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uji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat yang telah 
diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah buku ini tepat pada waktu yang 

ditentukan. 

Buku ini sangat penting ditulis karena jumlah buku sastra di dunia pendidikan masih terbatas, 
apalagi buku sastra yang memaparkan contoh aplikasi/penerapan teori poskolonialisme. Adanya 
teori yang disertai contoh-contoh penerapan teori diharapkan pembaca, terutama pembaca jurusan 
sastra Indonesia lebih mudah memahami teori dan mengaplikasikan teori poskolonial. Oleh karena 
itu, buku ini akan sangat tepat jika digunakan oleh pembaca jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia/Jurusan Sastra Indonesia, baik Strata 1 maupun Strata 2. 

Buku ini menyajikan lima belas (15) bab, tujuh buah bab memuat teori dan delapan bab 
lainnya memuat penerapan teori poskolonial. Bab I memuat materi kolonialisme di Indonesia. Bab 
ini memaparkan terjadinya perbudakan, kolonialisme, imperialisme Belanda. Selain itu, materi bab 
ini juga memaparkan tentang keberadaan karya sastra Indonesia yang banyak mengangkat peristiwa 
kolonial Belanda di Indonesia. Bab II buku ini memuat materi pengantar menuju teori pos-
kolonialisme. Agar pembaca dapat memahami lebih mudah dan cepat tentang teori poskolonial, 
penulis memandang penting memaparkan hal-hal mendasar pada bab II. Hal-hal mendasar itu 
penulis kemas dalam judul ‘Novel Surapati dan Robert Anak Surapati: Pembicaraan Menuju Teori 
Poskolonial”. Sementara itu, Bab III buku ini memaparkan secara jelas teori poskolonial, antara lain 
asal mula munculnya poskolonialisme, makna kata post- dan penulisannya, tokoh-tokoh pencetus 
teori tersebut dengan beberapa pandangan mendasar tentang poskolonialisme. Untuk memberikan 
gambaran yang meyakinkan kepada pembaca pemula, penulis memandang penting memberikan 
beberapa contoh studi poskolonial yang sudah dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, pada bab 
IV penulis memaparkan materi Studi Poskolonial di Indonesia. Pada bab V, penulis memaparkan 
tentang teori Orientalisme dari Edward Said. Pembicaraan ini sangat penting dilakukan mengingat 
temuan Edward Said tentang Orientalisme memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap 
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segenap aspek kehidupan, terutama perspektif masyrakat akademik mengenai sastra. Bab VI buku 
ini memaparkan resistensi atau perlawanan dalam pandangan poskolonial. Teori resistensi sangat 
penting peranannya sebagaimana digagaskan oleh Bill Ashcroft dan Homi K. Bhabha. Dalam teori 
ini, penulis juga memaparkan materi mimikri dan mockery, resistensi radikal dan resistensi frontal. 
Sebelum memberikan contoh-contoh penerapan teori poskolonial, penulis memandang penting 
penyeragaman persepsi pembaca tentang sastra (karya sastra). Paham dekonstruksi yang dibawa 
oleh pandangan poskolonialis agar dapat dipahami oleh pembaca yang masih terbelenggu dengan 
paham struktural. Oleh karena itu, penyamaan persepsi mengenai sastra (karya sastra) penulis 
“rangkul” dalam bab VII “Memahami Hakikat Sasrtra: Menuju Penerapan Teori Poskolonial”. 

Selanjutnya, delapan buah bab buku ini memuat materi penerapan teori poskolonial. Bab VIII 
memuat penerapan teori poskolonial pada novel Surapati dan Robert Anak Surapati, Bab IX 
memuat penerapan teori poskolonial terutama resistensi budak kepada kaum majikan dalam Novel 
Surapati dan Robert Anak Surapati karangan Abdul Moeis, Bab X memuat penerapan teori 
poskolonial pada cerita Nyai Rossina karangan J Pangemanan, Bab XI memuat penerapan teori 
poskolonial pada Novel Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karangan Ahmad Tohari, Bab XII memuat 
penerapan teori poskolonial pada Trilogi Gadis Tangsi karangan Suparto Brata, Bab XIII memuat 
penerapan teori poskolonial pada Novel Kembang Jepun karangan Remy Sylado, Bab XIV memuat 
materi penerapan teori poskolonial paada Novel Galaksi Kinanthi karangan Tosaro GK, dan Bab XV 
memuat materi kedudukan novel –novel Indonesia menurut pandangan poskolonial.  

Pada setiap bab, buku ini menyajikan rangkuman dan soal-soal latihan. Jumlah soal 5-10 
buah soal. Agar dapat memahami buku ini dengan baik, pembaca diharapkan terlebih dahulu 
membaca materi dengan cermat dan kritis. Untuk menguji pemahaman pembaca, mereka sangat 
perlu berlatih soal-soal. 

Terselesaikannya naskah buku ini tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak. Oleh karena 
itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor UNDIKSHA, dan LP3 UNDIKSHA yang 
telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyebarkan ide/buku ini. Selain itu, teman-
teman di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Undiksha, 
telah turut pula memotivasi penulis sehingga buku ini dapat diterbitkan. Penulis juga 
menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta, kepada Keswa Kayana dan Ambika Tanaya 
serta istri Ermadwicitawati. Begitu pula, keluarga besar di Batu Lompeh Desa Tianyar dan keluarga 
di Pejukutan-Nusa Penida. Atas cinta kasihnya, penulis dapat menyelesaikan buku ini.  

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa naskah buku ini belumlah sempurna. Oleh karena 
itu, penulis menerima masukan dan saran konstruktif demi kesempurnaan buku teks ini. Semoga 
buku ini dapat digunakan sebagai mana mestinya. 

   Singaraja, 25 Oktober 2013 

       Penulis 
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KOMPETENSI DASAR   

 Pembaca dapat memahami sejarah kolonialisme di Indonesia 

INDIKATOR PEMBELAJARAN 

1. Menjelaskan perbedaan kolonialisme dan imperalisme. 
2. Menyebutkan bentuk-bentuk kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap 

pribumi. 
3. Menjelaskan kesamaan konsep kolonialisme dan neokolonialisme 
4. Menyebutkan beberapa contoh karya sastra yang menampilkan peristiwa kolonialisme dan 

perlawanannya 

TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Pembaca dapat menjelaskan perbedaan kolonialisme dan imperalisme. 
2. Pembaca dapat menyebutkan bentuk-bentuk kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa 

terhadap pribumi. 
3. Pembaca dapat menjelaskan kesamaan konsep kolonialisme dan neokolonialisme 
4. Pembaca dapat menyebutkan beberapa contoh karya sastra yang menampilkan peristiwa 

kolonialisme dan perlawanannya. 

MATERI 

mperialisme dan kolonialisme melanda Indonesia ketika awal modernisme Eropa ke Indonesia. 
Walaupun imperialisme dan kolonialisme Eropa secara prontal sudah berakhir, bentuk-bentuk 

imperialisme dan kolonialisme baru masih ada di Indonesia, bukan saja dari Eropa melainkan 
I 
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negara asing lainnya, seperti Cina, Amerika, dan lain-lain. Bahkan, Indonesia kini kembali 
mendapat citra sebagai negara “budak” akibat produksi Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, 
seperti Malaysia, Hongkong, Singapura, dan Vietnam. Berkenaan dengan hal itu, pembicaraan-
pembicaraan mengenai imperialisme, kolonialisme, dan perbudakan sangat perlu dilakukan.  

Perbudakan di Indonesia sudah terjadi ketika modernisme mulai masuk sekitar abad ke-16. 
Siegel (1996: 43) menyatakan bahwa perbudakan mulai ada di Indonesia sejak Indonesia didatangi 
bangsa Eropa. Ketika itu, mereka mengeksploitasi kekayaan alam dan melakukan monopoli1 
perdagangan,  mengeksploitasi tenaga rakyat melalui perekrutan tenaga kerja budak. Pribumi 
dikuasai sepenuh tubuh dan pelayanannya, didudukkan sebagai kelas sosial yang paling rendah, 
dan diwajibkan melaksanakan segala perintah penguasa (Nieboer, 1910: 4-5). Stratifikasi sosial2  
yang mengarah pada rasisme sengaja diciptakan dalam upaya memecah belah masyarakat pribumi 
(Casaire dalam Prasaja (1998:1). Mereka menaklukkan, menduduki tanah dan harta penduduk, dan 
melakukan tindakan pemaksaan, perbudakan, penindasan bahasa, dan penggantian budaya sehing-
ga memunculkan kompleks inferioritas dalam diri masyarakat terjajah lewat perbedaan warna kulit 
dan budaya. Penaklukan itu mengimplisitkan bahwa penjajahan dan ekspedisi bangsa Belanda 
terbukti telah menciptakan persoalan peradaban di Indonesia. Mereka mengkonstruksi 
orientalisme-orientalisme bahwa peradaban Barat dipandang lebih unggul dan mapan jika 
dibandingkan dengan peradaban manusia di belahan bumi lainnya (GPN, 1962: 6-7).  

Dewasa ini, walaupun kolonial secara formal sudah berakhir (pasca-kolonial), pola-pola 
perbudakan itu masih dialami oleh Pembantu Rumah Tangga (PRT) dalam negeri,  Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Hongkong, dan lain-lain. 
Mereka disiksa, diperkosa, tidak digaji, bahkan ada yang dibunuh. Perilaku-perilaku kaum majikan 
kepada para TKI atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) tersebut memperlihatkan bahwa jejak-jejak 
kolonialisme masih muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti awal mula ekspansi 
Eropa ke Hindia Belanda abad ke-16 ( Mangunwijaya dalam Faulcher, 2002: 1). 

                                                 

1. Perkembangan yang mendorong kapitalisme modern (monopoli) di Indonesia menurut Boejoeng Saleh (dalam Razif, 
2005: 13-14) adalah ketika negara kolonial memberlakukan Undang-undang De Waal pada 9 April 1870 yang 
diperkuat dengan UU Pertambangan 28 Mei 1899 (Minyak, Timah, Batu Bara, Emas, dll). Undang-undang pertama, 
mencoba menghapuskan Domienverklaring (kekuasaan kolonial yang memanfaatkan penguasa-penguasa pribumi 
untuk melakukan represi politik ke bawah sehingga Gubernur Jenderal dapat menaklukkan Jawa dan Luar Jawa 
hanya dengan secarik kertas)  yang telah member dasar kapitalisme dengan cara mengobral tanah murah dan 
menekan upah serendah mungkin; Undang-undang kedua, memperkuat kemungkinan-kemungkinan 
berkembangnya kapitalisme di Hindia Belanda yang mengundang investasi modal dari negeri lain 

2.  Penggolongan rakyat berdasarkan ras menempatkan orang Eropa Totok dan Indo sebagai penduduk kelas satu, 
disusul Cina dan Arab sebagai penduduk kelas dua (pada masa VOC terjalin hubungan yang erat antara orang Cina 
dan Arab dengan kompeni di Batavia. Kepentingan kompeni terhadap orang Cina terutama sekali terletak pada 
perdagangan sampai suatu ketika mereka dianggap sebagai ancaman dan dibunuh tahun 1740), dan bumi putra 
sebagai penduduk kelas ketiga. Bumiputra (kaum inlander) dibagi lagi atas kaum priyayi dan rakyat jelata (Cristanty, 
1994: 21). Sementara itu, Fasseur (1994:32) juga menyampaikan bahwa sepanjang abad ke-17 dan ke-18, agama 
menjadi kiteria dalam mengklasifikasikan masyarakat di bawah kekuasaan kaum gereja hingga pada aturan hukum-
hukum pengadilannya. 




