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Abstact:
Postcolonial literature can be understood through the two definitions. First, postcolonial
literature is literature 'written by the author of the post-colonial state (former colonie!»;
Indonesian literature entered into it. Secondly, postcolonial literature is literature that reflects
the post-colonial consciousness and spirit ol resistance against global injustice I (nco)
colonialism. titeY(1fure was created as a center of cultural thought the Emperor. TherefiJre.
when elements (llthe peripheral or marginal about to threaten the demands- and interests ofthe
. exclusive center, they will quickf-v be absorbed into the center itself Mimicry or imitation center
con{lucted not only because they want to be accepted but also adopted and absorbed. This
article briefly discuss (iJ the development phase at: post-colonial literature; (Ii) hegemony,
mimicry, ambivalence, and authenticity as characteristic ol post-colonial literature; (Iii)
assessment models: a national-regional, comparison (ll two or more regions, a broader
comparison, and nybridity-sinkresitas; (Iv) Indonesia postcol(JI1ial literary portrait:" and (iv) an
example ofpostcolonialliteraf)', studies perspective.
Keywords: mimicry. postcolonial literature, inautentitas

Pascakolonial pada awalnya adalah studi

PENDAHULUAN
Istilah Pascakolonial merujuk kepada
kebudayaan-kebudayaan

nasional

setelah

runtuhnya kekuasaan imperial. Tidak jarang pula
istilah ini digunakan untuk membedakan masa
sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dengan
demikian,

istilah

Pascakolonial

mencakupi

seluruh kebudayaan yang pernah mengalami
kekuasaan

imperial

dari

kolonialisastrai sampai sekarang.

awal

sejarah

tentang interaksi antara bangsa-bangsa Eropa

dan masyarakat-masyarakat yang merek,a. jajah
secara modern. Dalam perkembangannya, ia
beranjak ke isu-isu besar lain seperti gender,
tradisi, dan seksualitas. Meski demikian, konsep
pascakolonialisme

mempunyal

masalah

di

antaranya (i) kolonialisme dapat disamakan
dengan konsep hegemoni, baik melalui dominasi
politik,

maupun

kebudayaan;

(ii)

dominasi
karya-karya

gagasan

dan

pascakolonial

dapat saja dihasilkan pada masa penjajahan; (iii)
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negara

pascakolonial

yang

ekslusif pihak pusat, mereka dengan cepat akan

tersubordinasi secara kultural, ekonomi, dan

diserap ke dalam pusat itu sendirio Mimikri atau

politik walaupun secara teknis telah merdeka;

peniruan pusat yang dilakukan bukan hanya

(iv) pandangan pascakolonial yang eurosentris

karena ingin diterima, tetapi juga diadopsi dan

tidak sepenuhnya benar karena sejumlah negeri

diserap.

jajahan telah memiliki kekuatan literer sebelum

kelompok-kelompok marginal membenamkan

dijajah;

diri mereka sendiri ke dalam budaya impor dan

dan

(v)

masih

tidak

bariyak

semua

•

sastrawan

pascakolonial terlibat dalam isu-isu perlawanan

Hal

inilah

yang

menyebabkan

menolak keaslian mereka sendiri.

atas dominasi dan pengaruh kolonial.

TAHAPPERKEMBANGANSASTRA
PASCAKOLONIAL

Katrin Bandel mengungkapkan bahwa
pascakolonialisme

adalah

usaha

untuk

memahami realitas masa kini, baik di negara

Kesusastraan pascakolonial berkembang

pascakolonial, maupun di neOgara bekas penjajah

. melalui beberapa tahap."Tahapan pertama adalah

dengan berfokus pada relasi
dan

sejarahnya.

kekuas~n

Pascakolonialisme

global

lahimya karya-karya yang lebih sering ditulis

bukan

dalam bahasa pusat imperiai. Ia ditulis oleh elit-

sekadar deskripsi keadaan, namun

s~bentuk

terpelajar

perlawanan.

bukanlah

utamanya pada kekuatan kolonial. Karakteristik

sebuah

Perlawanan

upaya

untuk

tersebut

meriyandarkan

identitas

atau

karya sastra yang lahir dalam periode ini adalah

'membuang' segala sesuatu yang 'Barat' untuk

manifestasi'wakil' kekuatan im-perial. Teks-teks

kemudian 'kembali' kepada budaya lokal yang-

semacam ini tidak mampu membentuk dasar

'asli' karena telah terjadi hibridisastrai antara

kebudayaan pribumi dan tidak kuasa untuk tidak

budaya penjajah dengan yang dijajah. Sastra

mengistimewakan pusat.

pascakolonial dapat

menghancurkan

yang

dipahami. melalui

dua

Tahapan

kedua

adalah

munculnya

definisi. Pertama, sastra pascakolonial adalah

karya-karya sastra "yang ditulis oleh 'penulis

sastra yang ditulis oleh

pribumi' atau 'orang buangan' di bawah 'Iisensi

pengarang negara

pascakolonial (bekas jajahan); sastra Indonesia

imperial' ~"" Dalain karya-karya awal, tamp-ale

masuk ke dalamnya. Kedua, sastra pascakolonial

belum

adalah sastra yang mencerminkan kesadaran

menjadi sebuah kekuatan subversif. Karya-karya

pascakolonial

perlawanan

tersebut tetap tidak mampu mengeksplorasi

terhadap ketidakadilan globall(neo)kolonialisme.

potensi anti imperial mereka meskipun dengan

Sastra

dan

semangat

diciptakan

sebagai

mampu

diwujudkan" potensi

untuk

pusat

bahan-bahan material yang sangat mendukung.

pemikiran kebudayaan Sang Kaisar. Karena itu,

Hal ini karena institusi 'kesusastraan' di daerah

ketika elemen-elemen periferal atau marginal

jajahan berada di bawah pengawasan langsung

hendak mengancam tuntutan dan kepentingan

kelas penguasa sebagai satu-satunya otoritas
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yang berwenang memberikan persetujuan, lzm

maupun waktu yang berbeda, termasuk ruang

publikasi dan distribusi. Dengan demikian, teks-

dan waktu kekinian.
Dalam

teks semaeam itu muneul dalam kungkung

ruang sastra

Indonesia juga

waeana dan praktik institusional sistem yang

terjadi hal demikian. Hegemoni kultural dengan

patronase yang membatasi dan memberangus

kuat dipertahankan melalui kodifikasl asumsi-

suara berbeda.

asumSI

resml

yang

mengatur

aktivitas

kesusastraan. Balai Pustaka misalnya, lembaga
kesusastraan yang berafiliasi dengan kekuasaan

KARAKTERlSTIK SASTRA
PASCAKOLONIAL: HEGEMONI,
MIMIKRl, AMBIVALENSI, .DAN
INAUTENTISITAS

menjalankan peran itu. Lembaga ini memiliki
kewenangan untuk menentukan layak tidaknya
sebuah karya sastra dikelompokkan ke dalam

...

Setelah imperialisme berakhir bukan

sastra kanon atau pieisan, karya sastra yang

berarti masyarakat paseakol~nialisme tidak lagi
berurusan

dengan

pengalaman

mendapat

imperial.

ideologi kaum koldnial tentunya

tidak akan

mudah

mengalami

Selanjutnya,
ma~yarakat

terkait pula dengan

.

. proses pertukaran budaya antara kultur. penjajah
dan kultur terjajah. Budaya terjajah tidak pemah

meskipun pada hakikatnya memiliki persamaan .

eksistensi

yang

lainya.

inautentisitas.

sebagai fenomena menerima dan menolak dalam

berlainan

eksistensi

problem

Ambivalensi oleh Homi K. Bhaba dimaknai

akan .terejawantah dalam bentuk yang berbeda,

meruntuhkan

.

sebagai waeana ambivalen yang pada gilirannya

Oposisi biner, buah pemikiran modernisme,

satu

.

yang ditempuh melalui cara peniruan (mimikri)

merumuskan identitas dan jatidiri keba!1gsaan.

meneguhkan

'

.

waktu yang panjang. Tidak mudah tentunya

yaitu

terjajah dalaQ1 menghadapai waeana

martabat diri agar setara dengan bangsa penjajah

dijajah terjadi demikian I~ma dan memerlukan

citarasa

pertama

penjajah adalah probem emansipasi, peningkatan

Integrasi budaya penjajah dengim yang

dengan

problem

.

telah memperoleh kemerdekaannya.

muneul

sastra

pemerintah kolonial Belanda ini.

perubahan

dulu berstatus sebagi masyarakat t~rjajah kini

akan

karya

dengan ketat oleh lembaga Penerbitan resml

meskipun seeara politis Bangsa Indonesia yang

.

atau

pinggiran. Sensor kekuasaan juga djalankan

Orientasi Kultural yang kala itu berkiblat pada
tradisi dan

pengakuan

sepenuhnya anti terhadap budaya luar dan

dan

dalam,

Jika

antara ego

dan

the other. Proses

pertukaran ini melahirkan kultur baru yang unik

demikian dapat disimpulkan bahwa kolonialisasi

dan mencerminkan perpaduan antara dua kultur

di satu pihak dan terkolonialisasi di pihak lain

yang berbeda. Fenomena ambivalensi dapat

akan mengalami transformasi ujud dalam ruang

disikapi dengan dua cara yaitu sebagai sesuatu
yang bersifat kontinuitasa atau diskontinuitas.
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Dalam pandangan pertama,

masa penjajahan

identitas budaya lokal. Semua bangsa memang

danggap sebagai salah satu fase yang ikut

memiliki pengalaman buruk hidup sebagai

mewarnai dan memperkaya khazanah budaya

komunitas terjajah, akan tetapi, bukan berarti .

bangsa terjajah. Periode penjajahan dalam hal ini

semua unsur yang .ada hubungannya dengan.

danggap sebagai salah satu elemen yang furut

penjajah itu juga pasti buruk sehingga harns

menyempumakan

diberangus.

keseluruhan

bangunan

tertentu,

identitas bangsa.
Memahami
sebagai

fenomena

mengarah

kepada

kebudayaan dan

penghapusan

kolonial

taraf
malah

MODEL-MODEL KAJIAN SASTRA
PASCAKOLONIAL
Model Nasional dan Regional

wari~an

semua

ambivalensi sebagai

diskontin·uitas

banyak

memiliki

Model Nasional dan Regional mengkaji

kolonial secara radikal.

Pemahaman .terhadap

karya sastra yang mengacu kepada sejarah sosial
poJitik suatu negara dan dapat dipandang

kelemahan.

sebagai sumber. pencitraan identitas nasional

Pertama, tidak. selalu mudah memilah-milah

yang penting. Kajian terhadap

yang mana kebudayaan kolonial dan mana
.

selama

berlangsung,

sedikit

turut

vital

.

proses

kolonialisastrai

banyak

memengaruhi.

tradisi-tradisi

nasional merupakan tahap . peftamadan paling

kebudayaan asli. Sebab, tidak bisa diptingkiri

dalam

penolakan

terhadap

tuntutan

ekslusivitas pusat- (oleh Wole Soyinka disebut

kebudayaan •

'proses pengenalan diri'). Model ini memiliki

nilai-nilai

beberapa keterbatasan di antaranya lebih bisa

masyarakat yang dijajah. Pengaruh itu memang

diterima di wilayah mereka sendiri daripada di

bisa positif atau negatif. Akulturasi kebudayaan

wilayah lain. Selain itu, model-model nasional

ini mungkin juga menghasilkan nilai baru yang

ini dipandang seagai usaha nasional yang

diterima sebagai nilai sendiri. Artinya, masa lalu
sebagai

budaya

pada

diskontinuitas berarti menolak secara

penjajah. Dengan kata lain, pandangan ini

kolonial

warisan

sebaliknya,

menguntungkan kita

ambivalensi

frontal semua intrumen yang berkaitan dengan

bahwa

Justru

bersifat

bangsa terjajah hingga. batas-batas

kekaburan

tertentu, turut menentukan eksistensi bangsa

individual.
perbedaan

Akibatnya

terdapat

kesusastraan

nasional

dengan kesusastraan nasionalis. Kritik nasionalis

terjajah, dan dengan begitu, pengaruh tersebut

seringkali

tidak mungkin disangkal atau ditolak. Dalam arti

ikut

berpartisipasi

dalam

suatu

wacana yang pada akhimya justru dikuasai oleh

ini, melakukan distruksi atas apa yang dianggap

kekuatan imperial. Hal ini terjadi karena asumsi

sebagai kultur kolonial sarna dengan melakukan

teoritis, prespektif kritis, dan pertimbangan nilai

distruksi at!ls diri sendiri.

yang dibuatnya seringkali meniru apa yang telah

Kedua, tidak semua warisan kolonial itu buruk

ditetapkan oleh kekuatan imperial is.

dan bisa menimbulkan pengaruh negatif bagi
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membukakan jalan bagi munculnya suatu kaj ian

odel Perbandingan antar Dua Wilayah

tentang efek-efek kolonialisme.

alau Lebih
antarwilayah

Berkaitan dengan bahasa dan ruang,

jajahan disubordinasikan ke dalam perbedaan

Maxwell menidentifikasi adanya dua kelompok

umum mereka dengan kekuasaan kolonial. Hal

utama, yakni koloni-koloni hunian dan koloni-

ini menuntut keberanian tradisi-tradisi nasionalis

koloni takluan. Dalam kasus kelompok pertama,

untuk mendobrak pola yang selalu merujuk

perasaan perpindahan kolonialis diatasi dengan

kepada kolonialis sebagai suatu standar. Ada

kepercayaan bahwa bahasa impor adalah tepal.

tiga perbandingan utama yang telah membentuk

Dalam kasus kelompok kedua, meskipun tidak

.dasar-dasar wacana pascakolonial yang asli.

ada pemaksaan untuk menyesuaikan diri dengan

Perbedaan-perbedaan

P~rtama,

lanskap

perbandingan antamegara diaspcira

baru,

kulit putih. Kedua, perbandingan antar wilayah

mengakibatkan

diaspora

pemahaman

kulit

perbandingan

hitam/coklat,

yang

berusaha

dan

ketiga,

penggunaan.. bahasa
disjungsi

terhadap

antara

dunia

dengan

Impor
proses
tindak

pengomunikasiannya.

menjembatani

Identifikasi

pengelompokan di atas. Dari pembandingan ini

karya

kesusastraan

imperial-

pascakolonial juga merambah pada wilayah

kolonial lebih sebagai hal yang terpisah daripada

kesejajaran tema. Adanya kesamaan tema dan

tersambung

wacana

pola-pola struktural dan formal yang beraturan

tandingan yang terpotong-potong daripada suatu

ini bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan.

pemyataan yang

Mereka menyamakan kondisi psikis dan historis

dap.at ditelusuri

dan

bahwa hubungan

lebih

merupakan

berkesinambungan

tentang

yang

wacana imperial yang orisinil.

mengatasi

perbedaan

antarmasyarakat

pascakolonial. .
Pendekatan pascakolonial utama lainnya

Model Perbandingan yang Lebih Luas
. Masalah

pertama

dalam

model

menempatka.n karakteristik prinsipilnya pada

perbandingan ini adalah masalah penamaan.

.gagasan tentang dialektika imperial-kolonial.
,

.

Istilah

kesusastraan

persemakmuran

Dalam model ini, praktik penulisan teks-teks

yang

merujuk kepada kesusastraan bekas jajahan

apapun

Inggris dianggap tidak tepat secara politis dan

selalu mempersoalkan kontrol politik, imajinatif,

teoritis. Istilah kesusastraan dunia ketiga juga

dan sosial yang ada dalam hubungan antara

terkesan peyoratif. Konsep yang lebih· bisa

pihak penjajah dan yang dijajah. Isupenting

diterima

persoalan model ini adalah dekolonialisastrai,

adalah

kesusastraan

pascakolonial

dalam

daerah-daerah

karena tidak mencantumkan referensi yang

penghidupan

kembali

bahasa

merujuk kepada kolonialisme. Selain itu, ia

prakolonial, sinkretisastrai

pascakolonial

dan

budaya

kultural. Namun,

proyek dekolonialisastrai harus dapat menyadari
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hibrida silang. budaya agar tidak merancukan

karena tidak didominasi. kebudayaan tertentu,

dekolonialisastrai dengan pembentukan ulang

tidak terintimidasi otoritasnya, dan sekaligus

realitas prakolonial.

dapat membangun identitas nasional. Mereka
juga mengemukakan, .identitas nasional bangsa

•

Indonesia merupakan hibriditas yang mengacu

Model-model Bibriditas dan Sinkretisitas
Teori sastra pascakolonial pada mulanya

pada interaksi kebudayaan-kebudayaan lama

berkaitan dengan persoalan mentransfonnasikan

yang seiring· petjalanan waktu

waktu ke dalam ruang. Selain itu, berkaitan juga

pembentukan kebudayaan dan identitas baru.

dengan perjuangan untuk keluar <lari masa lalu

Sejarah kebudayaan di kepulauan

dan

Dunia

menunjukkan bahwa kebudayaan sebagai sistem

adalah .sebuah dunia tempat

makna, tak terikat dan tidak orisinal, serta terus

membangun

pascakolonial
berubahnya
merusak

masa

pertemuan

menjadi

depan.

Nusant~

yang

berada dalam proses perubahan dan pembaruan.

sikap. penerimaan

Selain itu, dalam karya sastra Indonesia juga

kebudayaan

suatu

mendorong

terhadap perbedaaJ:l secara sejajar. Persilangan
p~rhentian .

ditemukan

konsep pastiche

dan

hibriditas

yang

organik, yaitu pendekatan bahasa yang menjadi

potensial bagi sejarah panjang penaklukan dan

pandangan dunia (objek baru), misalnya pada

pembinasaan

karya Mas Marco Kirrtodikromo dan Marah

budaya

merupakan. titik

manusia

dijustifikasikan

dengan

yang

selama

mitos

'kemurnian'

tnl· .

Roesli. Foulcher dan Day juga berpendapat

kelompok. Persilangan tersebut sekaligusdapat

bahwa

dijadikan sebagai basis bagi terciptanya dunia •

mengungkap-kan

pascakolonial yang stabil.

intertekstual dalam karya sastra.

pendekatan

pascakolonialisme

dapat

hubungan-hubungan

Selanjutnya, dalam esainya, "Larut di
Negeri Asing: Mimikri dan

POTRET KARYA SASTRA INDONESIA
PASCAKOLONIAL
rema-tema

Ambivalensi dalam Sitti Noerbaja karya Marah

kolonialisme, konfrontasi

Roesli", Keith Foulcher berniat membalikkan

ras, bangsa-bangsa, dan kebudayaan banyak

teleskop (pandangari-"uiril:iiri)" untuk melihat

diangkat ·dalam teks" sastra Indonesia. Bahasa

bagaimana

Melayu sebagai media ungkap sastra Indonesia,

pembangunan

menurut Foulcher dan Day, berfungsi secara

negoslasl

enerjik dan kreatif sebagai lingua franca, serta

kolaborasi khianat dengan Other kolonial. Ia

sarana linguistik untuk berkomunikasi. Hal itu

berpendapat

disebabkan

terdapat tema modernitas kolonial yang tanpa

bahasa

Melayu

yang

kini

mimikri

beroperasi

indera-indera

yang

dapat

bahwa

baru,

menjadi

dalam

Sitti

dalam
sebagai
penanda

Noerbaja

berkembang menjadi bahasa Indonesia sangat

sadar meniru

luwes dan leluasa untuk melahirkan imajinasi

penggambaran dari jendela kebudayaan remap
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_ang berfungsi sebagai sebuah ilustrasi tentang

Indonesia, yaitu perspektif perempuan terjajah.

dunia modern. Menurut Foulcher, daya tarik

Ditambah

novel ini muncul dari keberhasilan adaptasi

dicitrakan adalah perempuan kulit putih atau

genre

pula,

perempuan

yang

banyak

melodrama

Indo, perempuan pribumi terjajah tetap tidak

basis gaya penceritaan

terlihat dari segala macam sudut pandang. Oleh

modern di Melayu Hinda pada masanya. Akan

karena itu, dalam esainya Hatley memfokuskan

tetapi, terasa bahwa plot melodramatis. Marah

pada upaya mengeksplorasi ekspresi sastra,

Roesli berniat mengagungkan suatu mimikri

khususnya dampak pengalaman pria tentang

setia yang memandang ke arah kekuasaan

interaksi kolonial di wilayah hubungan gender

kondisi

terhadap perempuan. Hatley berpendapat,bahwa

'kemakmuran dan kebudayaan lebih tinggi'.

banyak komentatortelah mendokumentasikan

Sehingga, simpati afektif yang digugah oleh

citra wanita terbelenggu dan terkungkung dalam

tokoh

bentuk-bentuk kultural Indonesia

terhadap

penulisnya
sentimental

sebagai

untuk

penjajah

Samsoel

memperoleh

dan

Sitti

Noerbaja

lebih

modern~itra

mengutamakan kebudayaan kolonial dengan

yang menjunjung tinggi sosok wanita yang

jalan memberikan tempat negatif bagi hal-hal

halus, penurut, dan tergantung pada laki-Iaki.

yang menghalangi dunia kolonial. Masalah

Sebaliknya, ada pengesampingan perempuan

ambiguitas itu juga diungkapkan dalam novel

befseksual,

Salah Asoehan karyaAbdoel Moeis. N(wel yang

Namun,

menceritakan dampakseorang pribumi didikan

perempuan dalam sastratra Indonesia tahun

barat yang menikah dengan perempuan Indo

InO-an

dua' kebudayaan

membentangkan

,pada

'Pujangga

perempuan,

Baru

mulai

sejak

berkembang

dengan munculnya· tokoh

nasional

ada

perubahan

dan

dan

berpolitik..

konstruksi

1930-an,

yang

tentang

diwamai

pengalaman kolonial awal dan implikasinya

yang

berbeda-barat dan timur,
Tokoh

beremansipasi,

masalah

seks

dan

gender,

Hatley

zaman

mengambil contoh pada fiksi populer Melayu,

selnng

dua karya'terkenal dari zaman Pujangga Baru;

Lajar

peJuang,

Terkembang
.

karya
,

Sutan

Takdir

Masalah

Alisjahbana dan Belenggoe karya Armijn Pane,

gender, ras, dan kolonialisme semakin marak

dan karya penulis perempuan seperti Selasih,

dalam pergulatan sastratra modem di Indonesia.

Hamidah,

Akan

Melalui anal isis singkat dari beberapa karya

emansipasi

wanita,

tetapi,

di

R.A.

tengah

Kartini.

berbagai

refleksi

serta

Soewarsih

Djojopoespito.

mengenai hal-hal tersebut, Barbara Hatley dalam

tersebut, Hatley menyimpulkan

esainya "Pascakolonialitas

sebuah gambaran yangmuncul dalam teks-teks

dalam

sastratra

dan

Indonesia

Si Feminin

perempuan tahun

Modem"

1930-an tentang jawaban

mengemukakan bahwa ada satu pandangan yang

kreatif

tidak ada dalam karya sastratra modem di

kesempatan yang dibuka oleh kontak kolonial
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untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan

Pertemuan ini merupakan awal dari bersatu

gaya

Eropa,

berpartisipasi

nasionalis, dan

membangun

dalam

proyek

kembalinya mereka sebagai suami istri. Terlebih

rumah

tangga

karena cinta Marliah tidilk pernah tertutup untuk
Mahyudin.

modem. Akan tetapi, ada juga kesadaran tentang
penggelapan, pembatasan oleh pertimbangan

Marliah mencitrakan wanita yang halus,

dan harapan dari orang lain. Perkawinanan

penurut, dan bergantung kepada laki-laki. Ia

antarras secara literal sebagai pelecehan bagi

tidak memiliki kemampuan untuk mencegah

identitas nasional tergantikan dengan kualitas

kepergian suaminya ke luar negeri meskipun

"tak lumrah" dan westernisastrai berlebihan dari

sebenarnya ia memiliki hak untuk itu.

wanita modern.
"Tetapi, berhakkah ia menggunting
sayap suaminya, menahannya di sini,
di dalam sangkar yang telah sempit
baginya?

CERPEN KALAU TIMUR MASIH
MEMANGGIL KARYA SAADAH ALIM
MAIND SET Al\i]UVALENSI KARAKTER
UTAMA

Marliah

menilai bahwa lingkungan

rumah tangga yang mereka bina, di Jakarta,
Citra wanita
terkungkung

yang terbelenggu dan

dalam

bentuk-bentuk

bahkan di Indonesia, merupakan ruang yang

kultural

sempit bagi luas obsesi suaminya. Malahan,

Indonesia modern--citra yang inenjunjung tinggi
sosok.

wanita

yang

halus,

penurut,

ketidakmampuannya .

dan

dalam

cerpen

"Kalau

kepergian

suaminya ia anggap sebagai kesalahan yang

tergantung pada laki-Iaki-tampak gamblang
tergambar

menahan

bersumber

Timur'

dari

dirinya,

bersumber

dari

keterbatasan cintanya. Sebuah penafsiran yang

Memanggil". Cerpen Karya Saadah Alim (1897-

pahit dan menyakitkan.

1968) ini mengangkat kisah kehidupan Marliah,
seorang cantik lulusan i.\MS yang ramah dan
periang dan

Rupanya cintaku padanya belum
memadai, tak dapat mengikat ia di
sisihku, pikir marliah dengan sedihnya.

bekerja sebagai karyawati pada

sebuah kantor di Jakarta. Setelah berumah
tangga, ia

harus merelakan sang

Oi lain pih~k, sang suami, Mahyudin, merasakan

suam),

Mahyudin, belajar ke Belanda. Sekian lama di .

kebahagiaan yang luarbiasa ketika sang istri

luar negeri, mahyudin tenggelam dalam euforia

mengijinkannya meraih obsesinya; Studi ke

kebebasan Eropa, hingga akhirnya ia menikah

Eropa.

lagi dengan seorang nona Belanda. Namun tidak
Alangkah girangnya mahyudin ketika
Marliah mengatakan ketetapan hatinya,
bahwa ia akan melepas Mahyudin sendiri
ke Eropa. Pandangan Mahyudin hanya
menembus safu arah: Eropa!

beberapa lama ia bercerai. Ketika kembali ke
kota Jakarta, ia menjadi tabib (dokter) terkenal.
Tanpa sengaja ia bertemu kembali dengan
Marliah, perempuan yang telah disakitinya.
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Dalam

perspektif

paseakolonialis

kehidupan

tampak

sikap

merujuk

101

kemaj uan

yang

rnenantang

dioposisikan, Timur dan Barat dipertentangkan.

dijumpai adanya ambivalensi sikap Marliah.
Kemenduaan

dan

-------------'~

Mirnikri

kepada

terjadi

Mahyudin

Barat

. sebagai

pencitraan sosok Marlita sebagai perempuan

menempatkan

modem yang merupakan lulusan

orientasi eita-eita dan tujuan hidup. Mahyudin

AMS

dan

sebagai

bekerja di Kantor pada satu sisi. Sementara di
SISI

-vane-'"

lain,

citra

sebagai

keutarnaan

ketika

representasi

tradisional yang pasrah dan sangat bergantung

Kegagalan

kepada suami demikian kuat dikesankan.

Belanda merupakan

wanita ideal sepenuhnya tampak dalam diri
istrinya, Marliah; sosok yang eantik, halus, dan

Namun, untuk motif meningkatkan

rumah

tangganya

dengan

nona

Kegagalan peningkatan

Aliran pikir-annya tak dihambat-hambat
lagi. Kehidupan Eropa di luar
kongkongan adat dan kebiasaan
negerinya menyebabkan Mahyuddin
pada mulanya lupa daratan.Mahyuidin
kemudian menikah dengan nona
Belanda.
Bermula
perkawinannya
dengan
perempuan
barat
itu
dipandangnya sebagai suatu jalan akan
menambah derajat dan kemewahannya;
tetapi be/um beberapa lamanya nyata.
bahwa perkawincln campuran itu tiada
pula, membawa untung. Beluif('sampai
tiga tahun mereka kawin.mereka telah
sibuk m'engurus perceraian.

Mahyudin. Pertama, ia menganggap. bahwa citra

istrinya.

rnampu

status.

Sikap demikian .juga ditunjukkan oleh

Untuk alasan inilah dia menikahi

tidak

melebur dalam diri Barat yang berrnartabat.

pe.n;mpuan

terdidik.

Timur

martabat diri, gambaran wanita sebagaimana
dieitrakan istrinya jauh dari kata meneukupi.
Citra kebermartabatan yang teremban dalam
sosok nona Belanda akhimya mendorongnya
kuat-kuat untuk memperistri perempuan tersebut
dan dengan demikian mencampakkan Marliah.

Pada akhimya, Mahyudin .dan Marliah, sebagai

lelaslah bahwa citra perempuan Indonesia tidak

simbol kekalahan dan kegagalan Timur melawan ,

eukup memberikan jaminan kebermartabatan.

kekuatan Barat, bersatu kembali dalam biduk'

Sebaliknya, citra demikian, kebermartabatan,

keluarga yang utuh dan

kemewahan, dan kedudukan,

harmoni ini, kekalahan dan

melekat pada

sosok perempuan indo (barat).

harmoni. 'Dalam
kegagala~

menjadi

sebuah kewajaran. Sebuah wacana kebenaran

Kedua, sosok Mahyudin mengemban

yang tidak perlu lagi dipertanyakan. Dalam teori

eitra pria intelektual, modem, dan ambisius.

pertarungan simbolik Pierre Bourdieu, Mirnikri

Eropa sebagai sentra ilmu pengetahuan (sentra

yang dilakukan kaum marginal atau periferal

peradapan) menjadi obsesinya dalam menempuh

yang eenderung arnbivalensi dan melahirkan

pendidikan. Ketenangan rumah tangga dan

inautentisitas, tidak lebih dari sebuah investasi

kecintaan istrinya terlalu kecil dan sepele untuk

simbolik yang seeara sistemik dimanipulasi,

sebuah eita-eita besar. Dalarri tataran ini harmoni

diorganisasi, dan dimanfaatkan imperialis untuk
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Barat

doxa:

adalah

selanjutnya masyarakat kolonial menjadikan
gaya hidup dan cara pandang kelompok imperial

kebermartabatan, keunggulan, dan kebenaran.

sebagai figure, cermin; dan orientasi

Betapa tidak, Citra Mahyudin sebagai
dokter

terkenal

di

Jakarta

memperoleh status dan pengakuan

sebagaimana

untuk
sebagai

masyarakat yang bermartabat.

dipaparkan dalam bagian awal cerita tidak dapat
dilepaskan dari status akademisnya sebagai
dokter lulusan Eropa. Kapital sosial berupa gelar
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