itu penerbitan sangat dikuasai oleh 

penjajah. Penerbitan pribumi sangat dibatasi oleh penjajah. Karena 

penerbitan didominasi oleh penjajah, informasi yang diakses 

pembaca umum cenderung berpihak penjajah. Penjajah melakukan 

pembenaran cara berpikir mereka melalui tulisan-tulisan di 

medianya. Terjadi kesenjangan informasi di media masa dengan 

keadaan yang sebenarnya di bumi kolonial.  

Opini yang dibangun penjajah adalah bahwa Hindia merupakan 

bagian dari wilalayah kerajaan Nederland. Belanda  datang ke Hindia 

bukan untuk tujuan menjajah dan menindas. Di sisi lain, bagi pribumi, 

kedatangan Belanda ke Hindia  untuk tujuan menjajah dan menindas 

pribumi. Pikiran-pikiran pribumi ini perlu dipublikasikan sehingga 

warga dunia mengatahui hal yang sesungguhnya di bumi Hindia.   

Karena terbatasnya media yang dimiliki, suara-suara terjajah 

terbungkam karena mereka tidak memiliki kesempatan menulis di 

media. Dengan terbitnya Medan sebagai harian pribumi merupakan 

angin segar bagi rakyat terjajah. Melalui Medan, Minke ingin 

menggalang opini publik bangsanya sehingga diketahui dunia bahwa 

terjadi praktik tirani di bumi Hindia. Ini menunjukkan bahwa 

kesadaran untuk menjadi bangsa terhormat dalam percaturan 

bangsa-bangsa di dunia telah dirintis. 

Bagi Pram, penjajahan harus dilawan. Perlawana harus 

dilakukan oleh bangsa-bangsa terjajah di wilayah Asia. Asia harus 

memiliki keberdayaan untuk melawan penjajahan Eropa. Dominasi 

Eropa yang  kuat di dunia harus dibendung oleh bangsa Asia seperti 

yang ditulis Pram berikut ini: “Pribumi Asia dalam kebebasannya 

mempunyai kewajiban-kewajiban tak terbatas buat kebangkitan 
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bangsa masing-masing. Kalau tidak, Eropa akan merajalela” (Toer, 

1985:41). 

Pengaruh Eropa sangat kuat. Dari sanalah muncul bangsa-

bangsa penjajah. Sementara itu, Asia merupakan lahan penjajahan 

bagi bangsa Eropa. Jika bangsa Asia menerima kenyataan 

kelemahannya, bangsa Eropa akan semakin merajalela menguasai 

Asia. Belanda terus berada di Indonesia; Inggris di India, Malaysia, 

dan Singapura; Amerika di Filipina. Karena itu, Pram mengobarkan 

semangat bangsa-bangsa Asia untuk membendung laju penjajahan 

yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa.  

Pram tidak hanya mengajak membangun kehormatan bangsa 

Hindia atas Belanda. Kehormatan bersama bangsa Asia hendak 

diimpikan. Karena itu, tanggung jawab bersama bangsa Asia pada 

masing-masing individu perlu dikobarkan. Dengan nada bertanya, 

Pram mengajak bangsa Asia untuk bangkit terhormat setara bangsa-

bangsa di dunia seperti  kutipan berikut: “Apakah bangsamu akan 

kau biarkan terbunguk-bungkuk dalam ketidaktahuannya? Siapa 

bakal memulai kalau bukan kau?” (Toer, 1985:152–153). 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa pertanyaan 

tersebut merupakan pertanyaan retoris. Setiap pembaca telah tahu 

jawabannya. Jawabanya adalah bahwa bangsa Asia  tak boleh terus 

membungkukkan badan di hadapan bangsa Eropa. Asia harus bangkit 

memiliki kehormatan dan sejajar dengan Eropa. Kesadaran ini 

hendak dihunjamkan pada diri setiap individu terjajah. Kesadaran 

kolektif untuk terhormat inilah yang sanggup mengantarkan bangsa 

Asia menjadi bangsa besar menandingi kebesaran Eropa.    

 

D. Perlawanan 

Nasionalisme daerah-daerah Hindia Belanda dalam melawan 

penjajah tak pernah padam. Tatkala daerah satu kalah, daerah lain 
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melakukan perlawanan. Kekakahan daerah lain tidak menyurutkan 

perjuangan, tetapi justru membangun semangat daerah lain. 

Perlawanan demikian inilah yang melahirkan semboyan perjuangan 

nasionalisme bangsa terjajah ’hilang satu tumbuh seribu’. 

Kekalahan kelompok tertentu memberi spirit perlawanan 

kelompok lain. Kekalahan satu justru menumbuhkan banyak 

perlawanan. Spirit ini secara psikologis teramat menakutkan 

penjajah, karena dengan penjajah mengalahkan kelompok kecil 

terjajah, kelompok yang lebih besar  membangun perlawanan. 

Perlawanan secara terus-menerus dilakukan  terjajah terhadap 

penjajajah.    

Semangat nasionalisme  melawan penjajah dengan kekerasan 

fisik ini dilakukan rakyat akar rumput terjajah yang tidak sempat 

memperoleh pendidikan dengan baik. Jika rakyat terdidik melakukan 

tindakan nasionalisme dalam bentuk perjuangan organisasi sosial dan 

politik, rakyat kurang terdidik  melakukan tindakan nasionalisme 

dalam bentuk perjuangan berperang fisik melawan penjajah.  

Kesadaran nasionalisme dalam tindakan nyata berperang 

melawan penjajah muncul dari rakyat jelata yang jumlahnya 

mayoritas. Tindakan rakyat jelata inilah yang memicu kaum terpelajar 

untuk segera bertindak membentuk organisasi pergerakan. Ini 

terlihat melalui perasaan Minke setelah membaca surat Ter Haar, 

seorang  jurnalis Eropa, atas tindakan perlawanan rakyat Bali dalam 

Perang Puputan  seperti  kutipan  novel JL berikut: “Menundukkan 

Klungkung harus melalui toh pati. Entah berapa tahun lagi toh pati 

akan dapat dilalui. Satu bangsa yang hebat menghadapi balatentara 

modern tanpa gentar. Satu bangsa yang patut jadi kebanggaan” 

(Toer, 1985:180). 

Kegigihan rakyat Bali dalam Perang Puputan sangat fenomenal. 

Ter Haar sangat terkesan sehingga menulis surat kepada Minke 
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tentang perlawanan orang-orang Bali. Dalam suratnya, Ter Haar 

menyatakan bahwa meski rakyat Bali telah dikalahkan Belanda 

dengan korban ribuan mayat laki-laki, perempuan, dan bayi, dia  

mundur untuk melakukan perlawanan dengan membentuk benteng  

’toh pati’ dan melakukan serangan gerilya yang tidak mengenal 

pasrah demi mempertahankan daerah wilayah Klungkung. 

Dikuasainya Denpasar oleh  kompeni tidak membuat rakyat Bali 

menyerah. Hanya dengan persenjataan sederhana tombak dan keris, 

mereka menumpas Belanda yang bersenjata modern sehingga 

Belanda harus  menurunkan banyak pasukan.  

Semangat berperang melawan penjajah dimiliki oleh seluruh 

rakyat terjajah. Panggilan  jiwa nasionalisme tidak hanya berlaku bagi 

laki-laki dewasa. Kaum perempuan dan anak-anak pun terpanggil 

untuk ikut serta berperang melawan penjajah.  

Mereka secara kolektif bersedia merelakan jiwanya. Mati 

berperang  melawan penjajah bukan hal yang menakutkan bagi 

mereka. Mereka tak gentar menghadapi penjajah. Jikapun  di antara 

mereka gugur, yang lain tetap bersikukuh melakukan perlawanan. 

Sikap senantiasa melakukan perlawanan terhadap penjajah  oleh 

bangsa Bali ini dapat dilihat pada  kutipan  berikut. “Raja klungkung 

telah memerintahkan semua orang, laki, perempuan, dan anak-anak 

untuk nyikep, senjata di tangan, sampai orang penghabisan. Gong Ki 

Sekar Sandat telah ditabuh bertalu-talu dan keris andal-andal 

kerajaan I Pecalang dan I Tan Kadang telah dihunus, sebagai 

pertanda kerajaan siap tempur” (Toer, 1985:209). 

Kegigihan perlawanan rakyat  Bali sama dengan rakyat Lombok. 

Rakyat-rakyat kepulauan yang hidup terpencil ini memiliki kesamaan. 

Terjajah tidak surut melakukan perlawanan meski di tempat berbeda 

terjajah yang lain mengalami kekalahan. 
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Kekalahan kelompok lain justru memicu kebangkitan 

perlawanan baru. Gugurnya satu pahlawan bangsa menjadikan lahir 

pahlawan-pahlawan. Perlawanan terus digalang dari derah satu ke 

daerah lain. Bali kalah, Lombok bangkit melakukan  perlawanan. 

Inilah yang melahirkan istilah ‘mati satu, tumbuh seribu’. Semboyan 

demikian tentu sangat menakutkan bagi penjajah karena terjajah 

tidak pernah takut mati dalam melakukan perlawanan terhadap 

penjajah seperti  kutipan  novel JL berikut ini:  “Pertempuran untuk 

menjatuhkan kerajaan Klungkung, kerajaan Bali berakhir, berjalan 

selama lebih dari empat puluh hari. Klungkung jatuh, tapi Lombok 

bangkit melawan” (Toer, 1985:245). 

Semangat terjajah dalam melakukan perlawanan  terhadap 

penjajah itulah yang membuat Ter Haar mengagumi rakyat terjajah. 

Perlawanan gigih rakyat Bali dan Lombok sama halnya dengan rakyat 

Aceh. Nasionalisme bangsa Bali dan Lombok  seperti bangsa Aceh. 

Mereka sulit dikalahkan oleh penjajah sebagaimana digambarkan 

Pram berikut ini. “Kalau Bali berada di dekat sebuah negeri asing, 

seperti Aceh, perang ini bisa berlarut sampai puluhan tahun, dan 

Belanda belum tentu menang. Sama sekali tidak ada bantuan pada 

bangsa gagah yang terpencil ini. Mereka pantang menyerah” (Toer, 

1985:209).  

Rasa pantang menyerah dengan semangat berkorban jiwa dan 

raga untuk negaranya yang dilakukan  rakyat kurang terdidik ini 

merupakan tindakan teladan bagi kalangan terjajah terpelajar. 

Tindakan berjuang yang bukan untuk kepentingan pribadi  

memberikn pelajaran berharga bagi kalangan terpelajar pribumi.  

Kalangan terpelajar pribumi banyak menempuh studi hingga 

jenjang tertinggi mayoritas bertujuan menjadi pegawai pemerintah 

penjajah. Para pelajar lebih mengutamakan kepentingan pribadi 

daripada kepentingan pembebasan bangsanya dari tirani penjajah. 
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Nasionalisme terjajah kurang terdidik dalam bentuk perlawanan 

tanpa menyerah inilah yang memberikan inspirasi kalangan terjajah 

terdidik untuk berpikir reka ulang 

Paradoksal inilah yang diakui tokoh Minke sebagai ‘rasa malu 

diri’ yang bersekolah hanya hendak menjadi orang suruhan penjajah. 

Kebanggaan menjadi pegawai di kalangan terjajah terdidik inilah 

yang hendak ‘dibongkar’ Pram. Pram tampaknya memilih sikap yang 

jelas, yakni antikerja sama dengan bangsa penjajah seperti kutipan 

novel berikut ini. “Mereka  belum lagi berkenalan dengan ilmu 

pengetahuan Eropa, namun mereka bersedia mengorbankan 

hartanya yang paling berharga, jiwanya, nyawanya, untuk hanya 

tidak tunduk pada Belanda. Dan di sekolah yang aku tinggalkan, 

orang sudah merasa senang kelak, beberapa tahun lagi, akan 

menjabat dokter gubermen”  (Toer, 1985:164).  

Pram terlihat menentang sikap bangsanya yang bermental 

pegawai. Orang terdidik pada masa penjajahan dipandangnya 

sebagai orang ironi dan tak memiliki jiwa nasionalisme. Mereka 

bangga sebagai pegawai penjajah. 

Ironi inilah yang dicoba dicari jalan keluarnya oleh Pram melalui 

prototipe tokoh Minke. Minke memiliki keberanian sikap melawan 

segala bentuk penjajahan. Dia merelakan meninggalkan bangku 

STOVIA demi aktifitasnya di organisasi pergerakan melawan penjajah. 

Dia merelakan meninggalkan keluarganya sebagai bentuk protes 

gaya hidup feodal bangsawan yang ‘menjajah’ rakyat sebangsanya.   

Optimisme perlawanan yang dibangun terjajah pada 

kenyataannya tidak sepenuhnya terwujud.  Kekuatan penjajah pada 

kenyataanya lebih dominan. Karena itu, tetralogi Pram  banyak 

menyuguhkan ketidakberhasilan perlawanan terjajah. 

 Kutipan  pada  setiap akhir novel baik BM, ASB, JL, maupun RK 

memberikan petunjuk bahwa terjajah selalu terkalahkan penjajah. 
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Kekalahan  dirasakan bangsa terjajah sebagai kehormatan karena 

mereka telah memperjuangkan prinsip hidupnya  sebagai bangsa 

yang ingin terbebas dari penjajahan. Terjajah sangat menghargai 

proses perjuangan, meski terjajah menyadari bahwa mereka kalah 

menghadapi kekutan penjajah.   

Dalam akhir novel BM, cerita ditampilkan ketidakberdayaan 

tokoh Minke dan Nyai Ontosoroh. Keduanya tidak memiliki kekuatan 

untuk melawan penjajah yang diwakili tokoh Mauris anak Herman 

Mellema dari ibu Belanda. Mauris merampas harta dan membawa 

Annelis ke Belanda.    

Perlawanan Minke dan Ontosoroh tak membuahkan hasil. Di 

pengadilan keduanya kalah oleh keputusan yang memihak Mauris. 

Karena kekalahan inilah, Annelis harus dibawa ke Nederland. Karena 

Annelis sangat dicintai Minke dan Ontosoroh, kepergian Annelis 

menghacurkan perasaan Minke dan Ontosoroh. 

Meski perasaan keduanya hancur, mereka merasa terhormat 

sebagai bangsa terjajah. Kehormatan tersebut dilatarbelakangi oleh 

perlawanannya terhadap penjajah. Ontosoroh merasa bangga 

menjadi bangsa terjajah yang dengan segala keterbatasannya 

mampu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini terlihat 

pada  kutipan  novel BM di bawah ini. 

Pintu ditutup dari luar. Sayup-sayup terdengar roda kereta 
menggiling kerikil, makin lama makin jauh, jauh, akhirnya 
tak terdengar lagi. Annelies dalam pelayaran ke negeri di 
mana Sri Ratu Wilhelmina bertahta. Kami menundukkan 
kepala di belakang pintu. 
“Kita kalah, Ma,”  bisikku. 
“Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-
hormatnya.” 

Buru  
Lisan 1973 
Tulisan 1975 (Toer, 1980:353). 
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Terdapat persamaan cara menutup novel BM dan ASB. Dalam 

BM, Pram menulis:  “Kita telah melawan… sehormat-hormatnya”. 

Dalam ASB, Pram menulis “Kita sudah melawan biar pun hanya 

dengan mulut”. Kehormatan bangsa terjajah dinilai dari 

kesadarannya berani melakukan perlawanan terhadap penjajah. 

Konsep inilah yang diperjuangkan tokoh Ontosorh dalam BM. 

Kekalahan dan ketidakberdayaan bukanlah sesuatu yang justru 

menjadikan terjajah terhina. Meski dihinakan oleh penjajah, bangsa 

terjajah merasa terhormat karena berani menyuarakan hak-haknya 

sebagai bangsa seperti pada  kutipan  akhir novel ASB berikut ini.  

 

Untuk kedua kalinya aku lihat mama mengucurkan air mata. 
Ia tak tahan melihat pakaian anaknya yang tersayang. Dan 
kopor yang mengenangkannnya pada masa terusir dari 
rumah orang tuanya. 
Cepat-cepat ia seka air matanya. 
“Sebagaimana  kita akan tetap terkenang pada hari ini, dia 
pun seumur hidup akan diburu-buru oleh kenangan hari  ini, 
sampai matinya, sampai dalam kuburnya.” 
“Ya, Ma, kita sudah melawan, Ma, biar pun hanya dengan 
mulut. 

Buru 
Lisan 1973 
Tulisan 1975 (Toer, 2009:536)  

 

Perlawanan dengan kata-kata melalui penuntutan hak-hak 

warga negara terjajah di pengadilan dalam BM seperti yang dilakukan 

Nyai Ontosoroh dan tulisan-tulisan yang mengecam penjajah oleh 

Minke di ASB merupakan representasi perlawanan bangsa terjajah. 

Meski terjajah tertindas, perlawanan itu terus dilakukan.  

Analisis pada novel BM dan ASB menunjukkan bahwa konsep 

subaltern Spivak tidak berlaku. Kesadaran terbungkam, tanpa kata, 
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karena ketidakberdayaan terjajah tampaknya mulai terlihat pada 

novel JL dan RK. Ketidakberdayaan Minke dalam JL terlihat melalui 

kesadarannya  bahwa dia tidak dapat sederajat dengan penjajah. 

Minke digambarkan secara paradok baru memahami dirinya sebagai  

bangsa terjajah melalui atribut kelupaannya  tidak bersepatu atau 

berselop. Atribut selop merupakan simbol pakaian penjajah 

sedangkan terjajah tidak beralas kaki. Kesadaran memandang diri 

sebagai pribumi dan lebih rendah dengan penjajah inilah yang 

membuat Minke menjadi tokoh ‘pendiam” dalam novel JL pada  

kutipan  novel JL berikut ini.  

“Baik, Piah, jadilah propagandais Sjarikat. Ajak semua 
perempuan jadi anggota dan pimpinan mereka” 
“Sahaya akan ingat-ingat dan kerjakan.” 
“Aku pergi, Piah.”   
“Juragan tetap di hati kami.” 
Tak dapat aku melangkah menuruni jenjang rumah sambil 
berpaling padanya. Dia, mutiara yang tak pernah aku kenal 
selama ini. Prinses telah mendidiknya. 
Tak aku  sadari kakiku tak berselop. 
 
Buru, 1975 (Toer, 1985: 464). 

 

Ketidakberdayaan tokoh Minke yang terus diawasi oleh 

komisaris polisi Pangemanan sejalan dengan konsep subaltern dalam 

studi Spivak. Tokoh Minke dalam penelitian ini dan tokoh perempuan 

yang bunuh diri dalam penelitian Spivak  mengambil posisi diam 

dalam ketidakberdayaannya melawan kolonial. Perbedaannya, 

Minke tidak melakukan bunuh diri sedangkan tokoh perempuan 

hamil dalam riset Spivak melakukan bunuh diri.   

Minke meyakini bahwa hukum Tuhan adil. Tuhan diyakini Minke 

membela bangsa terjajah. Karena itu, di akhir novel RK sebagai novel 



 

Menemukan Keindonesiaan dalam Novel-novel Pramoedya Ananta Toer | 323 

terakhir dari tetraloginya, Pram menutupnya dengan kata-kata: “Dia 

Rendahkan Mereka yang Berkuasa dan Naikkan Mereka yang 

Terhina”.  Kekuasaan Tuhan selalu adil dan memihak kaum lemah. 

Berikut ini adalah  kutipan pada akhir novel RK yang menggambarkan 

harapan bangsa terjajah dalam ketidak-berdayaannya menghadapi 

kekuasaan penjajah.  

Kepada Madame Sanikem Le Boucg, 
Tak perlu kiranya aku menjelaskan tentang yang selebihnya 
yang telah kulakukan itu. Madame sebagai wanita yang arif  
bijaksana dapat mengerti semuanya. Tentang kenyataan-
kenyataannya cukuplah semua tertera  dalam berkas 
catatan Rumah Kaca ini, yang  dengan rela kupersembahkan 
padamu. Madamelah hakimku. Hukuman aku terima, 
Madame. 
Bersama ini aku serahkan juga padamu naskah-naskah yang 
memang menjadi hakmu, tulisan R.M. Minke, anakmu 
kekasih. Terserah bagaimana madame menggunakan dan 
merawatnya. 
Deposuit Potentes de Sede et Exaltavat Humiles. 
(Dia Rendahkan Mereka yang Berkuasa dan Naikkan Mereka 
yang Terhina) (Toer, 2006:481). 

 

“Yang berkuasa” dimaknai sebagai bangsa penjajah. Minke 

sebagai terjajah sangat membenci penguasa sehingga berharap 

kejatuhan rezim penjajah. Sebaliknya dia berharap bangsa terjajah 

yag dianggap hina oleh penjajah  dinaikkan derajatnya.   

Karena tidak berdaya menggunakan berbagai strategi dalam 

melakukan perlawanan terhadap penjajah, terjajah merasa frustasi. 

Keputusaan inilah yang mendorong gerakan perlawanan dengan dua 

cara. Cara pertama adalah kooperatif dan cara kedua nonkooperaif 

dengan penjajah. 
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Cara kooperatif lebih menguntungkan penjajah. Terjajah selalu 

dalam posisi dikuasai. Hanya beberapa kelompok sosial masyarakt 

yang merasa diuntungkan dengan cara ini. Para kaum priyayi diberi 

fasilitas penjajah untuk tujuan agar mereka mampu bekerja sama 

dengan penjajah. Golongan kooperatif ini sebagai instrumen penjajah 

untuk meredam aksi sosial masyarakat koletif terjajah. 

Terpelajar pribumi waktu itu berkeyakinan untuk meraih 

kemerdekaan Hindia Belanda  perlu bekerja sama dengan kekuasaan 

gubermen. Ide Minke dan Tomo dalam novel JL  merupakan 

representasi terpelajar yang tidak segaris dengan pandangan pribumi 

yang kurang terpelajar. Terjajah terpelajar berpandangan bahwa  

setidak-tidaknya dengan mengikuti arus kekuasaan itu ke hilir, semua 

akan berjalan lebih baik, seperti  kutipan  novel JL berikut. “Segala  

yang ingin tumbuh perlu menyesuaikan dengan keadaan. Keadaan 

yang harus menumbuhkannya” (Toer, 1985:231). 

Cara nonkooperatif  lebih bersifat radikal. Rakyat terjajah tidak 

melakukan perintah penjajah dan tidak menaati hukum yang berlaku. 

Pedagang tidak menjual barang untuk penjajah atau barang penjajah 

tidak dibeli rakyat. Tentara tidak bersedia berperang,  petani tidak 

bersedia membayar pajak,  menolak menanam komoditi yang dibeli 

penjajah. Pembangkangan atau boikot inilah cara ampuh dalam 

melumpuhkan penjajah, seperti deskripsi  kutipan  novel JL berikut ini.  

Boikot golongan pedagang Tionghoa, pembangkangan 
legium Mangkunegaran, dan pembangkangan sosial 
golongan Samin. Tiga-tiganya takkan berjalan tanpa 
organisasi. Bahkan petani-petani Samin itu juga 
berorganisasi  dengan caranya sendiri. Petani!  Lapisan 
bangsa yang dianggap terendah! Mereka berorganisasi, dan  
membangkang! Kaum terpelajarnya baru belajar 
berorganisasi, belum atau belum tentu berhasil (Toer, 
1985:257). 
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Boikot atau pembangkangan ini dodorong oleh logika menuntut 

keadilan. Jika penjajah boleh memaksakan kehendaknya terhadap 

terjajah,  terjajah juga memiliki hak yang sama untuk memaksakan 

kehendaknya  kepada penjajah. Karena terjajah tidak mampu 

memaksakan kehendaknya kepada penjajah, terjajah memperoleh 

jalan keluar melalui pembebasan diri untuk tidak terikat dengan 

penjajah. Kehendak untuk bebas dari keterikatan pihak lain inilah 

yang dimaknai pihak lain pembuat sistem keterikatan atau  penjajah 

sebagai bentuk pembangkatan sosial atau boikot. 

Penjajahan berdampak mogok sosial dan mangkir membayar 

pajak, serta tidak mengindahkan hukum yang berlaku oleh terjajah. 

Terjajah yang putus asa oleh kekejaman penjajah berperilaku tidak 

menaati aturan yang berlaku. Ketidaksadaran hukum bersumber 

pada rasa putus asa karena ketidakberdayaan terjajah oleh penjajah 

sehingga melahirkan pembangkangan seperti  kutipan  novel JL 

berikut ini.  

Pemberontakan petani yang berpusat di Desa Klopoduwur di 
selatan kota Blora, juga dihadapi dengan senjata. Petani 
sederhana dengan kekuatan lima puluh ribu jiwa itu kalah. 
Mereka buang senjata tajam dan tumpul, mengambil 
senjata baru, senjata yang lebih tumpul: pembangkangan 
sosial terhadap semua ketentuan dan perintah gubermen. 
Mereka menolak membayar pajak, menolak rodi dengan 
semua aliasnya, dan dengan sukarela berbondong-bondong 
masuk–keluar dari penjara. Mereka tebangi hutan dan 
mendirikan bangunan tanpa mau minta izin. Gubermen 
kewalahan. Alkhirnya mengambil kebijksanaan: membiarkan 
mereka dengan gaya hidupnya yang baru  (Toer, 1985:233). 

 

Boikot merupakan senjata pelumpuhan sistem yang dianggap 

sangat ampuh. Dengan boikot, tatanan sistem yang terbangun tidak 

berjalan lagi. Misalnya penjajah telah membuat sistem pajak. Dengan 
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rakyat pribumi diwajibkan membayar pajak, penjajah memperoleh 

uang untuk pembiayaan operasional penjajahan. Ketika rakyat 

pribumi memboikot tidak membayar pajak secara massal, seluruh 

program penjajahan tidak dapat direalisasikan, sehingga 

melumpuhkan sendi perekonomian secara kolektif  seperti  kutipan  

novel JL berikut ini. “Tuan akan saksikan bagaimana boikot ini 

dimainkan oleh kami. Tunggu tanggal mainnya, Tuan Hadji (kata 

Minke kepada Hadji Moeloek), dan Tuan akan dengarkan 

kegemparan dari benua selatan ini. Dunia akan rasakan gemanya: 

puluhan ribu anggota SDI akan bikin sindikat gulung tikar. Dunia akan 

kekurangan gula” (Toer, 1985:403). 

Cara-cara radikal yang ditawarkan tokoh Minke untuk melawan 

penguasa melahirkan persepsi bahwa Pram merupakan pengarang 

yang memprovokasi rakyat untuk melawan penguasa. Tulisan-tulisan 

Pram banyak yang dilarang untuk diterbitkan oleh rezim yang sedang 

berkuasa. Karena itu, Pram merasakan kesunyian batinnya. Rasa 

sunyi karena pikirannya melalui tulisannya tidak ada yang sudi 

membacanya. Pram sebagai representasi pemikir besar bangsa 

terjajah yang ingin membebaskan diri dari penguasaan penjajah 

merasa kesepian. Kesepian itu dipicu oleh perasaan berjuang seorang 

diri. Dirasakan tidak adanya pemahaman masyarakat kolektif dalam 

mendukung pikiran besar kebangsaannya.  

Inilah yang dirasakan Pram sebagai pemikir besar bangsa 

Indonesia dalam tetralogi novelnya. Pram merasa  berjuang sendiri 

tanpa dipahami oleh bangsanya. Hal ini terlihat seperti yang 

dirasakan oleh tokoh guru  perempuan  Siti Soendari yang mengajar 

penuh ikhlas  anak-anak pribumi di sekolah berbahasa Belanda Boedi 

Moelja di Pacitan.  

Untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah airnya, guru 

penuh keteguhan prinsip ini mengajak murid-muridnya keluar kelas. 



 

Menemukan Keindonesiaan dalam Novel-novel Pramoedya Ananta Toer | 327 

Pembelajaran dilakukan di alam. Dengan demikian anak tumbuh rasa 

kecintaan terhadap alam sekitarnya sebagai representasi tanah 

airnya. Praktik pendidikan yang menumbuhkan rasa cinta tanah air 

ini dicurigai pemerintah penjajah. Tokoh guru perempuan ini 

dianggap tidak patuh dan membangkang pemerintah penjajah.  Siti 

Soendari terus mendapatkan tekanan pemerintah penjajah. Guru 

yang mengajarkan nilai-nilai bangsa pribumi dan antikolonial ini 

akhirnya mengundurkan diri karena selalu ditekan  gubermen. Hal ini 

tampak pada  kutipan  novel RK berikut ini. “Guru yang mengajar 

dengan penuh pengabdian untuk bangsanya itu terpaksa harus 

berpisah dengan murid-uridnya dengan meninggalkan tiga pesan 

indah: untuk senaniasa mencintai orang tua, guru, dan alam tanah 

air” (Toer, 2006:305). 

Kesepian dan kesunyian yang dirasakan guru itu sebagaimana 

kesunyian yang dirasakan Nyai Ontosoroh yang merasa hidup 

memerjuangkan bangsanya dengan susuh payah menuju kemajuan 

sementara itu bangsa besar tak pernah memahami dan justru 

menarik kembali pada alam pikiran kemunduruan. 

Pemikir besar selalu menjangkau  masa depan. Karena itu, 

pikiran besar belum dipahami sepenuhnya oleh pikiran kolektif. 

Pikiran kolektif  lebih berorientasi pada masa lalu dan masa sekarang. 

Kesenjangan orientasi pikiran ini menyebabkan pemikir besar tidak 

dipahami oleh bangsanya sehingga dia merasa kesepian dan 

berjuang seorang diri. 

Kesendirian dan kegelisahan itu dirasakan tokoh Minke. Minke 

digambarkan pada  kutipan  novel RK: Ya, seorang diri, tanpa teman, 

dan tiba-tiba ia akan menyadari diri sendiri, sendirian dan kesunyian. 

Tak ada kuping yang diserahkan untuk mendengar. Tak ada tangan 

diulurkan untuk menambahi tenaga yang makin susut juga (Toer, 

2006:305). 
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Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa keberanian 

‘melawan’ di kalangan rakyat terjajah terdidik yang dipelopori tokoh 

Minke  merupakan bentuk propaganda perlawanan Pram atas 

praktik-praktik penjajahan di Indonesia. Tokoh Minke secara tidak 

langsung memberi pelajaran bagi  kalangan terdidik Indonesia untuk 

secara tegas melawan penjajah dengan antikerja sama. Meski 

demikian, Tetralogi novel Pram menunjukkan  bahwa terjajah 

mengalami ketidakberhasilan dalam usaha kerasnya melawan 

penjajah. Kekalahan terjajah dalam melawan penjajah menyebabkan 

tiga konsekuensi sikap terjajah. Pertama, terjajah merasa bangga dan 

terhormat meski kalah oleh penjajah. Kedua, terjajah berharap 

keadilan Tuhan datang dengan mengubah nasib terjajah menjadi 

bangsa penguasa sedangkan penjajah direndahkan menjadi bangsa 

terkuasa. Ketiga, kekalahan terjajah melahirkan perlawanan baru 

dalam bentuk boikot atau pembangkangan sosial sebagai bentuk  

rasa frustasi terjajah.   

 

E. Pengorbanan  

Nasionalisme merupakan rasa cinta tanah air. Kecintaan itu 

dimanivestasikan dalam bentuk kesadaran untuk berkorban demi 

tanah air. Semakin tinggi pengorbanan yang diberikan, semakin tinggi 

pula rasa nasionalismenya.  

Tanpa pengorbanan untuk bangsanya, rasa nasionalisme itu 

belumlah dapat diketahui. Pram melalui tokoh-tokoh yang 

diciptakannya memberikan inspirasi para pembaca untuk memiliki 

kesediaan berkorban demi bangsa besar Indonesia. Di tengah-tengah 

kemiskinan menghimpit, para nasionalis ini merelakan harta yang 

dimiliki untuk bangsanya. 

 Jika terjajah kurang terdidik berkorban nyawa, terjajah terdidik 

merelakan harta  yang dimiliki untuk bangsanya. Secara fiktif, Pram 
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mendeskripsikan pengorbanan yang diberikan para pegawai terdidik 

gubermen yang memiliki jiwa nasionalisme.  

Nasionalisme rakyat terjajah, terutama kalangan terdidik, 

terlihat melalui semangat dan kerelaan  berkorban untuk masuk 

menjadi anggota Boedi Oetomo (BO) yang menjanjikan memerbaiki 

nasib rakyat terjajah. Organisasi modern pertama di Indoesia ini tak 

lepas dari peran serta siswa-siswa pribumi yang berstudi di STOVIA. 

Para dokter dan calon  dokter pribumi inilah yang membidani 

organisasi pergerakan di Hindia Belanda.  Data sejarah (Ricklefs, 

2009:354) menunjukkan bahwa Dokter Wahidin Soedirohoesodo 

adalah inspirator pembentukan organisasi modern pertama untuk 

kalangan priyayi Jawa ini.  

Pada tahun 1907 pada awal-awal dirintisnya pendirian BO, 

Wahidin berkunjung ke STOVIA. Lembaga ini banyak menghasilkan 

priyayi rendah Jawa. Dalam lawatannya, Wahidin memperoleh 

sambutan hangat siswa-siswa STOVIA. Diambil keputusan untuk 

membentuk suatu organisasi pelajar guna memajukan kepentingan-

kepentingan priyayi rendah. Pada bulan Mei 1908, diselenggarakan 

pertemuan yang melahirkan BO. Pada pertemuan itu, hadir para 

perwakilan mahasiswa dari STOVIA, sekolah guru, sekolah pertanian, 

dan sekolah kedokteran hewan. Cabang-cabang BO didirikan pada 

lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Pada bulan Juli 1908, BO 

telah memiliki anggota 650 orang. Mereka yang bukan mahasiswa 

juga menggabungkan diri, sehingga pengaruh mahasiswa mulai 

berkurang dan BO tumbuh menjadi partai priyayi rendah Jawa pada 

umumnya (Ricklefs, 2009:355) 

Semangat berkorban Dokter Wahidin dalam menghimpun 

anggota baru BO identik dengan tokoh dokter tua dalam novel Jejak 

Langkah. Dia berkeliling Jawa untuk memperoleh dukungan anggota 

baru demi besarnya BO. Semangat berkorban tokoh tua untuk 
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membangkitkan bangsanya yang pulas terjajah tersebut tergambar 

melalui  kutipan  novel JL  berikut: Dengan uang simpanannya,  

dokter tua itu membiayai perjalanan ke seluruh Jawa, menemui 

pembesar-pembesar pribumi terkemuka, mengajaknya mendirikan 

organisasi untuk membangkitkan bangsanya (Toer, 1985:121). 

Para nasionalis tersebut rela membayar uang pangkal demi 

membesarkan organisasi. Di tengah kemiskinan keluarga mereka, 

rasa berkorban material itu patutlah memperoleh apresiasi. Rasa 

berkorban dengan merelakan kepemilikan material untuk bangsanya 

merupakan karakter jiwa nasionalisme seperti tergambar  kutipan  

berikut ini. “Aku nilai kejadian ini sebagai keajaiban yang tidak masuk 

akal. Lurah, carik, malahan juga guru-guru sekolah terutama, dengan 

rela membayar uang pangkal sebesar seringgit, sama dengan gaji 

seorang magang dalam satu setengah bulan, malahan memerlukan 

menjual barang-barang berharganya untuk dapat membayar uang 

pangkal” (Toer, 1985:249). 

Nasionalisme dalam bentuk organisasi pergerakan murni 

pembiayaan pribumi di tengah kehidupan yang serba miskin 

bukanlah hal mudah ketika itu. Nyatalah bahwa embrio kebangkitan 

nasional dalam bentuk organisasi dibiayai sendiri pribumi tanpa 

campur tangan modal kolonial. Semangat rela berkorban inilah nilai 

perjuangan yang sangat mahal. Mereka mengorbankan harta 

pribadinya untuk negara yang akan didirikan. 

 

F. Nasionalisme Bangsa Lain  

Kebangkitan nasionalisme di Hindia Belanda tidak terlepas dari 

kebangkiatan nasionalisme bangsa Asia lainnya. Jepang menjadi 

motor penggerak awal nasionalisme bangsa-bangsa Asia. Jepang 

dianggap inspirator bangsa-bangsa Asia karena kehebatannya telah 

mengalahkan Rusia  pada tahun 1904-1905. 
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Oktorino (2010:24) menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

kebangkitan nasionalisme Indonesia dengan kebangkitan Jepang 

sebagai negara Asia yang mampu mengalahkan ekspansi kolonial 

Barat di Asia. Propaganda Jepang dengan slogan “Asia untuk Bangsa 

Asia”  yang pada tahun 1938 diubah “Jepang Pemimpin Asia” sangat 

memengaruhi jalan pikiran tokoh-tokoh penting Indonesia dalam 

membangun kerangka dasar nasionalisme di Indonesia. 

Di kalangan kaum nasionalis Indonesia, pengaruh Jepang telah 

berlangsung lama. Dapat dikatakan bahwa salah satu cikal bakal 

kemunculan nasionalisme Indonesia berasal dari kekaguman Dokter 

Wahidin Soedirohoesodo atas keberhasilan Jepang dalam memelajari 

ilmu pengetahuan Barat sehingga dapat mengalahkan Rusia. Hal 

itulah yang kemudian menjadi pemikiran Wahidin untuk mendorong 

pembentukan Boedi Oetomo  yang dianggap sebagai pelopor 

kebangkitan nasional Indonesia (Oktorino, 2010:25). 

Fakta sejarah di atas sangat relevan dengan  kutipan  novel. 

Pram menggambarkan bahwa tokoh Pensiunan Dokter Jawa--yang 

merupakan representasi Wahidin--memberi semangat kepada siswa-

siwa  STOVIA untuk segera bangkit sebagaimana kebangkitan bangsa 

Jepang yang digambarkan Pram pada kutipan novel JL berikut. 

“Kuliah itu diberikan oleh seorang alumnus dari beberapa puluh 

tahun lalu—pensiunan dokter Jawa kraton Yogyakarta-- bertubuh 

kurus dan agak bongkok, berbaju surjan berdestar Yogya. Kumisnya 

pajang, jatuh di samping mulut. Matanya agak cekung, namun 

bersinar-sinar dalam keduanya” (Toer, 1985:115—116).  

Dalam sambutannya, alumni itu membakar semangat 

kebangsaan siswa STOVIA.   Jepang disebutnya  sebagai pemicu 

kebangkitan Hindia. Untuk membangun jiwa kebangsaan, pensiunan 

dokter Jawa itu  mengatakan bahwa harus ada kesadaran berbangsa, 

bukan kepingsanan berbangsa, seperti  kutipan  novel JL di bawah ini. 
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Ia menuding ke arah utara. Di sana sudah ada bangsa Asia 
yang telah berdiri tegak dengan hormatnya, diakui oleh 
segala bangsa beradab di dunia sebagai sesama tinggi. 
Bangsa Asia mana yang mendapat kehormatan sebesar itu 
kalau tidak  Jepang. Kita berada jauh, jauh sekali dari Jepang, 
tetapi gelombangnya dapat kita rasakan. Wajah dunia telah 
mulai  berubah dengan kemunculannya. Hanya mereka yang 
mengerti dapat memaklumi. Sayang sekali bila di antara 
siswa ada yang tidak mengetahuinya (Toer, 1985:118). 

 

Jepang menjadi inspirator kebangkitan  bangsa-bangsa Asia atas 

dominasi Barat. Kesadaran menandingi Eropa waktu itu tumbuh 

subur. Gerakan kemajuan Asia dan “Asia untuk Asia” mendorong rasa 

benci masyarakat bangsa terjajah kepada bangsa Eropa sebagai 

penjajah.  

Jepang dianggap sebagai bangsa Timur yang telah lebih dahulu 

berhasil membangun dan mewujudkan semangat kebangsaannya. 

Inilah yang menjadi inspirasi anak-anak  terpelajar pribumi. Dia 

mengajak para pemuda terpelajar untuk bersama-sama mencontoh 

bangsa Jepang yang telah membangun dan mewujudkan kesadaran 

kebangsaannya.  

Fase awal untuk menumbuhkan semangat kebangsaan waktu 

itu adalah ‘kesadaran kebangsaan’. Yang hendak dikobarkan 

semangat nasionalisme waktu itu adalah “timbulnya kesadaran 

berbangsa, bukan kepingsanan berbangsa”. Nasionalisme dibangun 

rasa ‘berbangsa” bahwa pribumi harus menyadari dirinya untuk 

memiliki bangsa. Kesadaran berbangsa sendiri inilah yang melahirkan 

jiwa nasionalisme. Ditumbuhkan keyakinan bahwa hidup untuk  

berjuang demi bangsanya. 

Sebaliknya, nasionalisme tidak akan timbul oleh rasa  

“kepingsanan berbangsa”. Ketidaksadaran hidup dijajah  diibaratkan 
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Pram sebagai orang yang “pingsan”. Orang yang pingsan adalah 

orang yang hidup tetapi tidak mampu menjalankan kehidupan. 

Tanpa rasa kebangsaan, sesungguhnya seseorang telah mengalami 

kematian dalam kehidupannya. Rasa kebangsaan yang dirintis oleh 

Jepang dalam gelombang kebangkitan bangsa-bangsa Asia sebagai 

embrio nasionalisme menjadi visi penting dalam menggerakkan arah 

kehidupan bangsa terjajah sehingga tidak mengalami “kepingsanan” 

dalam kehidupan berbangsa. 

Munculnya Jepang sebagai bangsa yang kuat ketika itu memberi 

inspirasi kelompok etnis Tionghoa dan Arab di Hindia Belanda. Pram 

secara tidak langsung  ‘menyindir’ suku Jawa yang lamban melangkah 

dalam membangun kesadaran kebangsaan.  

Kesadaran kebangkitan kebangsaan justru dimulai oleh 

berdirinya organisasi Tionghoa dan Arab. Meski besar secara 

kuantitas, orang-orang pribumi Jawa ketika itu Jawa justru tertinggal  

kesadaran kebangsaanya oleh  dua etnis minoritas tersebut dalam 

membentuk organisasi sosial. Dengan organisasi, diharapkan terjadi 

persamaan hukum antara penjajah dan terjajah. Dengan persamaan  

hukum, terjajah  dapat melepaskan  diri dari kekuasaan penjajah. 

Persamaan ini terbangun manakala terjajah memiliki 

kemandirian. Prinsip kemandirian adalah bahwa diri sendiri memiliki 

daya kekuatan. Spirit kemandirian yang diperjuangkan terjajah dapat 

diilustrasikan sebagai hubungan saya-kamu; terjajah-penjajah. “Saya 

adalah saya dan kamu adalah kamu. Saya dan kamu adalah sama. 

Karena itu, saya berhak menentukan diri saya sebagaimana kamu 

menentukan dirimu. Kamu tidak berhak menentukan diri saya.” 

Kesadaran kemandirian menyebabkan terjajah tidak selalu 

menurut dengan penjajah. Ketidakmenurutan ini disebabkan terjajah 

hendak membangun identitas dirinya. Kemandirian identik dengan 

penciptaan identitas diri. Penciptaan identitas diri dalam upaya 
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kemandirian bertolak belakang dengan peniruan atau mimikri dalam 

teori Postkolonial. Karena itu, kemandirian berlawanan dengan 

mimikri. Kemandirian dapat diitilahkan amimikri.  

Bentuk-bentuk amimikri dalam tetralogi Pram sebagai 

manifestasi nasional terjajah berupa kesaaran memiliki bahasa 

sendiri dan kebudayaan sendiri. Bahasa dianggap sebagai hal penting 

dalam menunjukkan identitas nasional. Melalui bahasa, rasa 

kebangsaan terwujud karena semua komunikasi warga bangsa 

menggunakan bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa sebagaimana  

kutipan berikut ini. “Koran-koran Melayu-Tionghoa tidak 

mengindahkan anjuran Gubermen untuk menggunakan ejaan 

Melayu baru susunan Ch. Van Opuyzen” (Toer, 1985:4). 

Pembentukan identitas diri sebagai bentuk nasionalisme melalui 

amimikri dilakukan terjajah melalui wadah pendidikan. Dari 

pendidikanlah, pembentukan kebudayaan diri sendiri dapat 

terbentuk.  Kebudayaan merupakan akar nasionalisme. Jika 

kebudayaan dianggap akar nasionalisme, bahasa dapat dianggap 

sebagai batang nasioalisme. Pohon nasionalisme tercipta melalui 

kesediaan amimikri terjajah untuk menunjukkan identitas bahasa dan 

budaya mereka seperti digambarkan Pram pada  kutipan  berikut ini. 

“Sekolah dasar (Tionghoa) tidak menggunakan kurikulum Gubermen. 

Anak-anak akan dididik jadi manusia Tionghoa modern yang 

mengenal kebudayaan bangsanya dan dipersiapkan untuk bisa 

meneruskan ke sekolah-sekolah di Tiongkok dan seluruh dunia. 

Bahasa Belanda tidak diajarkan. Mandarin dan Inggris ya” (Toer, 

1985:59). 

Teks narasi novel di atas menunjukkan bahwa kebangsaan suku 

Tionghoa memberi spirit nasionalisme terjajah pribumi.  Tokoh 

dokter tua alumni STOVIA itu di depan siswa STOVIA menceritakan 

kiprah orgnisasi Tionghoa dan Arab. Masyarakat Tionghoa mengikuti  
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kebangkitan Jepang dengan mendirikan organisasi untuk 

membangkitkan orang-orang sebangsanya melalui pendidikan dan 

pengajaran. Organisasi itu bernama Tiong Hoa Hwee Koan atau 

THHK.  Organisasi ini dianggap  sebagai organisasi pertama di Hindia 

yang didirikan oleh kelompok Tionghoa. THHK memberi inspirasi 

kelompok Arab dan Jawa dalam membentuk organisasi yang 

beranggotakan  etnis mereka. Hal ini terlihat melalui  kutipan  novel 

JL di bawah ini. 

Kebangkitan Jepang, mengili-ngili golongan Tionghoa, dan 
Tionghoa mengili-ngili golongan Arab, dan Arab mengili-ngili 
Pribumi, akan berulang kembali sukses organisasi angkata 
muda Jawa (BO) ini akan mengili-ngili pula bangsa-bangsa 
Hindia lain. Maka akan meriahlah Hindia dengan organisasi-
organisasi bangsa tunggal (Toer, 1985:251). 

 

Pram tampak merindukan nasionalisme kebangsaan tunggal. 

Hal ini wajar karena waktu itu, masing-masing etnis dan golongan 

mengaku sebagai bangsa. Ada istilah bangsa Tionghoa, bangsa Arab, 

bangsa Jawa, bangsa Aceh, bangsa Bali, bangsa Lombok, dan bangsa-

bangsa terjajah lainnya. Idealisme yang dibangun adalah lahirnya 

organisasi lintas golongan dan etnis kesukuan yang mengatas-

namakan bangsa tunggal, bangsa Indonesia. 

Pembentukan organisasi bagi bangsa terjajah sangat penting 

dalam menggalang kemerdekaan. Jalur kekerasan melalui 

peperangan fisik terbukti tidak mampu mengegolkan kemerdekaan. 

Perang fisik sejak pemberontakan  Kerajaan Yogyakarta pada masa 

Hamengkubuwana I dan II hingga perang Diponegoro yang berakhir 

tahun 1830 ternyata hanya menyisakan korban, penderitaan, dan 

intrik di kalangan kerajaan yang di dalamnya berisi orang-orang yang 

haus kekuasaan dan memperkaya diri. Ini sangat tidak 
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menguntungkan bagi bangsa terjajah dan pemenangnya selalu 

penjajah. 

Diplomasi dan komunikasi  antara terjajah dengan penjajah 

perlu dibangun untuk menggantikan fase perang fisik. Terbentuknya  

organisasi sosial merupakan sarana penting agar terjajah memiliki 

daya tawar terhadap penjajah. Melalui organisasi sosial, hak-hak 

terjajah dapat diperjuangkan dengan bersandar pada hukum yang 

ada. Perjuangan melalui organisasi modern inilah yang dianggap 

efektif dalam menekan penjajah untuk memberikan hak-hak terjajah 

sesuai dengan persamaan hukum seperti  kutipan  novel JL berikut 

ini.  “Apa arti  organisasi modern ...artinya, selain diatur dengan 

aturan demokratis, juga mendapat pengakuan dari kekuasaan ... 

Gubermen Hindia Belanda. Organisasi modern di Hindia ini sama 

harganya dengan satu orang Eropa di hadapan hukum. Maka juga 

organisasi itu bisa dinamai sebuah badan hukum” (Toer, 1985:118). 

Pembentukan organisasi sosial bertujuan menghadapi zaman 

modern. Zaman modern adalah  zaman yang penuh perubahan nilai, 

baik nilai lahiriah maupun batiniah. Untuk itu perlu mendidik anak 

bangsa berbakat dalam usaha menyelamatkan bangsa terjajah  

dengan segala kecerdasan yang dimiliki. 

Di kalangan dokter pribumi, ditumbuhkan rasa bahwa tugas 

dokter tidak  saja menyembuhkan pasien dari luka badan dan rasa 

sakit. Para dokter lulusan STOVIA berkewajiban pula menyembuhkan  

jiwa  dan bertanggung jawab masa depan bangsanya. Ini dilakukan 

oleh para terpelajar pribumi.  

Sebagai individu modern ketika itu, para terpelajar harus peka 

terhadap perubahan yang sedang terjadi demi kemajuan bangsanya. 

Revolusi yang terjadi di negeri tetangga seperti Filipina merupakan 

motor penggerak semangat kebangkitan bangsa Indonesia seperti 

yang digambarkan Pram pada  kutipan  novel ASB di bawah ini. 
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Puluhan ribu Pribumi Filipina  telah menggerakkan seluruh 
rakyat untuk melawan. Seluruh negeri bergolak dalam 
khayalku. Berderap  meninggalkan rumah masing-masing 
untuk berkelahi. Untuk hidup dan mati. Spanyol di Filipina 
terdesak dan terdesak. Dan Pribumi Filipina memilih 
presidennya yang pertama: Emilio Aguinaldo. Tahun 1897! 
Republik pertama di Asia (Toer, 2009:420). 

 

Pram juga mengajak pembaca untuk mencermati pengalaman 

masa lalu bangsa terjajah yang selalu ‘ditipu’ oleh penjajah. 

Kehadiran penjajah pada awalnya selalu beralasan memerjuangkan 

nasib terjajah. Pada akhirnya setelah menempati tanah jajahan, 

penjajah melakukan penindasan dan pemerasan. Filipina mengalami 

hal ini, karena kehadiran Amerika di sana ketika itu tak lebih baik 

daripada penjajah sebelumnya, Spanyol. Hal ini tergambar pada  

kutipan  berikut. “Tapi orang Filipina yang belum berpengalaman itu 

akhirnya dibohongi Amerika Serikat. Dalam pertempuran 13 Agustus 

1898, Spanyol kalah, Amerika menang. Dan para patriot  Filipina yang 

sesungguhnya menderita kekalahan: mereka terlepas dari Spanyol, 

jatuh ke tangan Amerika sebagai tuannya yang baru” (Toer, 

2009:421-422) 

Dengan menunjukkan kebenciannya pada bangsa penjajah 

Spanyol dan Filipina yang sama juga dengan Belanda dan Inggris, 

Pram terlihat mengagumi Jepang dan Filiphina yang memberi 

inspirasi Pram dalam menggugah semangat  kebangsaan rakyat 

Indonesia. Selain itu, Pram juga mengagumi tokoh-tokoh penting 

dunia yang mampu menyulut rasa kebangsaan demi kemerdekaan 

negara-negara terjajah. Salah satu bentuk kekaguman tersebut 

dimunculkannya tokoh perempuan Ang San Mei berkebangsaan Cina 

sebagai perempuan perantauan yang  berusaha memerjuangkan 

kemerdekaan bangsanya.  
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Mei merisaukan kemungkinan kemenangan Jepang menyapu 

Rusia yang berimbas penakhlukan terhadap Tiongkok. Mei sosok 

yang hidup tidak untuk dirinya sendiri tetapi hidup untuk bangsa, 

negara, dan identitas kelompok sosialnya. Meski telah bersuamikan 

Minke, Mei tetap aktif menggalang  pergerakan bawah tanah sesama 

etnis Cina untuk kemerdekaan negaranya. 

Mei digambarkan sebagai perempuan nasionalis. Karena dia 

dilahirkan dan tumbuh besar di Cina, dia merasa bertanggung jawab 

atas negerinya. Kesadaran dan rasa bertanggung terhadap negerinya 

inilah  yang membuat Minke merasa masih harus banyak bertindak 

untuk Indonesia. Nasionalisme Mei memengaruhi jalan pikiran Minke 

untuk tidak lelah memerjuangkan bangsanya. Sikap teguh 

nasionalisme Mei untuk negeri  Cina tergambar pada ucapannya 

ketika ditegur Minke, suaminya, karena sering keluar rumah secara 

diam-diam, seperti  kutipan  berikut. “Suamiku, ampun. Aku tak bisa 

berbuat lain. Kalau bukan yang berdarah Tionghoa, siapa lagi harus 

bekerja  untuk negeri itu. Kan kau pun demikian juga untuk negeri 

dan bangsamu” (Toer, 2009:133). 

Mei gadis Cina yang pemberani dan nasionalis ini dicoba 

dipadankan Pram dengan wanita Indonesia yang waktu itu memiliki 

semangat nasionalis mengagumkan dan berpikiran mendahului 

terpelajar Indonesia. Dewi Sartika dan Kartini dianggap sebagai 

perempuan pembaharu Indonesia dalam membangun nasionalisme. 

Hanya saja, keduanya tumbang pikiran-pikiran besarnya karena 

hanya didukung ole sebagian orang. Bangsa dalam ikatan kolektif 

manusia senasib sangat diperlukan untuk mendukung gagasan besar 

nasionalisme kebangsaan.  

Dewi Sartika di Cicalengka dan Kartini gadis Jepara merupakan 

tokoh perempuan yang mendahului tokoh laki-laki dalam merintis 

pendirian organisasi sosial, tetapi tumbang karena kurang menyadari 
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kekuatannya, karena hanya didukung keluarga, suami, sanak famili, 

dan negara atau penguasa belum terlibat dalam memberi dukungan. 

Hal ini sesuai dengan  kutipan  berikut: “Wanita cerdas dan mulia hati 

itu telah meninggal dalam iringan dengan duka cita dari pedalaman 

kabupaten. Dan belum ada pria yang mengimbangi sampai sekarang” 

(Toer, 1985:125). 

Pengalaman nasionalisme dari pikiran besar warganya di Cina 

dan Jepang cukup memberi contoh yang baik. Di sana pikiran besar 

individu sangat dihargai. Itulah yang menyebabkan Negara ini 

menjadi besar. Banyak pikiran besar pribumi hilang begitu saja 

karena negara tak memberi ruang dan dukungan untuk berkembang 

demi kebesaran bangsa. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di 

Jepang seperti deskripsi  kutipan  berikut ini. “Di Jepang individu yang 

maju dan mencintai negeri dan bangsanya dibiayai oleh kekaisaran. 

Di Tiongkok oleh organisasi pelajar dan mahasiswa yang 

mengumpulkan dana di mana-mana, di seluruh dunia. Bagaimana 

organisasi sebaiknya  untuk India?” (Toer, 1985:124). 

Selain tokoh Mei, pengaruh nasionalisme bangsa Cina turut 

berperan melalui tokoh  Khouw Ah Soe. Tokoh Khouw Ah Soe banyak 

menginpirasi pikian-pikiran besar Minke untuk memiliki motivasi 

besar membela bangsanya. Khouw Ah Soe merupakan tokoh muda 

pelarian dari Shanghai yang dikejar-kejar di Hongkong yang kemudian 

membuat kerusuhan di Hindia Belanda.  

Tokoh ini diceritakan selalu dikejar-kejar pemerintah Belanda. 

Akhirnya Khouw Ah Soe dibunuh secara sadis di Kali Mas dekat 

Jembatan Merah Surabaya degan cara tragis.  Cara keji penjajah 

dalam membunuh pemberontak Ah Soe digambarkan Pram pada  

kutipan  novel ASB berikut ini: ”Mayat Khouw Ah Soe ditemukan para 

pencari ikan di Kali Mas dengan kaki terdapat tali pengikat bandul 
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batu dengan badan terdapat tiga puluh luka  tikaman benda tajam” 

(Toer, 2009:296). 

Kematian Khouw Ah Soe sebagai simbol keberanian pemuda 

terjajah yang meninggalkan negaranya dan terbunuh di negeri orang 

lain ini membesarkan jiwa Minke untuk terus bersemangat menulis 

bernada melawan penjajah. Penghormatan Minke kepada Khouw Ah 

Soe terlihat melalui pengakuan Minke pada ASB halaman 297: “Kami 

memberi penghormatan pada seorang pemuda asing, beberapa 

tahun lebih tua daripadaku, pengembara seorang diri untuk berseru-

seru pada bangsanya untuk bangkit: bahwa bahaya Jepang sudah 

menjamah Cina,  bahwa Jepang akan menelannya bila mereka masih 

juga berlengah-lengah dalam abad modern ini. Setiap bangsa akan 

bangga punya putra seperti dia.” 

Minke sangat merasa kecil dan belum banyak berbuat untuk 

bangsanya jika dibandingkan tindakan yang telah dilakukan Khouw 

Ah Soe. Khouw Ah Soe menjadi inspirasi Minke untuk bangkit 

melawan penjajah Belanda. Kebangkitan nasionalisme Minke karena 

itu didorong kesadarannya mencontoh nasionalisme Khouw Ah Soe. 

Minke dalam dialog dengan mata batinnya mengatakan: “Khouw Ah 

Soe muncul pada mata batinku sebagai raksasa. Dan aku merasa 

sangat, sangat kecil: seorang muda yang ikut dengan seorang nyai 

dan di negeri sendiri yang sudah tiga ratus tahun lamanya ditelan 

Belanda (Toer, 2009:297). 

Inspirasi nasionalisme yang dibangun Pram  dipengaruhi oleh 

faktor eksternal bangsa lain sebagaimana Jepang yang telah 

mengalahkan Rusia, Filipina yang telah merdeka,  serta tokoh Ang 

San Mei dan  Khouw Ah Soe yang mengorbankan nyawa demi 

kebangkitan bangsa Cina.  Kebangkitan bangsa-bangsa Asia seperti 

Jepang, Filipina, dan Cina memberi inspirasi Pram untuk menyulut 

semangat nasionalisme Indonesia.  
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Selain nasionalisme bangsa-bangsa Asia sebagaimana 

disebutkan di atas, Pram juga sangat mengagumi ideologi Perancis 

yang dikenal dengan Persamaan, Persahabatan,Persaudaraan. Hal 

tersebut sesuai dengan kutipan teks novel:“Tuan mengimpikan 

manusia-manusia kuat dengan watak kemanusiaan yang kuat juga. 

Memang, Tuan, hanya bila setiap orang menjadi kuat seperti itu, baru 

ada persahabatan sejati. Tuan betul anak revolusi Perancis” (Toer, 

2009:263).   

Pikiran besar Minke yang merepresentasikan pikiran Tirto 

Adisuyo itu sejalan dengan konsep kebangsaan yang dinyatakan oleh 

para revolosioner Perancis. Bangsa Perancis memiliki semboyan: 

Persamaan, Persahabatan,Persaudaraan. Seluruh umat manusia di 

dunia adalah sama. Karena kesamaan derajat itu, kedamaian dunia 

mampu diwujudkan jika sesma manusia memiliki rasa bersahabat 

dan bersaudara.  

Karena penjajah merasa superior, terjajah tak pernah diakui 

kesamaan derajatnya dengan penjajah. Akibat yang muncul adalah 

terdapatnya kesenjangan antara penjajah dan terjajah. Perasaan 

penjajah bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada terjajah 

menyebabkan terjajah mengalami penindasan, penghinaan,  dan 

penistaan.  

Karena mengalami tekanan sosial yang demikian hebat, terjajah 

melakukan upaya-upaya membangun kebanggaan diri mereka dalam 

ekspresi nasionalisme. Ekspresi nasionalisme  terjajah untuk 

sederajat dengan penjajah ini juga dipicu oleh gelombang revolusi 

Perancis yang mendengungkan ‘persamaan’, meski dalam praktiknya 

Perancis juga melakukan penjajahan.  

Persamaan menjadi landasan dasar agar bangsa satu tidak 

merasa lebih tinggi daripada bangsa lain. Persamaan itulah yang 

diperjuangkan terjajah dalam melawan hegemoni penjajah yang 



 

342|Iib Marzuqi, M.Pd. 

mendengungkan superioritas-inferioritas. Rasa kesederajatan 

menciptakan kemungkinan rasa persahabatan. Persahabatan 

menciptakan persaudaraan yang bermuara perdamaian.  

Tokoh Minke dianggap sebagai anak revolusi Perancis yang 

memerjuangkan  persamaan, persahabatan, dan persaudaraan. 

Pram membangun nasionalisme dengan mengadopsi ideologi 

Perancis dengan tiga konsep tersebut melalui pikiran-pikiran tokoh 

Minke. Meski demikian, Pram tetap menempatkan ‘persatuan’ 

sebagai fondasi dasar dalam membangun tiga konsep tersebut.  

“Bersatulah! Tanpa memulai hari ini bangsa-bangsa Hindia akan 

tetap dalam kejahiliyahan” (Toer, 1985:123). 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa nasionalisme 

terjajah dipengaruhi oleh gelombang nasionalisme bangsa lain. 

Kesadaran bangkit bangsa lain mendorong terjajah memiliki motivasi 

untuk bangkit pula. Bangsa-bangsa yang memengaruhi nasionalisme 

Indonesia adalah bangsa Jepang, Cina, Filipina, dan  Perancis. 

Berdasarkan pengalaman bangsa-bangsa yang telah berhasil 

membangun kebangsaannya itu, terjajah menempatkan persatuan, 

kemandirian, persamaan, persahabatan, persaudaraan, dan 

perdamaian sebagai tujuan nasionalismenya. Persatuan mampu 

membangun kekuatan diri terjajah untuk mandiri yang sederajat 

dengan penjajah. Kesederajatan atau persamaan itulah yang 

membuka peluang menuju persahabatan dan persaudaraan antara 

terjajah dengan penjajah sehingga tercipta perdamaian.  

 

G. Kedaerahan Menuju Kebangsaan  

Primordialisme Jawa tampaknya ingin digugat oleh Pram melalui 

tokoh Minke. Bagi Minke, kesadaran berbahasa Melayu atau bahkan 

Belanda menjadi lebih penting untuk dapat berkomunikasi dalam 

komunitas yang lebih luas. Tokoh Minke merupakan representasi 
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pikiran maju terjajah untuk keluar dari lingkup sempitnya menuju 

dunia yang lebih luas. Pikiran lokal menuju global.  

Dalam sejarah perkembangan organisasi terpelajar pribumi, 

pelajar Jawa cukuplah mewarnai. Kaum terpelajar yang bersekolah di 

STOVIA bangkit dengan mendirikan orgnisasi Budi Oetomo dengan 

tokoh Raden Sutomo, seorang pelajar suku Jawa. Berdirinya 

organisasi ini dilandasi oleh nasionalisme Jawa dengan mengambil 

hikmah  kegagalan Syarikat Priyayi yang gagal tumbuh dengan 

keanggotaan para priyayi. Para pelajar tersebut meyakini dengan 

kesamaan kultur Jawa, Budi Oetomo akan tumbuh menjadi 

organisasi pembawa nama suara kaum pribumi. Budi Oetomo lebih 

menitikberatkan primordial Jawa, sehingga syarat anggotanya pun 

harus orang Jawa ketika itu, seperti kutipan  novel  JL di bawah ini. 

Bangsa ita bukan bangsa Jawa semata-mata, tapi 
melingkupi bangsa-bangsa lain, dengan ikatan-ikatan 
tersebut tadi. Jauh lebih besar dari apa yang orang coba 
menamakan bangsa Indisch atau bangsa Hindia. Tentang 
namanya aku belum tahu, mungkin akan dibutuhkan  nama 
baru. Dan bangsa Jawa merupakan bagian dari bangsa 
besar itu (Toer, 1985:448).  
 

Jawa waktu itu sangat mendominasi dalam percaturan politik di 

Indonesia.  Hal ini wajar karena para terpelajar pribumi banyak yang 

berasal dari Jawa. Karena itu, bahasa Jawa banyak dipakai dalam 

pertemuan-pertemuan resmi di kalangan terpelajar. Hal ini sangat 

tidak menguntungkan jika ingin membangun semangat nasionalisme 

yang lebih besar di tanah Hindia Belanda. Karena itu, Minke 

memutuskan menggunakan bahasa Melayu atau Belanda dalam 

upaya meniadakan Jawa sentris sebab Indonesia tidak hanya Jawa. 

Tokoh Minke mengatakan: “Aku lebih suka menggunakan Melayu 
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atau Belanda dalam menyampaikn pendapat, atau sama sekali 

Belanda. Jarang dengan Jawa” (Toer, 1985:247). 

Kesadaran berbangsa dengan meninggalkan semangat 

kedaerahan menuju keindonesiaan yang lebih besar dipahami Pram 

sebagai bentuk bangsa ganda. Indonesia tak mungkin dibangun 

hanya melalui Jawa. Runtuhnya organisasi pergerakan terpelajar  

yang hanya medasarkan keanggotaannya pada etnis Jawa 

menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia harus dibangun dari 

kekuatan multietnis.  

Keragaman etnis dan suku di Indonesia sebagai negara 

kepulauan terbingkai dalam negara kesatuan. Berbeda-beda dalam 

cirikhas dan identitas sosial daerah adalah kenyataan sosial yang 

terjadi di Indonesia. Kerelaan tidak mementingkan kedaerahan dan 

kesadaran dalam semangat nasionalisme keindonesiaan sebagai satu 

bangsa dan  satu identitas nasional inilah  yang dimaksudkan Pram 

bahwa Jawa adalah bangsa ganda seperti  kutipan  berikut. “Hindia 

bukan Jawa. Hindia berbangsa-ganda (multi etnis), organisasinya 

wajar kalau berwatak bangsa ganda. Jawa sebagai pulau sudah 

berbangsa-ganda. Hindia berbangsa-ganda memang kenyataan 

colonial” (Toer, 1985:253). 

Dalam mewujudkan rasa satu bangsa atau nasionalisme 

Indonesia, haruslah ditanamkan semangat kebudayaan yang sama. 

Rasa memiliki kesamaan kebudayaan yang berakar dari budaya 

Indonesia mengokohkan rasa nasionalisme. Perasaan memiliki 

pengalaman masa lalu dan nasib yang sama sebagai bangsa terjajah 

mendorong masyarakat kolektif  tumbuh sebagai pribadi yang 

merasa sebangsa. Karena itu, ikatan kebudayaan akan membentuk 

semangat nasionalisme kedaerahan menuju kebangsaan 

sebagaimana kutipan berikut. ”Kami memulai dengan anggota-

anggota kebudayaan. Rasanya itu lebih sesuai dengan kenyataan 
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daripada organisasi berbangsa ganda. Melihat bahwa sejak dengan 

Syarikat (Priyayi), Tuan sudah meninggalkan pikiran bangsa-tungal, 

dan langsung memasuki pikiran bangsa-ganda”  (Toer, 1985:248) 

Ketika terpelajar terjajah di negeri jajahan melakukan gerakan 

meninggalkan kedaerahan dan menuju nasionalisme kebangsaan 

melalui organisasi sosial yang mereka dirikan, terpelajar pribumi di 

negeri jajahan juga melakukan hal serupa. Nasionalisme juga tumbah 

di kalangan pelajar pribumi yang bersekolah di Belanda. Mereka 

membentuk organisasi sosial untuk menyuarakan aspirasi banganya.   

Rasa kebangsaan meski hidup tak berada di negerinya ini 

didorong oleh rasa kebangsaan. Parameter kebangsaan seseorang 

adalah merasa dilahirkan, hidup, dan mati pada wilayah dimana 

seseorang tersebut setia pada wilayah tersebut. Kebangsaan berakar 

dari kesetiaan warga bangsa tehadap bangsanya.  

Kesetiaan inilah yang menjadi pengikat kuat rasa kebangsaan. 

Kesetiaan tak dipengaruhi oleh jarak dan waktu. Seseorang yang setia 

terhadap bangsanya terus melakukan yang terbaik bagi bangsanya. 

Hal ini tecermin dari sikap Ontosoroh yang meskipun hidup mapan di 

Perancis bersama suaminya Jean Marais, hati Ontosoroh selalu 

tertambat pada Indonesia.  Hal ini tergambar pada  kutipan  berikut 

ini. “Aku terikat bumi dan manusia dan bangsa Hindia. Di Hindia 

pengabdianku. Hanya di Hindia aku dapat bangunkan sesuatu yang 

berarti. Di negeri lain mungkin aku hanya selembar daun kering 

permainan angin” (Toer, 1985:236). 

Pada era sekarang perpindahan orang begitu cepat terjadi, 

nasionalisme menjadi hal menarik didiskusikan. Pengikat kebangsaan 

yang utama dengan demikian adalah ’kesetiaan’ terhadap  wilayah 

seseorang tinggal. Kesetiaan seseorang terhadap bangsanya dapat 

terjadi manakala seseorang tersebut mengetahui sejarah bangsanya 

dan kerelaan berbuat kebajikan untuk bangsanya. 
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Sejarah menjadi hal penting dalam menumbuhkan 

nasionalisme. Perjalanan panjang sebuah bangsa menjadi 

pengalaman berharga bagi warga bangsanya. Pengalaman-

pengalaman inilah yang mampu mengukuhkan rasa kebangsaan. 

Pengorbanan yang telah diberikan para pendiri bangsa menjadi 

inspirasi warga bangsa untuk rela berkorban demi bangsanya. 

Kesadaran terjajah inilah yang perlu terus ditumbuhkan. Kerelaan 

berkorban demi bangsa merupakan hal terpenting dalam 

membangun pasang surut nasionalisme. Pram menyatakan dalam  

kutipan  novel JL: ”Tak mungkin orang mencintai negeri dan 

bangsanya,  kalau dia tak mengenal sejarahnya. Apalagi tak pernah 

berbuat sesuatu kebajikan untuknya (Toer, 1985:169). 

Perilaku yang hanya mementingkan hasrat individu atau 

kelompok sosial tertentu tanpa memertimbangkan kepentingan 

berbangsa yang lebih luas merupakan bentuk tindakan tidak 

nasionalis. Kepentingan berbangsa memiliki pengertian kepentingan 

kolektif seluruh rakyat yang diikat oleh bangsa. Dalam novel Pram, 

usaha memerbaiki kehidupan rakyat kolektif tersebut dilakukan 

tokoh Minke melalui perjuangan intelektual yang mendorong 

perubahan dari keterbelakangan bangsa terjajah dan perubahan tata 

sistem bentuk pemerintahan kerajaan menjadi republik.  

Keterbelakangan rakyat terjajah harus disadari oleh masyarakat 

kolektif terjajah. Pemerintahan kerajaan atau kekaisaran harus 

diubah menjadi republik. Sistem kerajaan lebih mengutamakan 

kepentingan-kepentingan sekelompok kecil elit penguasa dan tak ada 

keberpihakan pada rakyat kolektif.  

Pada masa penjajahan, raja-raja pribumi bahkan tak memiliki 

otoritas kekuasaan. Raja pribumi hanyalah kepanjangan tangan 

penjajah.  Raja dan rakyat adalah orang yang memerintah dan orang 

yang diperintah. Sementara itu, dalam tatanan pemerintahan 
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republik, hubungan  pemerintah dan yang diperintah lebih bersifat 

demokratis. Sistem kerajaan yang dikembangkan penjajah karena itu 

memungkinkan praktik-praktik tirani dan perbudakan. 

Sistem kerajaan juga memberi peluang bangsa  terpecah-pecah 

berkelompok menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan besar. Setiap 

kerajaan memiliki kepentigan-kepentingan yang dikendalikan oleh 

raja. Antarkerajaan juga memiliki kecenderungan  berkonflik karena 

kepentingan sempit mereka.  

Fakta inilah yang mendorong Pram merekonstruksi tokoh-tokoh 

dalam novelnya sebagai pribadi yang membangun kesadaran 

nasionalismenya.  Dibutuhkan kesadaran nasionalisme berkarakter 

kebangsaaan dengan memahami multisuku. Heterogenitas suku 

harus diikat oleh satu keutuhan nasionalisme Hindia, seperti  kutipan  

novel JL di bawah ini.  

Hindia berbangsa Hindia, bangsa Indisch. Setiap orang 
Indisch, setiap orang Hindia, berbangsa Hindia, tak perduli 
berbangsa asal apa, Arab, Jawa, Keling, Belanda, Tionghoa, 
Melayu, Bugis, Aceh, Bali, Peranakan, bahkan totok asing 
pun yang tinggal dan mati di Hindia dan bersetia pada 
Hindia, itulah bangsa Hindia, bangsa Indisch (Toer, 
1985:298–299). 
 

Inilah konsep Pram melalui pemikiran tokoh Minke. Hal ini 

muncul setelah menganalisis kegagalan organisasi berkarakter 

tunggal kedaerahan. Organisasi terpelajar yang didirikan sejak tahun 

1900-an  lahir pada waktu pribumi Jawa masih terbuai dalam 

ketidaktahuan. Kesadaran itu terbit setelah tiga tahun golongan 

Tionghoa bangkit, menyusul kebangkitan penduduk Hindia golongan 

Arab dengan organisasinya Sumatra Batavia Alkhairah.  

Karena itu, melalui novelnya Pram mengajak para cerdik 

cendekiawan untuk merasa dibutuhkan bangsanya. Bangsa ini 
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membutuhkan pemikiran dan kerja keras warganya. Kesadaran 

nasional terbangun melalui kesadaran merasa dibutuhkan oleh 

bangsanya. Kebutuhan bangsa pada waktu tertentu dan potensi yang 

dimiliki individu sesuai dengan kebutuhan bangsa menumbukan jiwa 

nasionalisme. Yang dilakukan Minke menerbitkan harian Medan 

merupakan jawaban atas kebutuhan bangsanya terhadap 

penyuluhan hukum di negeri terjajah atas penindasan hukum 

penjajah. 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa nasionalisme 

bersifat dinamis dan kontekstual. Nasionalisme dapat dijelaskan 

sebagai usaha memberikan sesuatu yang dibutuhkankan bangsa 

pada masa tertentu. Karena bangsa ini terus bergerak dan 

membutuhkan sesuatu yang baru, bentuk-bentuk kesadaran 

nasionalisme selalu bergerak dinamis sesuai dengan tuntutan bangsa 

pada zamannya. 

 

H. Rangkuman 
Materi perkuliahan pada bab delapan ini menjelaska tentang 

kesadaran nasionalisme dalam tetralogi novel Pramoedya Ananta 

Toer. Bentuk-bentuk kesadaran nasionalisme dalam tetralogi novel 

Pram adalah bangsa timur, kemandirian, kehormatan, perlawanan, 

pengorbanan, nasionalisme bangsa lain, dan kedaerahan menuju 

kebangsaan. Kesadaran-kesadaran tersebut dapat disimpulkan 

berikut ini. 

Kesadaran nasionalisme yang pertama adalah bangga sebagai 

bangsa timur. Nasionalisme bangsa terjajah dalam tetralogi novel 

Pram dapat terwujud  melalui rasa bangga bangsa terjajah sebagi 

bangsa timur. Untuk mewujudkan rasa tersebut, pendidikan dan 

perjuangan pers digunakan sebagai alat perjuangan. Pendidikan 

agama, sejarah, dan bahasa mampu membangun rasa nasionalisme. 
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Pers sebagai bentuk perjuangan pembangun nasionalisme mampu 

membangun citra diri bangsa terjajah bahwa terjajah  memiliki 

keberadaban, kemanusiaan, persahabatan, dan memiliki hak hidup 

yang sama sebagaimana bangsa penjajah. 

Kesadaran nasionalisme yang kedua adalah berbentuk 

kemandirian. Sikap mandiri dan berani sebagai bangsa terjajah telah 

dilakukan para pelajar pribumi. Mereka menyuarakan sikap bangsa 

terjajah dalam bentuk publikasi agar diketahui oleh bangsa penjajah. 

Mereka secara reformis memiliki keberanian untuk melepaskan diri 

dari rasa bergantung dengan penjajah dan sistem yang 

mengakibatkan pribumi tak memiliki kemandirian. Karena itu, 

bentuk-bentuk kepatuhan pribumi yang dikondisikan oleh kolonial 

baik Eropa maupun bangsawan sangat ditentang oleh Pram melalui 

Minke. 

Bentuk kesadaran nasionalisme bangsa terjajah berikutnya 

adalah kehormatan. Kehormatan adalah rasa dipandang tidak rendah 

oleh pihak lain. Kehormatan selalu diawali oleh perjuangan 

persamaan derajat. Ketika persamaan telah diperoleh, masing-

masing tidak merasa lebih daripada yang lain. Tetralogi novel Pram 

menempatkan perempuan sebagai simbol kehormatan. Kesadaran 

kolektif untuk terhormat inilah yang sanggup mengantarkan bangsa 

Asia menjadi bangsa besar menandingi kebesaran Eropa. 

Bentuk kesadaran nasionalisme bangsa terjajah berikutnya 

adalah perlawanan. Kesadaran nasionalisme dalam tindakan nyata 

berperang melawan penjajah muncul dari rakyat jelata yang 

jumlahnya mayoritas.Semangat nasionalisme melawan penjajah 

dengan kekerasan fisik ini dilakukan rakyat agar rumput terjajah yang 

tidak sempat memperoleh pendidikan dengan baik. Semengat 

perlawanan tersebut dalam tetralogi novel Pram  menunjukkan  

bahwa terjajah mengalami ketidakberhasilan. 
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Pengorbanan adalah bentuk kesadaran nasionalisme bangsa 

terjajah berikutnya. Tanpa pengorbanan untuk bangsanya, rasa 

nasionalisme itu belumlah dapat diketahui. Pram melalui tokoh-

tokoh yang diciptakannya memberikan inspirasi para pembaca untuk 

memiliki kesediaan berkorban demi bangsa besar Indonesia. 

Nasionalisme terjajah dipengaruhi oleh gelombang nasionalisme 

bangsa lain. Kesadaran bangkit bangsa lain mendorong terjajah 

memiliki motivasi untuk bangkit pula. Bangsa-bangsa yang 

memengaruhi nasionalisme Indonesia adalah bangsa Jepang, Cina, 

Filipina, dan  Perancis. Berdasarkan pengalaman bangsa-bangsa yang 

telah berhasil membangun kebangsaannya itu, terjajah 

menempatkan persatuan, kemandirian, persamaan, persahabatan, 

persaudaraan, dan perdamaian sebagai tujuan nasionalismenya.  

Bentuk kesadaran nasionalisme bangsa terjajah yang terakhir 

adalah kesadaran menuju kebagsaan. Kesadaran berbangsa dengan 

meninggalkan semangat kedaerahan menuju keindonesiaan yang 

lebih besar dipahami Pram sebagai bentuk bangsa ganda. Indonesia 

tak mungkin dibangun hanya melalui Jawa. 
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BAGIAN 9 

MENUJU POSTKOLONIAL INDONESIA 
 

 

 

 

 

 

A. Postkolonial: dari Fanontz hingga Faruk 

Teori postkolonial yang dikembangkan Fanontz (1967; Yahya, 

2005:128), Bhaba (Bill:1994; Clifford:1988), Spivak (Morton:2008), 

dan Said (1978) pada dasarnya memfokus pada oposisi biner 

“penjajah-terjajah”. Hubungan penjajah dan terjajah oleh Bhaba 

melahirkan konsep-konsep yang menandai ordinasi-subordinasi. 

Penjajah mendominasi terjajah. Karena itu, terjajah selalu 

ditempatkan pada ruang subordinan.  

Fanontz melihat bahwa penjajahan tidak pernah berakhir. 

Berakhirnya penjajahan koloni Barat atas Timur mewariskan 

penjajahan penguasa baru di tanah jajahan. Penguasa-penguasa 

sebangsa kulit nonputih memiliki perilaku yang sama dengan 

penjajah kulit putih. Fanontz menyebut fenomena ini sebagai 

penjajahan kulit hitam atas kulit hitam yang mewarisi penjajahan 

kulit putih atas kulit hitam seperti halnya penjajahan di Algeria pasca 

penjajahan oleh Perancis.  
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Tesis Fanontz seperti dalam realitas masyarakat Algeria memiliki 

kesamaan dengan yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada 

tetralogi novel Pram. Setelah Belanda tidak lagi di bumi Hindia, 

penjajahan terus terjadi. Para raja, bangsawan,  dan elit penguasa 

pribumi pemimpin pemerintahan  juga melakukan penindasan rakyat 

lemah. Perilaku peguasa pribumi sama dengan perilaku kolonial. 

Pram karenanya menyebut ‘Belanda Blangkonan’ sebagai penanda 

penjajahan sebangsa yang disebut Fanontz penjajahan sewarna kulit.    

 Bhaba melahirkan  konsep mimikri, subordinasi, hibriditas, dan 

diaspora. Mimikri sebagai bentuk peniruan terjajah terhadap 

penjajah menggambarkan kesubordinannya terjajah. Terjajah tidak 

pernah ditempatkan pada kelas utama. Terjajah menempati posisi 

objek sedangkan penjajah memosisikan diri sebagai subjek. Karena 

penjajah menentukan dan terjajah ditentukan, terjajah tidak dapat 

menentukan pilihan kecuali menurut dan meniru  kepada penjajah.  

Jika mimikri merupakan kesadaran meniru tanpa paksaan 

terjajah atas penjajah karena ke-subordinasi-an terjajah, hibriditas 

menampakkan performansi terjajah dalam ambivalensi. Di sisi lain 

terjajah masih memiliki kesadaran sebagai diri, di sisi lain terjajah 

kehilangan diri karena pengaruh pengaturan penjajah yang tidak bisa 

ditolak. Masyarakat terjajah akhirnya menjadi masyarakat yang 

menampilkan diri mereka sebagai bentuk masyarakat prapenjajahan 

sekaligus masyarakat yang sedang dijajah. Kebudayaan asli terjajah 

mengompromi kebudayaan penjajah sehinga masyarakat 

pascakolonial digambarkan sebagai masyarakat ‘abu-abu’ seperti 

tampilan indo dalam masyarakat Indonesia. 

Konsep diaspora Bhaba memiliki padanan konsep subaltern 

Spivak. Bhaba menggambarkan diaspora sebagai keterasingan 

terjajah di tanah air leluhurnya akibat perampasan yang dilakukan 

penjajah. Sementara itu, dalam konsep subaltern, Spivak melihat 
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bahwa masyarakat terjajah merupakan masyarakat yang 

terpinggirkan, termarginalkan, sebagai dampak kekerasan dan 

penindasan penjajah. Jika mimikri, subordinasi, dan hibriditas 

menggambarkan solidaritas dan kooperatif terjajah atas kehadiran 

penjajah, diaspora Bhaba dan subaltern Spivak menempatkan 

terjajah sebagai ‘korban’ perlawanan terjajah atas penjajah. Mimikri, 

subordinasi, dan hibriditas menempatkan terjajah memiliki kerelaan 

dijajah. Sementara itu, diaspora dan subaltern  menempatkan 

terjajah dalam posisi tertindas, terkalahkan, ketidakmampuan,  

ketidaksanggupan, dan ketidakberdayaan. Dalam keadaan psikologis 

frustasi karena ketidakberdayaan melakukan perlawanan, terjajah 

mengambil bentuk perilaku bunuh diri seperti tokoh perempuan 

yang gagal membunuh penjajah dalam studi Spivak dalam kasus 

penjajahan Inggis di India. Hal ini serupa dengan tindakan ‘boikot’ 

dan “membisu” dalam kasus penjajahan masyarakat Indonesia atas 

penjajahan Belanda yang direpresentasikan tokoh Minke dalam 

tetralogi novel Pram. 

Studi Spivak yang menghasilkan konsep subaltern 

menempatkan ketidakberdayaan dan benar-benar tidak mampu 

melakukan perlawanan. Frustasi dalam tindakan bunuh diri terjajah 

menginspirasi wacana global bahwa penjajahan identik dengan 

peniadaan eksistensi kemanusiaan sehingga terjajah lebih memilih 

mati daripada hidup dalam penindasan. Konsep ini dalam slogan 

perjuangan Indonesia identik dengan semboyan “merdeka atau 

mati”.  

Jika Bhaba dan Spivak melihat bahwa terjajah tidak memiliki 

kesanggupan melawan penjajah, dalam studi Postkolonial tetralogi 

novel Pram terbukti bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah 

memiliki cara-cara perlawanan. Perlawanan dalam bentuk 

peperangan masing-masing suku terhadap penjajah menandakan 
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keberanian bangsa ini. Ketika frustasi kalah pun bangsa Indonesia 

dapat mengambil bentuk perlawanan tersembunyi dengan cara 

melawan tidak taat peraturan yang diciptakan penjajah. Perlawanan 

yang kedua ini ditawarkan Pram berupa tindakan boikot.  

Said (1978) melalui orientalisme membangun teorinya dengan 

nempatkan oposisi biner penjajah dan terjajah dengan istilah Barat-

Timur. Timur atau orient diwacanakan bangsa Barat sebagai 

kelompok sosial yang tidak beradab. Timur yang identik dengan ras 

nonputih diwacanakan oleh ras putih sebagai bangsa yang perlu 

diberadabkan. Barat karena itu mengesyahkan berbagai bentuk 

penjajahan karena memiliki misi luhur memberadabkan bangsa-

bangsa Timur. Bagi Barat, Timur adalah bangsa rendah yang perlu 

diangkat derajatnya melalui interaksi sosial dengan orang-orang 

Barat.  

Konsekuensi logis pandangan Barat atau occident atas orient 

melahirkan sikap penghinaan Barat atas Timur. Barat menganggap 

Timur sebagai bangsa yang terbelakang. Peradaban Timur dianggap 

Barat sebagai peradaban manusia yang jauh tertinggal dengan Barat 

dan primitif. Derajat kemanusiaan Timur diwacanakan sebagai 

derajat yang mendekati binatang. Hal ini tergambar melalui sebutan 

makhluk friday  dalam novel Robinson Crusou dan sebutan tokoh 

Minke dalam tetralogi Pram. Makhluk Friday merepresentasikan 

pandangan Barat bahwa orang-orang Timur adalah orang hutan yang 

tak jauh maknanya dengan kera, monyet, monkey atau nama tokoh 

Minke dalam tetralogi Pram.  

Orientalisme Said merintis jalan cendekiawan Timur untuk 

melakukan perlawanan wacana occident yang begitu kuat yang 

menempatkan Timur sebagai sesuatu yang dipahamai Barat yang 

lain, the other sehingga muncul diksi we and they  atau ‘kami’ dan 

‘mereke’. ‘Kami’ adalah  penjajah sedangkan ‘mereka’ adalah terjajah 
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yang di-lain-kan atau the other. Karena itu, temuan penelitian ini 

merintis jalan pembelaaan ‘mereka’ untuk melihat perspektif lain 

dari yang dilihat kaum penjajah.  

Keabsahan ilmiah untuk mendekontruksi ‘kami’ penjajah 

menjadi ‘mereka’ bagi terjajah dibenarkan menurut perpektif cultural 

studies (Barker:2004; During:2005). Kanonisasi kebudayaan dan cara 

pandang Barat yang menomorsatukan diri mereka dan 

menomorduakan sesuatu di luar diri mereka secara objektif dapat 

dikurangbenarkan karena setiap kebudayaan adalah kebudayaan. 

Tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi dari kebudayaan yang lain 

karena setiap kebudayaan memiliki nilai fungsional bagi pemakainya.  

Dengan demikian, pandangan terjajah terhadap penjajah memiliki 

keabsahan yang sama dengan pandangan penjajah terhadap terjajah.   

 

B. Postkolonial di Indonesia  

Penelitian sastra Indonesia dengan teori Postkolonial dilakukan 

Faruk (2007). Faruk meneliti karya terjemahan dari pengarang 

bangsa penjajah dan karya sastra pengarang Indonesia yang terbit 

sebelum dan semasa angkatan Balai Pustaka, yakni Pangeran Monte 

Cristo, Gembala Domba, Robinson Crusoe, Melawat ke Barat, Max 

Havelaar, Hikayat Kadiroen, dan Siti Nurbaya  yang terbit sebelum 

kemerdekaan. Faruk menemukan bahwa karya sastra yang ditulis 

bangsa penjajah memperlihatkan kecenderungan yang mendua. Di 

satu sisi, ia menawarkan pembebasan masyarakt terjajah dari 

kekuasaan  penjajah, di sisi lain ia juga menanamkan kepatuhan 

terjajah untuk selalu taat kepada penjajah (Faruk, 2007:370). 

Sementara itu, novel yang ditulis pengarang terjajah menunjukkan 

resistensi perlawanan terjajah kepada penjajah yang juga masih 

dalam bayang kepatuhan terhadap penjajah. Novel Hikayat Kadiroen 

karya Semaoen menempatkan rakyat terjajah sebagai rakyat yang 
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bodoh yang harus dicerahkan oleh pemimpinnya. Novel Siti Nurbaya 

karya Marah Rusli masih menunjukkan keterperangkapan terjajah 

sehingga membuka jalan kompromis dengan penjajah sehingga 

terjajah tidak mampu untuk keluar dari perangkap kekuasaan 

penjajah. Temuan Faruk ini menunjukkan bahwa meski melakukan 

berbagai bentuk perlawanan, terjajah cenderung menempatkan 

dirinya patuh, menyerah, tetap dikuasasi, dan tidak berdaya 

terhadap penjajah. 

Ketidakberdayaan terjajah ini ditunjukkan pula oleh Pram dalam 

tetralogi novelnya. Akhir setiap novel menunjukkan 

ketidakberdayaan terjajah. Kebisuan tokoh utama Minke pada 

tetralogi novel Pram seperti sejalan dengan studi Spivak pada 

masyarakat India yang dijajah Inggris yang melahirkan konsep 

subaltern. Manifestasi kebisuan  masyarakat subaltern terekspresikan 

melalui sebentuk frustasi bunuh diri karena kegagalan melawan 

kolonial. Masyarakat subaltern dalam studi Spivak lebih tragis 

daripada keputusan Minke yang hanya diam dan menggunakan 

komunikasi wajah sebagai perwujudan kegagalan komunikasi verbal 

melawan kebiadaban kolonial.  

Sebagai masyarakat subaltern, terjajah tetap melakukan 

perlawanan terhadap penjajah. Perlawanan yang dilakukan dalam 

benuk laten atau tersembunyi sehingga  muncul  perang gerilya dan  

perlawanan  bawah tanah. Dalam bentuk frustasi atas 

ketidakberdayaan terjajah menyebabkan tiga konsekuensi sikap 

terjajah: sikap melawan secara laten, sikap pasrah Tuhan sehingga  

terjajah berharap keadilan Tuhan datang dengan mengubah nasib 

terjajah menjadi bangsa penguasa sedangkan penjajah direndahkan 

menjadi bangsa terkuasa, dan sikap perlawanan  dalam bentuk 

boikot atau pembangkangan sosial.  
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Melani Budianta (dalam Yahya, 2005:94—112) meneliti sajak 

Darmanto Jatman “Meneer Trans, Mevrou Trans, Matur Nuwun, 

Dank U Well, Trans, Matur Nuwun, Dank U Well” yang ditulis dalam 

rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50  pada 

tahun 1995 dan sebuah potret “McDonald’s di Jalan Tamrin yang 

ditutupi kain berwarna hijau bertuliskan Arab dan frasa: Milik 

Pribumi” pada kerusuhan Mei 1998. Budianta menemukan bahwa 

sajak Darmanto menggambarkan kebisuan masyarakat terjajah meski 

tanah mereka dipeta-petak dan dikuasai penjajah sebangsa dalam 

proyek transmigrasi seperti halnya kebisuan rakyat Amerika ketika 

tanah mereka dikuasai Inggris pada abad 17. Melani menemukan 

konsep penjajahan global dan penjajahan lokal. Penjajahan global 

memiliki padanan makna penjajahan antarbangsa sedangkan 

penjajahan lokal adalah penjajahan sebangsa.    

Rasa terjajah secara terus-menerus ini mengakibatkan rasa 

terasing diri terjajah di tengah kehidupannya. Lahirnya istilah “orang 

asing” dan “bangsa asing” didasarkan pengalaman traumatik 

ketakutan terjajah terhadap penjajah. Semua simbol yang 

merepresentasikan penjajah dianggap sesuatu yang mengancam diri 

tejajah. Rasa terancam oleh sesuatu di luar dirinya, the other, inilah 

yang menganggap semunya asing bagi dirinya. Simbol orang ‘kulit 

putih’ sebagai orang asing  atas ’orang kulit coklat’ menyatakan 

perlawanan oposisi biner bahwa terjajah selalu memandang penjajah 

dalam posisi yang diasingkan serupa konsep diaspora Hommi 

Bhabha.  

Maier (dalam  Foulcher dan Tony Day, 2008:75—103) 

melakukan penelitian dengan judul  Suara Gagap dan Pintu Berderit: 

Tulisan Pramoedya Ananta toer dalam Bahasa Melayu. Dalam 

perspektif Postkolonial, Maier menemukan bahwa tokoh-tokoh 

protagonis karya Pram periode awal berbicara dengan suara gagap, 
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menjerit, bergumam, berteriak dan menangis yang diduga 

disebabkan adanya ketertekanan terjajah terhadap penjajah. Day 

(dalam  Foulcher dan Tony Day, 2008:260—288) melakukan 

penelitian dengan judul Antara Makan dan Buang Air : Bentuk-

Bentuk Keintiman, Bercerita, dan Isolasi dalam Beberapa Cerita Awal 

Pramoedya Ananta Toer.  Day memfokuskan penelitiannya pada 

karya-karya Pram pada periode awal dalam hubungannya transisi 

bahasa Jawa ke bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sebagai lingua 

franca. Day menemukan bahwa meski cerita awal Pram tidak 

mencurahkan perhatian secara langsung pada orang Belanda dan 

hanya kadang-kadang pada kolonialisme, ruang antara bahasa 

daerah atau Jawa dan bahasa nasional atau  bahasa Indonesia atau 

Melayu yang dieksplorasi oleh cerita-cerita Pram merupakan situs 

krusial untuk pengalaman Postkolonial dan identitas Indonesia 

modern. Teeuw (1997) secara lengkap meneliti karya-karya Pram dan 

dibukukan dengan judul Citra Manusia Indonesia dalam Karya Sastra 

Pramoedya Ananta Toer. Penelitian Teeuw ini bersifat penelitian 

antropologi sastra dan tidak secara khusus melihat hubungan 

masyarakat penjajah dengan terjajah sebagaimana dalam penelitian 

yang dilakukan peneliti.  Sumardjo (1999) yang meneliti karya-karya 

Pram sebelum periode 1980-an seperti cerpen Keluarga Gerilya 

(1950), Perburuan (1950), Di Tepi Kali Bekasi (151), Bukan Pasar 

Malam (1951), Mereka yang Dilumpuhkan (1951), Gulat di Jakarta 

(1953), Korupsi (1954), Midah Si Manis Bergigi Emas (1954), dan 

Sekali Peristiwa di Banten Selatan (1958) menemukan bahwa 

terdapat hubungan antara konteks sosial masyarakat Indonesia 

dengan karya-karaya Pram, meski belum secara khusus 

memfokuskan pada telaah Postkolonial. 

Dari enam penelitian tersebut, penelitian Teeuw dan Sumardjo 

tidak secara langsung merujuk penelitian Postkolonial pada karya-



 

Menemukan Keindonesiaan dalam Novel-novel Pramoedya Ananta Toer | 359 

karya Pram sedangkan penelitian Faruk, Budianta, Maier, dan Day 

sangat memberikan inspirasi temuan penelitian ini. Temuan Maier 

yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh protagonis karya Pram periode 

awal berbicara dengan suara gagap, menjerit, bergumam, berteriak 

dan menangis yang diduga disebabkan adanya ketertekanan terjajah 

terhadap penjajah memberikan  arahan langkah peneliti dalam 

temuan mentalitas terjajah, ideologi penjajah, dampak penjajahan, 

pandangan dan pandangan penjajah. Demikian pula  halnya temuan 

Day yang menyatakan bahwa meski cerita awal Pram tidak 

mencurahkan perhatian secara langsung pada orang Belanda dan 

hanya kadang-kadang pada kolonialisme, ruang antara bahasa 

daerah atau Jawa dan bahasa nasional atau  bahasa Indonesia atau 

Melayu yang dieksplorasi oleh cerita-cerita Pram merupakan situs 

krusial untuk pengalaman Postkolonial dan identitas Indonesia 

modern. Temuan Day ini memberikan arahan peneliti dalam temuan 

pandangan terjajah dan nasionalisme bangsa terjajah dalam tetralogi 

novel Pram. 

Langkah awal Maier dan Day terhadap riset Postkolonial novel-

novel Pram menunjukkan hal yang lebih menampak pada riset  Faruk 

dan Budianta pada novel dan karya sastra Indonesia yang 

bernafaskan Postkolonial. Temuan Faruk menyatakan bahwa karya 

sastra yang ditulis bangsa penjajah memperlihatkan kecenderungan 

yang mendua, di satu sisi ia menawarkan pembebasan masyarakat 

terjajah dari kekuasaan  penjajah dan  di sisi lain ia juga menanamkan 

kepatuhan terjajah untuk selalu taat kepada penjajah. Sementara itu,  

novel yang ditulis pengarang terjajah menunjukkan resistensi 

perlawanan terjajah kepada penjajah yang juga masih dalam bayang 

kepatuhan terhadap penjajah. Temuan Faruk ini menunjukkan 

bahwa meski melakukan berbagai bentuk perlawanan, terjajah 
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cenderung menempatkan dirinya patuh, menyerah, dan tetap 

dikuasasi penjajah.  

Temuan Maier, Day,  dan Faruk tidak jauh berbeda dengan 

temuan Budianta. Semua menemukan bahwa  bangsa terjajah selalu 

dalam penguasaan penjajah meski terdapat idealisasi keinginan 

melepaskan diri dari bayang-bayang kolonial. Ketidakberdayaan 

terjajah dalam melawan penjajah tampak lebih tragis dalam temuan 

Budianta. Budianta menemukan bahwa pembisuan masyarakat 

terjajah meski tanah mereka dipeta-petak dan dikuasai penjajah 

sebangsa dalam proyek transmigrasi seperti halnya kebisuan rakyat 

Amerika ketika tanah mereka dikuasai Inggris pada abad 17. Dalam 

konteks ini, ditemukan penjajahan baru dalam jarigan masyarakat 

pascakolonial yang dimungkinkan diwariskan oleh bangsa kolonial. 

Sejak kapan dan sampai kapan jaringan penjajahan baru pada 

masyarakat ekspenjajahan itu membuka celah untuk penelitian 

lanjutan yang nanti akan dibicarakan dalam rekomendasi penelitian.  

Seperti disinggung di atas bahwa temuanMaier yang menyatakan 

bahwa tokoh-tokoh protagonis karya Pram periode awal berbicara 

dengan suara gagap, menjerit, bergumam, berteriak dan menangis 

yang diduga disebabkan adanya ketertekanan terjajah terhadap 

penjajah memberikan  arahan temuan mentalitas terjajah, ideologi 

penjajah, dampak penjajahan,  dan pandangan penjajah sedangkan 

temuan Day memberikan arahan peneliti dalam temuan pandangan 

terjajah dan nasionalisme bangsa terjajah dalam tetralogi novel Pram. 

Berdasarkan temuan peneliti sebelumnya dan hasil penelitian 

ini, ditemukan konsep-konsep yang kembangkan oleh oleh Fanontz, 

Bhaba, Spivak, dan Said. Pertama, penjajahan lahir disebabkan 

kekuatan penjajah dan kelemahan terjajah. Kelemahan terjajah 

mewujud dalam keadaan mental bangsa terjajah yang 

memungkinkan bangsa lain menguasai terjajah.  Kedua, untuk 
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mengabsyahkan dan memperpanjang masa penjajahan, penjajah 

menanamkan ideologinya dan membangun wacana  bahwa penjajah 

adalah bangsa yang memberadabkan, menolong, dan melindungi 

bangsa terjajah. Penjajahan bagi penjajah adalah upaya 

memberadabkan bangsa terjajah sedangkan bagi bangsa terjajah, 

penjajahan merupakan penindasan penjajah terhadap terjajah. 

Ketiga, penjajahan berdampak menghancurkan kehidupan terjajah 

baik secara fisik, psikis, maupun  kultural. Secara fisik, penjajahan 

berakibat memburuknya keadan  ekonomi, kesehatan, maupun taraf 

kehidupan. Secara psikis, penjajahan berdampak buruk pada 

keadaan psikologi orang-orang terjajah yang merepresentasikan 

orang-orang tidak memiliki kepercayaan diri, tidak mandiri, dan 

merasa inferior. Secara kultural, penjajahan berdampak budaya 

bergantung  terjajah terhadap penjajah pascakolonial. Keempat, 

dalam hubungan ’penjajah-terjajah’ terdapat cara berpikir yang 

kompromis dan berlawanan. Ketika cara berpikir kedua belah pihak 

tidak dapat dikompromiskan, yang terjadi adalah munculnya 

pandangan yang berbeda di antara keduanya. Sebagai subjek luar 

yang menguasai terjajah, penjajah berpandangan bahwa terjajah 

harus selalu dikuasai dalam bentuk baik secara kooperatif maupun 

nonkooperatif dengan membangun sistem kekuasaan sehingga 

penjajahan dipandang syah secara hukum.  Kelima, sebagai objek 

yang dikuasai, terjajah berpandangan bahwa bangsa penjajah adalah 

bangsa penindas dan pembuat kerusakan di tanah jajahan. Terjajah 

berpandangan bahwa penjajah telah mengeksploitasi manusia dan 

alam terjajah untuk kepentingan bangsa penjajah. Kedatangan 

penjajah di tanah terjajah mengakibatkan kesengsaraan bangsa 

terjajah. Keenam, ketertindasan oleh penjajah yang berlangsung 

lama mendorong terjajah membangun kebersamaan dalam 
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kolektivitas masyarakatnya dalam ikatan berbangsa sehingga lahir 

kesadaran nasional bangsa terjajah.  
 

C. Rangkuman 
Materi pada bab sembilan ini menjelaska tentangteori-teori 

postkolonial Indonesia, yaitu teori postkolonial: dari Fanontz hingga 

Faruk dan teori postkolonial di Indonesia. Dua teori tersebut dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

Teori postkolonial yang dikembangkan Fanontz, Bhaba, Spivak, 

dan Said pada dasarnya memfokus pada oposisi biner “penjajah-

terjajah”. Fanontz melihat bahwa penjajahan tidak pernah berakhir. 

Berakhirnya penjajahan koloni Barat atas Timur mewariskan 

penjajahan penguasa baru di tanah jajahan.  

Konsep diaspora Bhaba memiliki padanan konsep subaltern 

Spivak. Bhaba menggambarkan diaspora sebagai keterasingan 

terjajah di tanah air leluhurnya akibat perampasan yang dilakukan 

penjajah. Sementara itu, dalam konsep subaltern, Spivak melihat 

bahwa masyarakat terjajah merupakan masyarakat yang 

terpinggirkan, termarginalkan, sebagai dampak kekerasan dan 

penindasan penjajah. 

Said melalui orientalisme membangun teorinya dengan 

nempatkan oposisi biner penjajah dan terjajah dengan istilah Barat-

Timur. Timur atau orient diwacanakan bangsa Barat sebagai kelompok 

sosial yang tidak beradab. Timur yang identik dengan ras nonputih 

diwacanakan oleh ras putih sebagai bangsa yang perlu diberadabkan. 

Penelitian sastra Indonesia dengan teori Postkolonial dilakukan 

Faruk. Temuan Faruk ini menunjukkan bahwa meski melakukan 

berbagai bentuk perlawanan, terjajah cenderung menempatkan 

dirinya patuh, menyerah, tetap dikuasasi, dan tidak berdaya 

terhadap penjajah. 
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BAGIAN 10 

EPILOG : JENDELA TERBUKA   

POSTKOLONIAL  INDONESIA 
 

 

 

 
 

 

Uraian bagian pertama hingga kesembilan menghasilkan 

temuan teori postkolonial Indonesia. Temuan ini merupakan jendela 

terbuka bagi peneliti sastra Indonesia yang tertarik mengembangkan 

teori postkolonial. Temuan konsep teori sastra postkolonial Indonesia 

tersebut adalah sebagai berikut.  

Pertama, interaksi penjajah-terjajah dalam praktik penjajahan 

pada karya sastra Indonesia melahirkan budaya penyesuaian dan 

perlawanan. Kedua, penyesuaian terjajah yang mentransfer 

pengetahuan penjajah menyebabkan kekuatan terjajah  sedangkan 

penyesuaian yang tidak mentransfer pengetahuan penjajah 

menyebabkan terjajah selalu didominasi penjajah sehingga terjadi 

kerusakan kultural terjajah selama dan setelah penjajahan dalam 

pandangan terjajah. Ketiga, menurut perspektif penjajah, budaya di 

luar budaya Eropa dianggap budaya rendah sehingga penjajahan 
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merupakan usaha memberadabkan terjajah dan hal tersebut 

memberatkan bangsa penjajah. Keempat, perlawanan terjajah 

terhadap penjajah dalam bentuk nasionalisme terjajah mendorong 

terjajah secara bertahap meninggalkan mental inferioritasnya dalam 

usaha sederajat dengan penjajah. Kelima, perlawanan terjajah 

terhadap penjajah dalam karya sastra yang ditulis pengarang bangsa 

terjajah belum menunjukkan kemenangan terjajah karena terjajah 

belum memiliki pengetahuan dan perilaku sebagaimana pengeta-

huan dan perilaku yang dimiliki penjajah. Keenam, kegagalan 

perlawanan terjajah terhadap penjajah menyebabkan terjajah 

mengambil bentuk membisu, berdoa kepada Tuhan agar dimenang-

kan atas penjajah, dan pembangkangan sosial dalam bentuk 

ketidaktaatan terhadap hukum yang berlaku di wilayah  jajahan.  

Keenam temuan tersebut memberi sumbangan dalam 

membangun teori sastra postkolonial Indonesia. Keenam temuan 

tersebut perlu diuji oleh kajian-kajian  lanjutan. Jika teruji  secara 

keilmuan, temuan  tersebut merupakan konsep-konsep yang mapan 

dalam teori sastra postkolonial Indonesia sehingga dapat digunakan 

para peneliti sastra Indonesia  dalam melakukan telaah teks sastra 

Indonesia dalam perspektif teori postkolonial.  

 

A. Kesimpulan  

Terdapat enam fenomena penjajahan dalam tetralogi novel 

karya Pram menurut kajian postkolonial. Pertama, kehadiran 

penjajah selain faktor kekuatan penjajah juga faktor kelemahan 

terjajah. Kelemahan terjajah yang mendorong penjajahan adalah  

mental  bangsa terjajah yang destruktif. Mental bangsa terjajah yang 

menyebabkan kehadiran bangsa penjajah tersebut adalah: (1) mental 

suka diperintah, (2) mental malas dan pejudi, (3) mental berpikiran 
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negatif, (4) mental etnisitas, (5) mental meniru, (6) mental priyayi, 

dan (7)  mental korup. 

Kedua, penjajah membangun penanaman ideologinya secara 

terus-menerus kepada bangsa terjajah. Ditanamkan ideologi bahwa 

bangsa penjajah adalah baik sedangkan bangsa terjajah adalah tidak 

baik. Bentuk-bentuk penanaman ideologi penjajah yang 

mengesyahkan penjajahan  tersebut meliputi ideologi bahwa (1) 

wilayah bangsa terjajah bukan negara,    (2) bangsa penjajah bangsa 

terbaik, (3) bangsa terjajah adalah bangsa takhayul, (4) bangsa 

penjajah adalah bangsa berpengetahuan, (5) bangsa terjajah adalah 

bangsa tak beradab, dan (6) bangsa terjajah diselamatkan penjajah 

dari kekuasaan raja pribumi. 

Ketiga, penjajahan dalam kurun waktu ratusan tahun di Hindia 

Belanda atau Indonesia memiliki dampak buruk dalam kehidupan 

terjajah. Dampak buruk sosial kehidupan terjajah yang disebabkan 

oleh penjajahan tersebut  diakibatkan oleh penguasaan terjajah oleh 

penjajah. Oposisi biner penguasa-terkuasa, kuat-lemah, subjek-objek 

sebagai representasi penjajah-terjajah menjadikan seluruh pola 

kehidupan dalam hubungan penjajah-terjajah, berakibat buruk bagi 

terjajah. Dampak  tersebut meliputi dampak (1) kebodohan, (2) 

kemiskinan, (3) kekerasan rasial, (4) kesehatan, (5) perbudakan 

manusia, (6) pelacuran dan perjudian, (7) pembuangan manusia, (8) 

penghinaan, dan (9) diskriminasi hukum.  

Keempat, dalam hubungan ’penjajah-terjajah’ terdapat cara 

berpikir yang kompromis dan berlawanan. Ketika cara berpikir kedua 

belah pihak tidak dapat dikompromiskan, yang terjadi adalah 

munculnya pandangan yang berbeda di antara keduanya. Sebagai 

subjek luar yang menguasai terjajah, penjajah berpandangan bahwa     

(1) terjajah tidak mudah menyerah, (2) terjajah mudah dimanfaat-

kan, (3) terjajah  harus diajak bekerja sama, (4) terjajah lemah karena 
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terdapat kelas sosial pada masyarakat terjajah, (5) terjajah 

diperlakukan penjajah sesuai dengan hukum, (6) terjajah berharap 

kelahiran modernisme, dan (7) terjajah mengagumi penjajah. 

Kelima, sebagai objek yang dikuasai, terjajah berpandangan 

bahwa bangsa penjajah senantiasa mengondisikan terjajah tetap 

lemah dan penjajah membangun wacana bahwa dirinya kuat. Karena 

itu, terjajah berpandangan bahwa  (1) penjajah membuat kebodohan  

terjajah, (1) penjajah megeksploitasi terjajah, (3) penjajah bangsa 

berilmu pengetahuan,  (4) penjajah bangsa petualang, (5)  penjajah 

berutang budi kepada terjajah, (6) penjajah berbudaya belajar dan 

bekerja, dan (7)  penjajah memperkaya diri.  

Keenam, ketertindasan oleh penjajah yang berlangsung lama 

mendorong terjajah membangun kebersamaan dalam kolektivitas 

masyarakatnya dalam ikatan berbangsa sehingga lahir kesadaran 

nasionalisme. Bentuk-bentuk kesadaran nasionalisme terjajah 

tersebut meliputi: (1) kesadaran kebanggaan sebagai bangsa Timur, 

(2) kesadaran kemandiriaan dan keberanian sebagai bangsa  Timur, 

(3) kesadaran  kehormatan sebagai bangsa, (4) kesadaran melawan 

penjajah, (5) kesadaran  berkorban demi bangsa, (6) kesadaran 

nasionalisme bangsa lain, dan (7) kesadaran kedaerahan menuju 

kebangsaan. 

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dideskripsikan prakonsep 

(preposisi) sebagai berikut. Pertama, penjajahan secara intrinsik 

disebabkan oleh mental prakolonial bangsa terjajah yang tidak 

produktif dan memosisikan diri inferior sehingga pihak lain yang 

dianggap superior mudah menguasai terjajah. Penjajahan di 

Indonesia dalam tetralogi novel Pram disebabkan mental prakolonial 

bangsa terjajah dan ideologi penjajah selama dan setelah penjajahan 

yang mengesyahkan penjajahan. Kedua, penjajah selalu menanam-

kan ideologinya yang mengesyahkan penjajahan dengan dalih 
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memberadabkan terjajah dan meningkatkan kehidupan bangsa 

terjajah. Untuk mengesyahkan penjajahan, penjajah menanamkan 

ideologi bahwa penjajahan merupakan usaha penjajah 

memberadabkan terjajah dan hal tersebut memberatkan penjajah. 

Penjajah menganggap bahwa terjajah adalah bangsa yang belum 

beradab. Dalam tetralogi novel Pram, penggunaan nama tokoh 

utama Minke identik dengan monkey atau monyet. Istilah Minke 

yang berasal dari kata  monkey juga dekat dengan istilah mockery  

atau ejekan. Penjajah mengejek terjajah sebagai monkey yang harus 

diberadabkan dan itulah tugas penjajah. Ketiga, penjajahan di 

Indonesia berdampak fisik, psikis, dan kultural sehingga penjajahan 

memperburuk keadaan kehidupan bangsa terjajah secara fisik, psikis, 

dan kultural selama dan setelah penjajahan. Dampak penjahan bagi 

bangsa terjajah disebabkan strategi penjajahan yang dilakukan 

bangsa penjajah. Untuk memertahankan kekuasaanya di daerah 

jajahan, penjajah melakukan strategi pemaksaan, penindasan, 

pembunuhan, perampasan, dan penumpasan. Strategi ini berdampak 

fisik dalam bentuk buruknya kesehatan dan ekonomi terjajah. 

Dampak penjajahan secara  psikis adalah rasa bergantung,  tidak 

percaya diri, dan rendah diri di kalangan bangsa terjajah. Dampak 

kultural penjajahan yang terus berlanjut pascapenjajahan disebabkan 

strategi pembodohan terjajah oleh penjajah. Kebodohan terjajah 

dirancang dan dipertahankan secara bekelanjutan oleh penjajah. 

Keempat, penjajah berpandangan bahwa terjajah memiliki kekuatan 

dan kelemahan sehingga kedua potensi tersebut terus dikondisikan 

agar tetap menempatkan penjajah sebagai pihak superior dan 

dominan. Kelima, terjajah menganggap penjajah pihak superioritas 

dominan yang mengeksploitasi kehidupan dan memperbodoh 

terjajah sehingga penjajah harus mengembalikan kerusakan 

kehidupan terjajah di tanah jajahan yang diciptakan penjajah. 
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Keenam, penjajahan mengakibatkan  perlawanan terjajah terhadap 

penjajah yang melahirkan kesadaran nasional bangsa terjajah sebagai 

bentuk rasa kolektivitas memiliki, bangga, dan terhormat sebagai 

bangsa untuk kesederajatan antarbangsa dan meniadakan oposisi 

biner inferioritas-superioritas dalam kehidupan antarbangsa.  

 

B. Tindak Lanjut  

Temuan fenomena keindonesiaan di atas perlu tindak lanjut 

para peneliti sastra, praktisi, dan pemegang kebijakan. Penelitian 

sastra postkolonial Indonesia perlu terus dapat dikembangkan untuk 

menuju pembentukan teori sastra postkolonial Indonesia. Para 

praktisi terutama pelaku pembelajaran sastra agar pembelajaran 

sastra di sekolah-sekolah dengan bahan sastra postkolonial mampu 

membentuk karakter kebangsaan peserta didik. Rekomendasi 

diberikan kepada pemegang kebijakan untuk membuat kebijakan 

yang mendorong terwujudnya kehidupan bangsa Indonesia  sebagai 

bangsa yang mandiri, percaya diri, dan berjiwa nasionalisme sehingga 

tidak selalu bergantung bangsa lain. 

Kajian-kajian sastra dengan teori postkolonial lebih lanjut 

memungkinkan dilakukan pada  karya sastra Indonesia mutakhir. 

Kajian lanjut diharapkan secara bertahap mampu membentuk teori 

sastra postkolonial Indonesia yang merupakan pengembangan teori 

postkolonial  Bhaba,  Spivak, dan Said yang selalu melihat superioritas 

Barat dan inferioritas Timur. Kajian bertema strategi perlawanan 

terjajah dalam usaha kesederajatan dengan penjajah dalam karya 

sastra Indonesia perlu dilakukan dengan mempertimbangkan 

proposisi yang ditemukan dalam kajian ini: Pertama, jika bangsa kuat 

memiliki kepentingan terhadap bangsa lemah, maka terjadi 

penjajahan karena bangsa kuat cenderung menguasai bangsa lemah. 

Kedua, agar penjajahan yang dilakukan dianggap syah dan 
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berlangsung lama, maka penjajah menanamkan ideologinya dengan 

membangun wacana  bahwa penjajah adalah bangsa yang 

memberadabkan, menolong, dan melindungi bangsa terjajah. Ketiga, 

karena penjajah mengeksploitasi wilayah dan bangsa terjajah, maka 

penjajahan berdampak menghancurkan kehidupan terjajah baik 

secara fisik, psikis, maupun  kultural. Keempat, karena dalam 

hubungan ’penjajah-terjajah’ terdapat cara berpikir yang kompromis 

dan berlawanan, maka muncul pandangan yang berbeda di antara 

keduanya sehingga penjajah berpandangan bahwa terjajah harus 

selalu dikuasai baik secara kooperatif maupun nonkooperatif dengan 

membangun sistem kekuasaan sehingga penjajahan dipandang syah 

secara hukum.  Kelima, karena sebagai objek yang dikuasai, maka 

terjajah berpandangan bahwa bangsa penjajah adalah bangsa 

penindas dan pembuat kerusakan di tanah jajahan. Keenam, karena 

ketertindasan oleh penjajah yang berlangsung lama, maka penjajah 

membangun kebersamaan  kolektivitas masyarakatnya dalam ikatan 

berbangsa sehingga lahir kesadaran nasional.  

Kajian ini juga dapat digunakan  praktisi pembelajaran sastra 

Indonesia dalam upaya pembentukan karakter  kebangsaan peserta 

didik. Pembelajaran sastra di perguruan tinggi utamanya dapat 

memanfaatkan  novel-novel Pram sebagai bahan ajar. Nilai-nilai 

kesadaran nasionalisme dalam novel ini sangat relevan bagi peserta 

didik dalam upaya menumbuhkan kecintaan terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pembelajaran sastra hendaknya 

membentuk cara berpikir, kebiasaan, dan perbuatan manusia 

Indonesia yang berkarakter: penuh inisiatif, bekerja keras, berpikiran 

positif, belajar sepanjang hayat, kreator, humanis, jujur, dan 

nasionalis. Dengan demikian, pembelajaran sastra mampu 

memperkokoh karakter kebangsaan nasionalisme ke-Indonesiaan 

peserta didik sebagai bangsa yang mandiri, selalu siap 
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melakukanperubahan ke arah modernisasi dan tidak dalam 

penguasaan bangsa lain.  

Pada akhirnya, pemegang kebijakan negeri ini dapat 

memanfaatkan kajian yang telah dilakukan pada buku ini  untuk 

menentukan arah kebijakan berbangsa. Dampak penjajahan berupa 

penjajahan kebudayaan dan cara berpikir yang tidak menguntungkan 

bagi perkembangan kehidupan bangsa terjajah dan terus berjalan 

pascapenjajajahan haruslah disadari bangsa terjajah. Kesadaran ini 

sebaiknya dipayungi dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong 

kepercayaan diri, kemandirian, kehormatan bangsa, rasa bangga diri 

sebagai bangsa, usaha warga bangsa untuk  belajar dalam kerangka 

perubahan positif yang terus-menerus, dan rasa tidak inferior atas 

bangsa lain dalam membangun peradaban bangsa Indonesia.  

 Terlepas segala usaha  yang telah dilakukan penulis, tak ada 

gading yang tak retak. Penulis melihat dua  kekurangan dalam 

penulisan buku ini. Dua kekurangan tersebut adalah objek karya 

sastra yang dikaji dan subjek penulis. Objek karya sastra yag dikaji 

ditulis pengarang pada masa tahun-tahun awal pascapenjajahan 

dalam perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu, untuk membangun 

teori sastra postkolonial Indonesia dibutuhkan studi yang lebih 

komprehensif, yakni karya sastra yang ditulis pengarang Indonesia 

pada  prapenjajahan, pada masa penjajahan, dan pada saat Indonesia 

mengalami modernisasi era tahun dua ribuan. Karena itu, masih 

terbuka luas kajian lanjutan teori sastra postkolonial Indonesia untuk 

melengkapi temuan penelitian ini. 

 Dari sisi subjek penulis, kajian postkolonial lazimnya lebih 

melihat kerangka berpikir terjajah. Penulis tidak secara khusus 

berparadigma terjajah tetapi melihat hubungan dialektika penjajah 

dan terjajah. Paradigma ganda  yang dilakukan peneliti ini 

dilatarbelakangi oleh cara pandang peneliti bahwa penjajahan 
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sebagai proses kultural sehingga transformasi kebudayaan penjajah-

terjajah berlangsung  timbal balik. Secara alamiah, kebudayaan 

terjajah terbentuk akibat dominasi penjajah. Meski secara teoretis 

berparadigma ganda, penulis sebagai interpretasi subjek kolektif 

masyarakat terjajah secara subjektif melakukan pembenaran ilmiah 

dalam kerangka pembelaan masyarakat terjajah sebagaimana cara 

pandang pengarang yang karyanya dijadikan objek kajian. Untuk 

mengatasi kelemahan ini, perlu kajian lanjutan dengan objek karya 

sastra yang ditulis pengarang bangsa penjajah.* 
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Di Sana, Indonesia 
Puisi Cak Sariban 

 

 

Ayahku indonesia menggenggam keteladanan jujur sedikit bicara 

banyak kerja. Menggulung waktu serupa sayap garuda. Laut udara 

gunung pulau benua di mana-mana menjelma serupa permadani 

merah putih. Menyusun peta merapatkan puing-puing sejarah timbul 

tenggelam tentang kisah lama: nusantara indonesia. 

 

Ibuku indonesia mengandung tak pernah benci marah dan keluh 

kesah. Air matanya membentuk sungai-sungai menjulu-julur tak 

berhulu bermuara laut gelora. Aku berperahu sambil menyayikan 

indonesia raya menuju pintu-pintu surga. Oh engkau telah di sana.  

 

Anakku indonesia kugendong tatkala badai terakhir. Gelombang 

gempa tak juga reda. Sesekali tangis itu berhenti. Gumam lirih syair 

pancasila melompat-lompat dari telinga ke telinga. Kami riang 

menyambutnya dalam gerimis memandangi foto-foto lama. Gambar 

kami luruh. Air hujan menggenang  membentuk pulau jawa-sumatra-

bangka-kalimantan-sulawesi-bali-lombok-papua-australia-cina-india-

atena-amerika-asia di sana indonesia.  
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