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SINOPSIS 

Disertasi ini adalah hasil penelusuran jejak-jejak yang ditinggalkan orang Cina dalam 

susastra Indis-Belanda dan terbagi menjadi lima bab utama.  Dalam bab pertama saya 

memperkenalkan topik saya, bab kedua menjelaskan teori dasar yang dipakai untuk 

menganalisis hasil penelitian, sedangkan bab ketiga memaparkan sejarah orang Cina di 

Nusantara. Bab keempat adalah bagian yang terpenting, karena dalam bagian ini saya 

paparkan apa yang dinyatakan dalam subjudul: Citra orang Cina dalam prosa susastra 

Indis-Belanda dari tahun 1880 sampai tahun 1950. Dalam bab kelima saya menjelaskan 

analisis dan kesimpulan akhir. Berikut saya jabarkan isi setiap bab secara lebih lengkap. 

Dalam bab pertama saya menjelaskan apa yang menjadi alasan penelitian saya. Pada 

dasarnya, saya tertarik meneliti mengenai citra orang Cina setelah kejadian yang 

merupakan salah satu lembaran hitam dalam sejarah modern Indonesia, namun juga 

membawa perubahan yang sangat besar bagi rakyatnya, tidak terkecuali dan terutama 

orang Cina, yaitu kerusuhan Mei 1998. Hasrat reformasi yang menjadi pemicu sekaligus 

akibat dari kejadian itu, menjadikan masyarakat Indonesia mengalami kebebasan pers 

dan keterbukaan berdiskusi yang tidak  pernah dialami sebelumnya. Banyak orang 

mempertanyakan mengapa kerusuhan tersebut terjadi. Ekonom Kwik Kian Gie 

mengatakan bahwa konflik antara warga keturunan Cina dan warga pribumi tak lain 

adalah warisan kolonialis Belanda. Benarkah itu? Ketika saya mulai membaca literatur 

mengenai zaman kolonial, saya menemukan pernyataan yang sangat menggelitik: 

‘Tanpa orang Cina kita banyak berkekurangan. Meski demikian, kita menganggap 

rendah pemakan daging anjing itu’. Buku yang memuat kalimat itu ditulis oleh J.A.A. 

van Doorn dan berjudul De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een 

koloniaal project (Abad terakhir Hindia. Perkembangan dan keruntuhan sebuah projek 

kolonial, 1996). Namun bukan Van Doorn yang menulis kalimat itu, melainkan W.A. 

van Rees, seorang mantan perwira KNIL (satuan tentara Indis-Belanda) yang dalam 

pertempuran yang diikutinya seringkali berhubungan dengan orang Cina, yang bahkan 

pernah menjadi musuhnya ketika tentara KNIL memusnakan kongsi pendulang emas di 

Kalimantan-Barat. Van Rees juga pernah dinas di Semarang, kota kelahiran saya. Ia 

mencatat kisah perangnya dalam beberapa buku, di antaranya Novellen; levensschetsen 

en krijgstafereelen. Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch Officier, (Novela; 

kisah kehidupan dan adegan perang. Kenangan dari karier seorang perwira Indis) yang 

diterbitkan tahun 1881. Buku inilah yang memuat pernyataan Van Rees yang begitu 

mengusik.  

Pernyataan Van Rees menyebabkan saya putar haluan: dalam upaya mencari masa 

lampau, saya akan meneliti susastra Indis-Belanda. Susastra ini dipandang sebelah mata 

oleh peneliti sastra yang ‘serius’, karena dianggap bernilai rendah. Banyak peneliti 

menganggap bahwa cikal-bakal susastra Indis-Belanda adalah kisah perjalanan: orang 

yang berkunjung dan bekerja di Nusantara jauh dari tanah kelahirannya ingin berbagi 

cerita mengenai pengalaman mereka. Diakui oleh Rob Nieuwenhuys, orang pertama 

yang membuat antologi susastra Indis-Belanda (1972), bahwa susastra Indis-Belanda 

sangat berbeda dari susastra Belanda, karena sulit dimasukkan dalam genre yang biasa 

dikenal (novel, drama, puisi). Begitu membaca, kita akan merasa bahwa berangsur-

angsur genre klasik yang kita kenal beralih menjadi memoar, buku harian, surat, brosur 
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atau pamflet, katanya. Nieuwenhuys mendefinisikan susastra Indis-Belanda sebagai 

berikut: ‘Prosa dan puisi yang ditulis  pengarang Belanda tentang Indonesia, sejak 

tahun-tahun awal Kompeni sampai hari ini’. Definisi ini masih tetap dipakai, meskipun 

sering dikritik. 

Untuk menganalisis imaji orang Cina dalam susastra Indis-Belanda, saya mengambil 

batas waktu tahun 1880 sampai tahun 1950. Satu dasawarsa setelah Multatuli menulis 

Max Havelaar (1860), yang sangat dikenal dan mengubah cara orang Belanda 

memerintah Hindia-Belanda, penulis Belanda mulai banyak menulis tentang Indonesia. 

Mulai tahun 1880, karya yang memberikan peranan kepada orang Cina makin besar 

jumlahnya. Meskipun tahun 1945 Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, orang 

Belanda masih berharap bisa memerintah kembali koloni Hindia-Belanda, meskipun 

dengan cara yang berbeda: semua kelompok etnis hidup bersama dengan harmonis, 

kendati tetap dikuasai oleh orang Belanda. Pada tahun 1945-1950 justru banyak penulis 

menghasilkan karya susastra Indis-Belanda, meskipun jarang ada yang memberi peran 

kepada orang Cina. Tahun 1880-1900, jumlah novel dan cerita Indis yang menceritakan 

mengenai orang Cina relatif  tinggi. Citra orang Cina negatif, mereka digambarkan 

secara stereotip. 

Stereotip tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi dibentuk dalam konteks sejarah 

kontemporen. Asal mula stereotip adalah kategorisasi, yang tumbuh menjadi prasangka. 

Bila kita mengategorisasi, kita memasukkan apa yang kita amati dan kita jumpai dalam 

kotak-kotak tertentu. Hal ini memudahkan kita menerima dengan cepat apa yang kita 

jumpai tanpa perlu mengamati benda atau orang tersebut lama-lama. Kategorisasi tidak 

positif atau negatif, tetapi dapat menimbulkan prasangka yang bisa bersifat negatif. 

Bahkan menurut pakar psikologi sosial, Rupert Brown, semua prasangka pasti negatif. 

Stereotip terjadi apabila kita melekatkan sebuah prasangka pada seseorang karena ia 

adalah anggota dari kelompok yang kita pandang dengan negatif.  

Stereotip adalah generalisasi berlebihan yang lebih didasarkan pada anggapan, 

prasangka dan informasi yang salah ketimbang didasarkan pada data faktual. Sejak usia 

sangat muda, kita mendengar dan menerima sejumlah besar stereotip dari orang-orang 

yang membesarkan dan mendidik kita, dan sebagian besar kita ingat terus, bahkan 

stereotip-stereotip itu sudah menjadi bagian dari kultur kita. Pada umumnya stereotip-

stereotip ini kaku dan tidak mudah diubah.  

Untuk menganalisis data yang saya dapatkan, saya menggunakan pengertian dari 

psikologi sosial, imagologi, yaitu ilmu yang mempelajari citra, dan orientalisme. Yang 

terakhir adalah bidang yang dikembangkan oleh Edward Said. Dari psikologi sosial, 

saya meminjam pengertian ingroup dan outgroup. Ingroup adalah kelompok yang 

menurut kita telah atau dapat menampung kita, sedangkan outgroup adalah kelompok 

yang kita tidak inginkan sebagai kelompok kita. Ingroup dan outgroup biasanya terjadi 

secara spontan, namun kadang-kadang juga tidak. Kesebelasan sepakbola adalah sebuah 

kelompok yang dibentuk dengan sengaja dan menjadi ingroup bagi pemain maupun 

pendukung, sedangkan kesebelasan lain berikut pendukungnya merupakan outgroup. 

Tetapi pasien-pasien yang duduk di ruang tunggu dokter juga membentuk sebuah 

ingroup, demikian juga orang-orang yang sedang menunggu bus. Terjadinya sebuah 

ingroup mengakibatkan favoritisme ingroup dan diskriminasi outgroup. Kita 
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mengatakan hal-hal buruk mengenai outgroup bukan untuk menunjukkan permusuhan 

pada outgroup, melainkan untuk mengambil hati anggota ingroup. Kita melihat 

outgroup sebagai lebih homogen daripada ingroup. Sebuah karakteristik yang kita 

berikan pada satu orang, kita tempelkan pada seluruh kelompok, dengan perkataan lain: 

kita menstereotipkan kelompok outgroup. Orang-orang dari kelompok etnis 

menghasilkan ingroup dan outgroup yang mencolok karena persamaan dan perbedaan 

yang seringkali langsung kelihatan: tidak hanya penampilan fisik tapi juga kebiasaan 

dan budayanya.  

Imagologi adalah analisis kritis dari stereotip nasional dalam susastra dan bentuk-bentuk 

lain karya budaya. Dalam imagologi, imaji adalah representasi atau reputasi seseorang, 

sebuah kelompok (etnis atau bukan), atau sebuah bangsa. Imaji adalah siluet mental 

(jadi bukan gambar utuh melainkan karikatur) dari orang lain, yang kita bayangkan. Kita 

melakukan pencitraan (dalam bahasa Belanda dinamakan ‘beeldvorming’) berupa 

pendapat dan penilaian mengenai diri kita, kelompok kita dan budaya kita, juga 

mengenai kelompok dan kultur lain. Pencitraan bukanlah cerminan kenyataan, 

melainkan menciptakan kenyataan sendiri. Imaji-imaji ini terutama jelas dalam karya 

sastra. Subjektivitas dan retorik dalam teks-teks susastra membuatnya menjadi sumber 

yang cocok untuk menganalisa imaji.  

Teks adalah representasi dari sebuah kebenaran. Tetapi representasi semacam itu bisa 

menipu. Orang hanya dapat menangkap sebagian dari kebenaran empiris dalam sebuah 

teks. Lagipula, kebenaran yang satu berbeda dari kebenaran yang lain. Tetapi pada saat 

representasi tertulis dalam sebuah teks, representasi yang tak lengkap itu mewakili 

sebuah keseluruhan. Teks susastra membatasi kompleksitas karakteristik individu 

menjadi sejumlah kecil karakteristik, yang dalam keseluruhan konsep ras, kelompok 

etnis dan bangsa muncul dalam bentuk stereotip. Di kala kita menelaah stereotip ini dan 

berbarengan dengan kecenderungan kita untuk memberi penilaian kepadanya, terjadilah 

prasangka. Prasangka ini secara a priori memuat informasi yang tidak lengkap, dan 

merasionalisasi serta membenarkan pemahaman stereotip yang sudah dimiliki pembaca.  

Menurut Joep Leerssen, pakar imagologi, imaji adalah representasi atau reputasi 

seseorang, sebuah kelompok (etnis atau bukan) atau sebuah bangsa. Para imagolog 

mempelajari teks untuk dianalisis representasinya. Teks yang dianggap cocok untuk 

mempelajari imaji adalah genre susastra yang klasik. Tetapi susastra yang ‘serius’ 

cenderung menyembunyikan klise-klise nasional atau karakter stereotip dan 

menyembunyikannya dalam selimut ironi. Sebaliknya, dalam susastra Indis-Belanda 

yang dianggap menyimpang dari genre yang klasik, penulisnya dengan gamblang 

melukiskan karakter-karakter jahat para antagonisnya dan masyarakat kolonial pada 

umumnya. Karena dalam hampir semua karya susastra ini penulis memberi pendapatnya 

mengenai kelompok-kelompok yang membangun masyarakat yang multi-etnis di 

Nusantara dan membandingkannya satu dengan yang lain, susastra ini sangat cocok 

untuk meneliti citra atau imaji etnis. Para penulis resensi pada zamannya memvonis 

susastra Indis-Belanda terlalu sensual dan terlalu menonjolkan seksualitas, tetapi 

pembacanya sangat menyukainya. Karena itu, tidak hanya bukunya, melainkan juga 

stereotip yang terkandung di dalamnya tersebar secara luas. 
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Karena stereotip tidak terjadi dalam ruang hampa tetapi dalam konteks sejarah, bab 

ketiga disertasi saya merangkum sejarah orang Cina di Nusantara dari zaman pra-VOC 

sampai Indonesia merdeka. Dalam bab keempat saya menunjukkan data dalam literatur 

Indis-Belanda yang saya pakai untuk meneliti imaji orang Cina. Bab tersebut dibagi 

dalam enam subbab menurut fungsi sosial orang Cina selama periode 1880-1950. 

Fungsi-fungsi itu tidak hanya penting pada zaman yang bersangkutan, tetapi juga 

penting untuk pencitraan orang Cina sampai sekarang. Berturut-turut dibahas karya 

susastra Indis-Belanda yang menggambarkan orang Cina sebagai pekerja kongsi 

pendulang emas di Kalimatan Barat dan pekerja tambang timah di Bangka, Belitung dan 

Singkep, sebagai pedagang kelontong, pemilik toko dan pengrajin, sebagai perwira Cina 

dan bandar, sebagai kuli yang bekerja di perkebunan tembakau dan karet di Pulau 

Sumatra, sebagai korban pembunuhan massal orang Cina di Batavia tahun 1740, dan 

subbab terakhir membahas para wanita Cina maupun wanita pribumi dan Indo-Eropa 

yang menjadi pasangan lelaki Cina.   

Bagaimana imaji orang Cina dalam literatur Indis-Belanda? Menurut pengamatan saya, 

imaji itu mengalami perkembangan sesuai dengan bergantinya waktu dan terutama 

sesuai dengan kuatnya kedudukan kolonialis Belanda dan, di pihak lain, kedudukan 

kelompok etnis Cina dan Jawa. Pada dua dasawarsa menjelang tahun 1900, orang Cina 

digambarkan paling negatif. Mereka lintah darah, mengisap darah orang Jawa, dan 

apabila orang Jawa tidak sanggup membayar utang mereka, orang Cina tidak hanya 

akan menyita harta miliknya, tetapi juga mengambil anak-anak gadis mereka untuk 

dijadikan gundik. Imaji ini boleh dikatakan hanya diterapkan pada orang-orang Cina di 

Jawa, dan kebanyakan dari mereka punya kedudukan dalam sistem keperwiraan orang 

Cina yang diciptakan oleh Belanda. Pada zaman J.P. Coen, telah diangkat kapten Cina, 

yang kemudian dibantu oleh beberapa jurutulis, yang berkewajiban menagih pajak dari 

orang Cina dan mengatur mereka supaya keadaan aman (bagi orang Belanda). Dalam 

masa-masa selanjutnya, perwira yang paling tinggi kedudukannya adalah Mayor. Para 

perwira ini memimpin Kong Koan (Majelis Cina) dan dibantu oleh wijkmeester, yang 

bisa dibandingkan dengan Ketua RT zaman sekarang. Perwira selalu kaya raya, dan 

yang paling kaya bisa menjadi opiumpachter atau bandar opium. Perdagangan opium 

dapat menghasilkan kekayaan yang luar biasa. Sistem bandar ini diberlakukan oleh 

Belanda untuk segala sesuatu, baik untuk memperdagangan produk maupun pelayanan. 

Belanda sendiri kekurangan sumber daya manusia, dan dalam anggapan mereka orang 

pribumi tidak cocok untuk pekerjaan ini karena mereka selalu kekurangan uang kontan. 

Jadi yang paling cocok adalah orang Cina, yang sudah memiliki jaringan yang luas 

karena biasa berdagang dengan orang pribumi. Sudah dapat diperkirakan bahwa bandar-

bandar ini akan melakukan apa saja untuk mengeruk keuntungan sebesar mungkin untuk 

dirinya. Dan meskipun hanya beberapa gelintir yang sanggup menjadi bandar karena 

kekayaannya, seluruh outgroup orang Cina kena batunya. Mereka semua dikenakan 

stereotip negatif yang diasosiasikan dengan bandar Cina. Lama-kelamaan pemerintah 

kolonial bisa mendanai sendiri perdagangan luas semacam ini. Mereka tidak lagi 

membutuhkan orang Cina. Banyak bandar yang bangkrut karenanya. Di pihak lain, 

penduduk pribumi yang melarat karena Tanam Paksa, menurut orang Belanda harus 

‘diangkat’, artinya dilindungi dari praktik-praktik orang Cina yang tidak baik. Aliran ini 

dinamakan ‘ethische politiek’ dan menjadi haluan pemerintah kolonial setelah tahun 

1900.  
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Periode sekitar pergantian abad juga menandakan perubahan lain, yaitu ke arah ekonomi 

liberal. Untuk menyukseskan politik ini, daerah-daerah luas di Sumatra dilepas, 

terutama untuk ditanami karet dan tembakau. Perusahaan multinasional mendirikan 

perkebunan besar yang membutuhkan banyak pekerja. Karena penduduk lokal tidak 

mau bekerja pada mereka sebagai buruh, dan orang Jawa dianggap kurang rajin dan 

kurang kuat, didatangkanlah buruh Cina dari Malaka, Singapore dan kemudian langsung 

dari Cina. Perkebunan-perkebunan ini diatur dengan manajemen berdasarkan perbedaan 

ras dan kekerasan. Setiap hari para buruh, baik orang Cina maupun Jawa (yang mula-

mula terdiri dari orang-orang hukuman tetapi kemudian datang dengan ‘suka rela’) 

mengalami siksaan bertubi-tubi. Hal ini diketahui dari dokumen-dokumen resmi, tetapi 

disembunyikan oleh pemerintah  Belanda. Dalam susastra Indis-Belanda, hanya sedikit 

penulis yang berani mengungkapkan hal ini. Salah satunya adalah Dé-lilah (nama 

samaran untuk L. van Renesse), yang menulis novel Hans Tongka’s carrière dalam 

tahun 1898. Novel yang tebal ini juga menarik karena menokohkan dua orang nyai 

(pengatur rumah tangga yang juga melayani majikannya secara seksual) Cina. Penulis 

lain sampai sesudah tahun 1950 masih menulis ‘Deli-roman’ yang menggambarkan 

orang Cina dengan sangat positif. Kebanyakan Deli-roman ditulis pada tahun 1930-an. 

Untuk menjelaskan analisis saya, saya kembali ke pengertian ingroup dan outgroup. 

Ingroup dan outgroup saling bertolak belakang. Semua sifat yang kita kenakan pada 

outgroup adalah sifat yang tidak kita inginkan, dan sebaliknya. Penilaian kita mengenai 

ingroup, disebut auto-image, berlawanan dengan penilaian kita mengenai outgroup, 

disebut hetero-image. Dalam imagologi dikenal pula antagonisme antara Utara dan 

Selatan,  kuat dan lemah, pusat dan perifer. Untuk tujuan kita, antagonisme antara kuat 

dan lemah sangat berguna. Menurut analisis saya, setiap waktu selama zaman kolonial 

terdapat tiga kelompok utama (hal ini juga tercermin dalam pengaturan lapisan 

masyarakat pada zaman itu), yaitu kelompok orang Eropa yang kecil namun paling 

berpengaruh, kelompok orang pribumi yang sangat besar namun dianggap lemah oleh 

orang Eropa, dan kelompok orang Cina yang oleh orang Belanda dipakai sebagai 

mediator antara kedua kelompok tadi. Di kala kelompok Cina dianggap kuat, yaitu pada 

tahun 1870-1900, mereka ditakuti oleh orang Belanda dan dianggap sebagai saingan. 

Menurut teori imagologi, outgroup yang kuat digambarkan sebagai jahat dan kejam. Itu 

yang terjadi pada orang Cina. Sebaliknya orang pribumi pada waktu itu dianggap lemah, 

dan dipandang oleh orang Belanda sebagai outgroup yang harus dibantu, namun harus 

tetap tunduk pada ingroup orang Belanda (saya memandang pada ingroup dan outgroup 

dari pihak penulis Belanda). Setelah tahun 1900, outgroup orang Cina melemah dan 

imaji mereka lebih positif. Orang pribumi ternyata menemukan identitas diri, dan 

menjadi lebih kuat, sehingga tidak lagi perlu dilindungi.  Imaji positif orang Cina 

tampak dalam beberapa karya, misalnya novel historis Fa: de roman van een Chinese in 

het oude Batavia (Fa: novel seorang perempuan Cina di Batavia Lama) karya Simon 

Franke (1947), yang menceritakan pengalaman seorang perempuan Cina bernama Fa, 

yang lolos dari pembunuhan massal orang Cina yang terjadi di Batavia pada tahun 1740, 

dan cerita-cerita mengenai buruh Cina di Sumatra, yang terutama menggambarkan kuli 

Cina sebagai orang yang sangat rajin dan mantan kuli sebagai orang yang sangat 

berterima kasih kepada toean yang menyelamatkan hidupnya, atau memberinya 

pekerjaan baru. 
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Kesimpulan umum saya adalah bahwa citra orang Cina dalam susastra Indis-Belanda 

1880-1950 di satu pihak sangat tergantung pada konteks historis pada zaman penulisan 

dan di pihak lain sangat ditentukan oleh kedekatan fisik orang Cina dalam novel dengan 

orang pribumi. Orang Cina di Jawa, yang berhubungan erat dengan penduduk pribumi 

umumnya digambarkan jauh lebih negatif daripada orang Cina di Sumatra, yang sebagai 

kuli menjalani kehidupannya terpisah dari kuli pribumi. Tetapi di situ pun, jika ada 

orang pribumi, orang Cina digambarkan sebagai lebih kaya, lebih kuat. Ia dibunuh oleh 

penulisnya. Contohnya adalah novel Koelie (1932) oleh Madelon Székely-Lulofs dan 

cerita 'De carrière van Chaw A. Hjong' (1937) yang dikarang oleh László Székely. 

Orang Cina yang kaya di Jawa digambarkan dengan sangat negatif, terutama kalau dia 

seorang pedagang. Perempuan-perempuan Cina, kecuali yang menjadi tukang gadai, 

digambarkan positif: cantik, enerjik dan pro-aktif. 


