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Abstract 

Based upon the foregoing essay by Yusri Fajar about the identity negotiation between 
indigenous Indonesian and the Dutch within Indonesian contemporary literature, this research 
will try to scrutinize the idea of inferiority among Indonesian people constructed and inherited 
since colonial period. One big issue that will be discussed in this research is whether the idea of 
inferiority itself has evolved into a post-colonial myth trapping contemporary Indonesians who 
are in fact never even directly feel the pain of colonization. And if so, is it possible that 
contemporary Indonesians actually already feel ‘comfortable’ with the idea of inferiority 
constructed by colonial invaders and prefer to hide behind it while accusing and blaming them 
for our underdevelopment? Using postcolonial approach, this research will examine Negeri van 
Oranje (2009) and “Kanal”, a short story written by Ratna Indraswari Ibrahim (Jawa Pos, April 
26th 2009). The common thread of these two fiction works is the interaction between Indonesian 
students and the Dutch in the Netherlands in 21st century. As an additional reference, this 
research will also discuss “Student Hidjo” (1918), a novelette by Marco Kartodikromo which 
also tells about Indonesian student in the Netherlands but in colonial period. This research will 
examine carefully how Indonesian students negotiating their identity when encountering the 
Dutch either in colonial or post-colonial period as represented in the corpus. 
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A.  PENDAHULUAN 

Pada 19 Juli 2010, tepatnya dalam acara International Conference on Indonesian 
Studies ketiga yang diadakan di kampus UI Depok, saya menyimak presentasi Yusri 
Fajar yang membahas negosiasi identitas antara orang Indonesia dan Belanda dalam 
sastra poskolonial Indonesia kontemporer. Dengan menggunakan cerpen “Kanal” 
(2009) oleh Ratna Indraswari Ibrahim dan cerpen “Bibir” (2009) oleh Jamal T. 
Suryanata sebagai objek penelitian, Yusri Fajar mencoba mencermati bagaimana 
pengalaman sebagai bangsa terjajah masih terus membayangi pola interaksi antara 
pelajar Indonesia dan orang Belanda di negeri Belanda pada abad 21. Ia berargumen 
bahwa inferioritas orang Indonesia, suatu citra yang dikonstruksi penjajah Belanda, 
rupanya masih membekas. Hal itu terlihat dari bagaimana tokoh-tokoh protagonis 
melegitimasi inferioritas tersebut tanpa menampilkan resistensi yang bersifat frontal.1  

                                                 
1 Inferioritas yang dimaksud di sini mengacu pada analisis Yusri Fajar mengenai adanya upaya dari tokoh 

berkebangsaan Belanda untuk menjadikan tokoh protagonis yang notabene orang Indonesia sebagai 
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Saya menjadi tertarik dengan penelitian Yusri Fajar, tetapi bukan karena secara 
serta-merta mengamini argumennya seratus persen. Satu hal yang paling menarik 
perhatian saya adalah bahwa tokoh protagonis yang dianalisis olehnya notabene 
merepresentasikan sosok orang Indonesia mutakhir. Dengan kata lain, mereka adalah 
orang Indonesia abad 21 yang hanya mengetahui cerita-cerita perihal penjajahan atas 
bangsanya melalui buku-buku sejarah tanpa pernah mengalami langsung penderitaan 
semasa zaman kolonial. Saya pun yakin bahwa penulis dari kedua cerpen tersebut 
berada dalam posisi yang sama dengan tokoh-tokohnya. Asumsi saya berkembang 
menjadi kecurigaan apabila stereotipe inferior yang menurut Yusri Fajar merupakan 
warisan pemerintah kolonial sesungguhnya telah menjelma mitos pascakolonial2 yang 
masih menghantui Indonesia pada abad 21.  

Mitos yang saya maksud di sini adalah sebagaimana yang diungkapkan Barthes 
(1972), bahwa ia merupakan sistem komunikasi tersendiri yang terbentuk dari rantai 
penandaan yang sudah ada sebelumnya. Barthes mencontohkan bagaimana gambar 
seorang serdadu Afrika kulit hitam sedang memberi hormat ala militer pada bendera 
Prancis dapat dibaca dalam tiga tahapan, yakni sebagai simbol imperialisme Prancis, 
alibi atas imperialisme Prancis, dan terakhir sebagai bukti bahwa imperialisme Prancis 
memang nyata adanya. Permasalahan timbul ketika sikap hormat sang serdadu 
dianggap lumrah sebagai bukti kesetiaannya terhadap mantan ‘majikan’. Hal itu 
memperlihatkan bagaimana mitos telah menjelma ideologi.3     

Berkaitan dengan citra inferior yang melekat pada orang Indonesia sebagai 
warisan masa penjajahan, bukan tidak mungkin apabila hal itu berkembang dan kukuh 
sebagai mitos pascakolonial berkat “indoktrinasi” yang selama ini berlangsung melalui 
buku-buku teks pelajaran sejarah. Bagaimana pun, media paling awal sekaligus paling 
efektif dalam menanamkan pemahaman kepada generasi baru, bahwa bangsa yang 
menjajah selalu menganggap dirinya lebih superior daripada yang dijajah, adalah 
melalui buku-buku pelajaran. Lagi pula, meskipun sudah mengalami beberapa kali 
revisi sesuai dengan kepentingan orde yang berkuasa, pada dasarnya model narasi yang 
dipakai dalam buku-buku pelajaran sejarah tetap sama, yakni sejarah perjuangan, dan 
perjuangan paling awal yang dilakukan bangsa Indonesia seiring dengan tumbuhnya 
kesadaran nasionalisme adalah perjuangan melawan penjajah (Belanda).4  

Saya sangat menyadari bahwa penulisan sejarah yang berpusat pada perjuangan 
bangsa Indonesia dalam melawan musuh―dalam hal ini merujuk pada penjajah―tentu 
                                                                                                                                               

objek. Dalam cerpen “Bibir”, Frans/Pranoto dijadikan objek seksual oleh Jeanitt yang merasa telah 
mencicipi keindonesiaan dari tubuh laki-laki tersebut. Sementara dalam cerpen “Kanal”, rambut hitam 
Nunung menciptakan daya tarik tersendiri bagi Bryan, dengan kata lain Nunung menjadi objek 
eksotisme. Lebih lengkapnya, baca Yusri Fajar, (2011), “Negosiasi Identitas ‘Pribumi’ dan Belanda 
dalam Sastra Poskolonial Indonesia Kontemporer”. Makalah tidak dipublikasikan yang dipresentasikan 
pada International Conference of Indonesian Studies, 19 Juli 2011 di Kampus UI Depok. 

2 Saya menggunakan istilah pascakolonial untuk menyebut kondisi Indonesia setelah proklamasi 
kemerdekaan. Istilah ini sendiri digagas oleh Nyoman Kutha Ratna dalam Postkolonialisme Indonesia: 
Relevansi Sastra (2008) guna menegaskan perbedaan antara postkolonial sebagai teori dan postcolonial 
(setelah masa penjajahan) sebagai kondisi historis.   

3 Roland Barthes, (1972), Mythologies (Annette Lavers, penerj.), New York, Farrar, Straus & Giroux: The 
Noonday Press. 

4 Lihat Agus Mulyana. (2011). “Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah di Sekolah: antara 
Kepentingan Kekuasaan dan Studi Kritis”. Presentasi calon guru besar pendidikan sejarah di Universitas 
Pendidikan Indonesia. Diunduh dari http://fpips.upi.edu/berita-297-.html pada 29 Januari 2012 pukul 
17.26 
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bukan tanpa alasan. Hal itu sebenarnya upaya untuk meresistensi penulisan sejarah dari 
kacamata Belanda. Hanya saja, di sisi lain, model penulisan sejarah seperti itu lambat 
laun menjelma narasi besarnya sendiri yang melulu mengulang informasi bahwa satu 
pihak adalah korban dan pihak lain adalah musuh besar tanpa ada banyak upaya untuk 
memandang model penarasian seperti itu secara lebih kritis.   

Contoh paling jelas adalah pendapat yang selama ini berterima bahwa Belanda 
menjajah Indonesia selama 350 tahun. Dalam tulisannya, Jalatua Hasugian (2009) 
menyebutkan bahwa tidak tepat jika menganggap Belanda mulai menjajah Indonesia 
pada saat kedatangannya pertama kali ke Banten pada 1595, sebab pada saat itu Belanda 
datang dengan tujuan mengadakan perniagaan. Belanda baru bisa dikatakan secara 
resmi menjajah Indonesia setelah 1912, yakni ketika Belanda berhasil menaklukkan 
seluruh nusantara.5 Sayangnya, pendapat salah kaprah perihal 3,5 abad penjajahan itu 
sudah puluhan tahun dicekokkan ke kepala generasi baru Indonesia melalui buku-buku 
pelajaran sejarah.   

Diakui atau tidak, pada masa kini, Belanda tidak hanya disematkan citra sebagai 
mantan penjajah, tetapi juga semacam ‘nenek-moyang’ yang mewariskan perilaku 
buruk orang Indonesia. Bahkan novel Negeri van Oranje yang dijadikan salah satu 
objek penelitian dalam makalah ini sempat menyebutkan―mungkin secara separuh 
serius―bahwa sistem birokrasi Indonesia yang bertele-tele ataupun kelihaian orang 
Indonesia dalam berkelit (ngeles) adalah warisan dari penjajah Belanda.6 

Sudah menjadi lelucon umum pula bahwa ketertinggalan Indonesia dari negara-
negara tetangga yang juga pernah menjadi negara jajahan adalah karena Indonesia 
dijajah Belanda, bukan Inggris! Lelucon tersebut sungguh ironis karena mencerminkan 
mentalitas inferior orang Indonesia sendiri. Pendapat separuh bercanda itu juga 
sesungguhnya memperlihatkan keengganan Indonesia untuk mempertimbangkan bahwa 
Malaysia atau Singapura yang pernah menjadi jajahan Inggris bisa menjadi lebih maju 
berkat kerja keras dan tekad untuk tidak terus-menerus bersembunyi di balik selimut 
sejarah kelam yang pernah menimpa bangsanya.    

Membahas pola hubungan yang terbentuk antara bekas jajahan dengan mantan 
penjajahnya memang akan selalu menimbulkan dilema tersendiri. Sebab, posisi mana 
pun yang dipilih si peneliti memiliki risiko yang sama beratnya. Sebagaimana 
diungkapkan Manneke Budiman dalam kata pengantarnya untuk Sastra Indonesia 
Modern: Kritik Postkolonial (2008), membela subjek mengesankan simpati yang 
berlebihan, suatu hal yang dianggap sama buruk dengan menghakimi subjek. Tetapi 
memilih untuk tidak berpihak juga dapat menimbulkan tuduhan “bersembunyi di balik 
objektivitas”, suatu hal yang ditakutkan bisa menumpulkan ketajaman kritik 
poskolonial7.    

Akan tetapi, justru dengan menyadari bahwa posisi mana pun yang dipilih tetap 
mengandung risiko, saya yakin bahwa peneliti tidak perlu takut untuk mengungkapkan 

                                                 
5 Lihat Jalatua Hasugian. (2009). “Kajian Kritis-Historis 350 Tahun Penjajahan Belanda di Indonesia” 

dalam Habonaron Do Bona Edisi 2 Juli 2009. Diunduh dari isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/ 
ed2jul0917.pdf  pada 29 Januari 2012 pukul 17.19 

6 Wahyuningrat, Adept Widiarsa, Nisa Riyadi, Rizki Pandu Permana, (2009), Negeri van Oranje, 
Yogyakarta: Penerbit Bentang, hlm 147 dan 242.    

7 Manneke Budiman, (2008), “Masalah Sudut Pandang dan Dilema Kritik Postkolonial” dalam Sastra 
Indonesia Modern: Kritik Postkolonial, Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia, hlm. xi 
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gagasannya sebagai materi perdebatan ilmiah. Dalam hal ini, saya memberanikan diri 
untuk menawarkan gagasan yang saya rasa patut untuk direnungkan bersama; yakni 
apabila generasi mutakhir Indonesia yang tidak pernah merasakan langsung masa 
penjajahan telah termakan oleh mitos inferioritas. Lebih parah lagi, mungkin kita 
merasa ‘nyaman’ di dalam mitos tersebut karena itu berati selalu akan ada pihak 
luar―dalam hal ini mantan penjajah―yang bisa disalahkan atas segala ketertinggalan 
kita.   

Karena sejak awal makalah ini dibuat dengan tujuan melakukan kajian kritis atas 
tema yang dibahas dalam makalah Yusri Fajar, saya memberanikan diri untuk 
mengambil objek penelitian yang sama dengannya, yakni cerpen “Kanal” (2009). 
Sayangnya hingga memasuki proses penulisan makalah ini, saya tidak kunjung 
menemukan kumpulan cerpen Bintang Kecil di Langit yang Kelam (2009) yang memuat 
cerpen “Bibir” yang turut dijadikan objek penelitian oleh Yusri Fajar. Oleh karena itu, 
saya mengambil objek penelitian lain, yakni Negeri van Oranje (2009). Kedua objek 
penelitian memiliki benang merah yang sama, yakni pelajar Indonesia di Belanda 
dengan latar abad 21.  

Sebagai referensi tambahan, saya juga mencoba menyinggung novelet Student 
Hidjo (1918) oleh Marco Kartodikromo. Alasan saya adalah karena Student Hidjo juga 
menceritakan pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di negeri Belanda. Bedanya, 
Student Hidjo ditulis pada masa kolonial.8 Selain untuk tujuan konsistensi tema 
penelitian, diharapkan pola interaksi antara pelajar Indonesia dan orang Belanda di 
negeri Belanda pada masa kolonial maupun pascakolonial sebagaimana 
direpresentasikan dalam objek-objek penelitian dapat diperbandingkan. 

B.  ANALISIS 

B.1.  Ilusi Inferioritas yang Membayangi  

Tokoh Nunung dalam cerpen “Kanal” merupakan representasi dari orang 
Indonesia masa kini yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan S2 di luar 
negeri berkat beasiswa. Ekspekstasi yang dapat muncul dari tokoh semacam Nunung 
adalah sosok orang Indonesia modern yang mampu beradaptasi dan berdiri sejajar di 
kalangan rekan-rekan asing sesama pelajar. Hanya saja, tokoh Nunung rupanya lebih 
senang bergaul dengan sesama mahasiswa Indonesia atau bahkan mahasiswa Malaysia 
yang notabene bisa berbahasa Melayu. Sampai-sampai ia diperingatkan mentornya agar 
mau bergaul dengan orang asing lainnya. Sebab, “Kau bisa belajar banyak dari orang-
orang yang begitu plural di kampus ini” (Kanal, 2009), demikian nasihat sang mentor.9 

                                                 
8 Menyertakan novelet Student Hidjo dalam makalah ini sekaligus menjadi upaya saya dalam 

memanfaatkan apa yang bisa dikatakan lolos dari pencermatan Yusri Fajar. Sebab, ia sempat 
menyebutkan bahwa tema-tema pascakolonial dalam sastra Indonesia, seperti tulisan Multatuli, novel-
novel terbitan Balai Pustaka, termasuk novel-novel Pramoedya Ananta Toer, cenderung menggunakan 
latar Indonesia, bukan Belanda sebagaimana fiksi yang ia jadikan objek penelitian. Padahal memang 
sejak awal novel-novel tersebut tidak melukiskan pengalaman pelajar Indonesia di negeri Belanda, 
sehingga menurut saya tidak tepat jika membandingkan karya-karya tersebut dengan objek 
penelitiannya.  

9 Saya juga mencermati adanya kecenderungan orang Indonesia untuk tetap bergerombol dengan rekan-
rekan setanah air ketika berada di negeri asing. Hal itu saya temukan pula dalam Negeri van Oranje, 
yang meskipun berlatar negeri Belanda, tetapi interaksi antara kelima tokoh utama dengan orang 
Belanda di sekitarnya sangat jarang muncul. Cerita berisi petualangan dan persahabatan di antara 
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Mental inferior yang dilegitimasi sendiri oleh Nunung juga tampak dalam 
pernyataannya sebagai berikut: 

“Kau tahu, tidak banyak bangsaku melakukan hal itu. Hidup kami mengalir 
bersama mimpi-mimpi dan harapan. Karena itu apa pun jeleknya situasi negeri, 
kami masih berharap ada ratu adil yang akan menolong setiap orang di negeriku,'' 
(Kanal, 2009). 

 

Kalimat tersebut diucapkan Nunung ketika mengkonter penjelasan Bryan bahwa 
bangsanya sudah terbiasa hidup terjadwal sehingga tidak bergantung kepada orang lain. 
Mungkin melalui pernyataannya, Nunung bermaksud menegaskan perbedaan yang 
sangat besar antara bangsa Belanda yang sudah lebih modern dengan bangsa Indonesia 
yang sedikit-banyak masih terkungkung pemikiran tradisional. Tetapi dalam 
menafsirkan pernyataan Nunung, saya sependapat dengan Yusri Fajar yang melihatnya 
sebagai tokoh paradoks; statusnya sebagai orang terpelajar tidak membuatnya 
mengkritik pandangan tradisional bangsa Indonesia perihal ratu adil. Ia justru membuat 
generalisasi dengan memakai kata ganti orang pertama jamak, “kami”, seolah-olah 
seluruh bangsa Indonesia mempercayai adanya ratu adil. Saya juga ingin menambahkan 
bahwa kepercayaan terhadap ratu adil, bahkan oleh orang terpelajar seperti Nunung, 
dapat dibaca sebagai suatu pembenaran atas ketertinggalan bangsa Indonesia dalam 
membangun negeri. 

Ironis rasanya jika membandingkan gambaran tokoh Nunung yang seperti 
dengan tokoh Hidjo dalam Student Hidjo, novelet yang terbit pada masa kolonial.10 
Hidjo yang di Jawa menempati kasta sudra, mengingat keluarganya berasal dari 
kalangan saudagar, memanfaatkan keberadaannya selama di Belanda untuk ‘naik 
derajat’. Kedatangannya ke Belanda sebagai pelajar menempatkan dirinya sebagai 
bagian dari komunitas intelektual, kalangan yang dianggap elit. Selain itu, ada pula 
anggapan di Belanda waktu itu bahwa orang Hindia yang datang ke Belanda dengan 
tujuan belajar tentulah orang yang banyak uang. Alih-alih dilecehkan, Hidjo justru 
mendapatkan respek di negeri penjajah (Kartodikromo dalam Haryanto, 2008: 578).  

Student Hidjo juga memuat gagasan progresif perihal kesetaraan manusia. Di 
sini, saya tidak melihat Hidjo terjebak dalam inferioritas. Ia justru mampu 
menyetarakan dirinya dengan orang-orang Belanda selama berada di negeri Belanda. 
Jadi, ketika Hidjo menyatakan kepada Betje bahwa dirinya lebih menyukai makanan 
Eropa dan seandainya bisa memilih ia ingin tinggal di Belanda selamanya 
(Kartodikromo dalam Haryanto, 2008: 19–20), hal itu tidak lebih dari sekadar basa-basi 
Hidjo kepada putri induk semangnya. Dengan kata lain, untuk memperlihatkan sopan-
santun sekaligus menyenangkan hati Betje yang secara agresif memperlihatkan rasa 
sukanya kepada Hidjo. 

Hanya saja, gagasan kesetaraan tersebut mungkin masih sebatas wacana karena 
terbentur oleh alasan yang sangat klasik, yakni perbedaan ras. Meskipun awalnya Hidjo 
                                                                                                                                               

tokoh-tokoh protagonis justru lebih dominan, sehingga ada kesan bahwa sosok-sosok orang Belanda 
dalam novel tersebut sekadar tempelan.  

10 Awalnya Student Hidjo diterbitkan sebagai cerita bersambung dalam surat kabar Sinar Hindia pada 
1918. Setahun berikutnya, Student Hidjo diterbitkan dalam bentuk buku untuk pertama kali oleh N.V. 
Boekhandel en Drukkerij MASMAN & STRINK. Lihat catatan kaki dalam Agung Dwi Hartanto. 
(2008). Karya-karya Lengkap Marco Kartodikromo: Pemikiran, Tindakan, dan Perlawanan. Jakarta: 
BOEKOE, hlm. 87. 
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sempat menjalin hubungan dengan Betje, pada akhirnya ia memutuskan untuk 
mengakhiri hubungannya dengan gadis Belanda tersebut. Ia memilih untuk pulang ke 
Jawa dan mengabdi di sana sebagai jaksa. Ia juga menikah dengan R.A. Wungu, putra 
Regent Jarak yang notabene berasal dari kasta yang lebih tinggi daripada Hidjo. Dapat 
dikatakan bahwa dalam Student Hidjo, perbedaan kasta mungkin masih bisa ditoleransi, 
tetapi tidak demikian dengan perbedaan ras.   

Perbedaan cara antara Hidjo dan Nunung dalam menegosiasikan diri dan 
identitasnya di negeri asing sebenarnya memperlihatkan bahwa inferioritas yang selama 
ini dipercaya berhasil dinternalisasikan kepada penduduk negeri jajahan bukanlah harga 
mati. Perasaan inferior yang membayang-bayangi Nunung, sampai-sampai enggan 
berbaur dengan orang asing, bukanlah semata-mata sesuatu yang diwariskan sejak masa 
kolonial. Bukan tidak mungkin inferioritas yang dirasakan oleh Nunung tak ubahnya 
ilusi. Ia sendiri yang menghambat prosesnya beradaptasi dengan orang asing karena 
kurangnya rasa percaya diri. 

B.2.  Negeri Kebebasan 

Dalam mencermati objek penelitian, saya menemukan bahwa latar negeri 
Belanda turut memegang peranan penting dalam pola negosiasi identitas yang dialami 
tokoh-tokoh protagonis. Di sini, saya melihat bahwa Belanda merepresentasikan sebuah 
medan yang menawarkan kebebasan. Tidak dapat dipungkiri, berada di negeri 
asing―dalam hal ini mengacu pada negara-negara Barat yang liberal―memberikan 
kesempatan bagi mereka yang berasal dari negara yang penuh dengan aturan adat dan 
tata krama seperti Indonesia untuk menghirup udara kebebasan barang sejenak.  

Dalam Negeri van Oranje disebutkan bahwa pelajar Indonesia di luar negeri 
cenderung lebih toleran terhadap hal-hal yang dianggap tabu di Indonesia. Wicak yang 
selama di Indonesia tidak pernah minum-minum dengan sengaja mendobrak tabu 
tersebut dengan dalih untuk bergaul (Wahyuningrat dkk, 2009: 155). Bahkan Wicak, 
Daus, dan Banjar sempat berniat mencoba menghisap ganja untuk pertama kali karena 
hanya di Belanda lah mereka bisa bebas melakukannya tanpa perlu takut ditangkap 
polisi (Wahyuningrat dkk 2009: 275).  

Berada di negeri asing bagaimana pun bisa dibaca sebagai pembebasan sejenak 
dari segala aturan yang membelenggu selama berada di tanah air. Saya melihat hal itu 
juga sebenarnya berkaitan dengan dikotomi antara Indonesia sebagai negeri “Timur” 
yang penuh dengan tata krama dan “Barat” yang melambangkan kebebasan. Meskipun 
jika ditilik kasus perkasus, konsumsi minuman keras juga dilakukan di Indonesia, 
bahkan oleh mereka yang muslim sekali pun. 

Apa yang dialami oleh tokoh-tokoh protagonis dalam Negeri van Oranje 
sebenarnya bisa ditelusuri kembali pada Student Hidjo. Dalam Student Hidjo, 
diperlihatkan bagaimana Belanda berhasil mengubah pemikiran Hidjo bahwa 
bersenang-senang adalah kegiatan yang membuang-buang waktu. Gara-gara menonton 
opera Faust di Koninklijke Schouwburg, Hidjo yang selama berada di Jawa dikenal 
sebagai orang yang rajin belajar, memutuskan untuk mengendurkan sedikit 
kebiasaannya. Ia mulai menikmati gaya hidup anak muda Belanda masa itu hanya 
karena tidak ingin berakhir seperti Faust kelak di hari tua (Kartodikromo dalam 
Hartanto, 2008: 542). Hanya di Belanda Hidjo dimungkinkan untuk melakukan suatu 
hal yang mustahil ia lakukan di tanah air; hubungan seks di luar nikah.  
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Sementara dalam cerpen “Kanal”, negeri Belanda menawarkan kesempatan bagi 
Nunung untuk sejenak melupakan statusnya sebagai istri dan ibu, dua status yang ia 
jalani di Indonesia. Khususnya ketika bersama Bryan, Nunung bisa menjadi dirinya 
sendiri. Meskipun hubungannya dengan Bryan tidak menjadi lebih jauh daripada yang 
seharusnya, Nunung merasa bahwa hanya selama bersama dengan Bryan ia bisa 
mengekspresikan kegelisahan sekaligus semangat mudanya, suatu hal yang redam 
dengan sendirinya ketika ia berada di Indonesia. 

B.3.  Membangun Pemahaman Pribadi atas Orang Belanda  

Sebagaimana sudah disebutkan, karya yang dijadikan objek penelitian dalam 
makalah ini mengisahkan pelajar Indonesia di negeri Belanda pada abad 21. Dengan 
kata lain, tokoh-tokoh protagonis merupakan representasi generasi mutakhir Indonesia 
yang tidak mengalami langsung masa kolonial. Mereka mengetahui cerita-cerita tentang 
zaman penjajahan melalui buku-buku pelajaran ataupun cerita orang-orang tua yang 
mengalaminya.  

Dalam cerpen “Kanal”, diceritakan bahwa kakek Bryan pernah menjadi pegawai 
pabrik gula di Hindia dan ia menegaskan bahwa kakeknya “tidak pernah menembak 
siapa pun” (Kanal, 2009). Melalui pernyataan tersebut, terkesan Bryan ingin 
mengatakan kepada Nunung bahwa meskipun dirinya orang Belanda, ia maupun 
keluarganya tidak terlibat dalam berbagai tindakan yang sempat menyengsarakan orang 
Indonesia pada masa kolonial. Dalam hal ini, saya sepakat dengan Yusri Fajar yang 
menganggap bahwa kata-kata Bryan mencerminkan pembelaan diri yang paradoks. 
Sebab, penjajahan tidak hanya bersifat militeristik, tetapi juga mencakup eksploitasi 
kekayaan alam yang dilambangkan melalui status kakek Bryan sebagai pegawai pabrik 
gula. Hanya saja, lebih dari sekadar upaya meraih simpati Nunung―meminjam kata-
kata Yusri Fajar―saya juga menafsirkan bahwa pernyataan tersebut merupakan salah 
satu cara Bryan dalam mencari titik temu dengan Nunung, seorang perempuan asing 
yang menarik perhatiannya.  

Memang tidak dapat ditampik bahwa sejarah penjajahan turut mempengaruhi 
sosok-sosok generasi mutakhir seperti Bryan dan Nunung, tetapi perlu diingat bahwa 
mereka juga individu yang identitasnya tidak semata-mata dikonstruksi oleh sejarah 
bangsanya. Maka, dialog-dialog mengenai perbedaan kultur antara Belanda dan 
Indonesia serta temuan-temuan mengejutkan yang berlawanan dengan stereotipe yang 
selama ini menempel tak ubahnya pintu masuk bagi Bryan dan Nunung untuk 
mengenali satu sama lain sekaligus upaya untuk sedikit demi sedikit melepaskan atribut 
kebelandaan maupun keindonesiaan yang terlanjur tersemat. Sebagaimana yang 
dikatakan Nunung: “Aku ingin sekali belajar dan mengenal bangsamu Bryan. Tapi aku 
tidak suka dengan pendapat orang. Aku harus mencarinya sendiri, tentang kau, dan 
bangsamu.” (Kanal, 2009).  

Upaya untuk menyusun sendiri pemahaman mengenai orang Belanda juga 
dilakukan oleh Lintang, salah satu tokoh protagonis Negeri van Oranje. Dalam satu 
adegan digambarkan bagaimana Lintang mengagumi sejarah berdirinya Universitas 
Leiden, khususnya ketika merenungkan betapa tidak egoisnya penduduk Kota Leiden 
yang memilih agar didirikan universitas di kota mereka alih-alih dibebaskan dari 
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pajak.11 “Cerita ini membuat Lintang memandangi Belanda yang selama ini ia kenal 
sebagai bangsa penjajah yang licik dengan kacamata yang berbeda” (Wahyuningrat dkk 
2009: 72).  

Bagian yang menyebutkan bahwa “Belanda selama ini dikenal sebagai bangsa 
penjajah yang licik” tentu saja bukan pendapat yang murni berasal dari pemikiran 
Lintang. Kata “selama ini” sudah mengindikasikan bahwa ada pencitraan tertentu yang 
dikonstruksi oleh Indonesia terhadap penjajah Belanda. Bukan tidak mungkin kalau 
citra tersebut adalah hal yang ditemukan Lintang melalui buku-buku teks sejarah 
maupun cerita yang dinarasikan guru sejarah atau kakek-neneknya. Tanpa bermaksud 
menyepelekan dashyatnya penderitaan yang sungguh-sungguh dialami penduduk 
nusantara pada masa penjajahan Belanda, bagaimana pun untuk generasi seperti 
Lintang, hal itu bisa disejajarkan dengan mitos yang terinternalisasi. Seandainya 
Lintang tidak pernah mendengar cerita berdirinya Universitas Leiden, mungkin ia pun 
tetap mengamini pendapat yang selama ini berterima, bahwa Belanda sama dengan 
bangsa penjajah yang licik.  

C. KESIMPULAN 

Melalui analisis terhadap objek penelitian, saya menemukan bahwa lebih dari 
sekadar wacana warisan masa kolonial, gagasan mengenai superior-inferior 
kemungkinan telah menjelma mitos tersendiri setelah kolonialisme berakhir secara fisik. 
Keberadaan di negeri asing memang mengharuskan seseorang untuk mampu 
beradaptasi dengan segala perbedaan kultur. Hanya saja, adakalanya dorongan untuk 
bertahan (survive) di tengah segala perbedaan menjebak seseorang untuk berlindung di 
balik identitas esensialis yang pada masa sekarang ini sebenarnya tidak lebih dari 
sekadar stereotipe. Tanpa perlu mengeliminasi sejarah yang sedikit-banyak 
mempengaruhi kondisi mutakhir, diperlukan kemauan untuk mengurai mitos-mitos 
yang selama ini berterima mengenai karakter bangsa mantan penjajah maupun yang 
terjajah.  
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