
i 

 

KAJIAN SOSIAL BUDAYA ROMAN “BUMI MANUSIA” KARYA 

PRAMOEDYA ANANTA TOER BERDASARKAN TEORI 

PIERRE BOURDIEU DAN KAITANNYA DENGAN 

PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 

 

 

 

 

 

 

  

 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada 

Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah  

 

Oleh 

M. ZAINAL ABIDIN 

NIM. E1C011026 

 

 

PRODI PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2016 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

1. Ikhtiar (Ar-Ra’d ayat 11 dan Toer BM, 2009: 483). 

Nasibmu – kau sendiri yang tentukan! … Perjuangan tanpa batas, Dengan 

segala kemampuan dan ketidakmampuan, Demi kehormatan seorang manusia. 

2. Syukur (Toer BM, 2009: 105). 

Hidup bisa memberikan segala pada barang siapa tahu dan pandai menerima  

3. Ikhlas (Toer, BM, 2009: 535). 

Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. 

 

PERSEMBAHAN 

Penelitian ini saya persembahkan bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam, yang 

telah memberi hidup dan menjaga kehidupan ini. Kemudian bagi baginda Nabi besar 

Muhammad SAW yang mencerahkan bumi ini. Dan bagi kedua orang tua yang telah 

merawat dan membesarkan saya hingga saya bisa sampai seperti sekarang ini.   

Ada juga bagi rembulan yang telah sudi mencium selokan di malam-malam 

yang gelap dan pengap. Juga bagi seekor gelatik di bangku taman, yang 

membawakan sepasang rembulan di pipinya, mimpi yang hijau, dan tunas-tunas 

muda yang gugur di gerimis bulan Juli. Kemudian bayang yang membikin beku 

dinding-dinding, padanya juga aku persembahkan, mimpi dari mimpi, dan aku tahu 

pasti – sentuhan lembut dan gemerincing tangis waktu itu, akan jadi api dalam tungku 

semangatku, meski dalam sunyi dan bisu. Terimakasih …………………………      
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi kekontroversian dan keunggulan roman Bumi 

Manusia, minimnya penelitian karya sastra menggunakan Teori Pierre Bourdieu 

terutama pada roman Bumi Manusia, serta krisisnya rasa Nasionalisme, krisisnya 

kesadaran akan keadilan, sikap kritis terhadap kebudayaan baru, dan sikap bijak 

terhadap kebudayaan sendiri. Masalah yang dikupas pada penelitian ini, yaitu 1) 

kondisi sosial budaya yang membentuk praktik pergundikan yang diceritakan dalam 

roman Bumi Manusia, 2) dampak praktik pergundikan terhadap kondisi sosial budaya 

masyarakat yang diceritakan dalam roman Bumi Manusia, 3) usaha pemertahanan 

praktik pergundikan yang terjadi dalam roman Bumi Manusia, 4) usaha Nyai 

Ontosoroh dalam mendapatkan hak-haknya sebagai seorang manusia dalam roman 

Bumi Manusia, dan 5) kaitan hasil penelitian sosial budaya roman Bumi Manusia 

dengan pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. 

Metode analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, display data, dan 

verifikasi data yang disesuaikan dengan Teori Pierre Bourdieu. Hasil dari penelitian 

ini adalah: 1) ditemukan tiga kondisi sosial budaya yang membentuk praktik 

pergundikan pada roman Bumi Manusia, yaitu a) kondisi sosial budaya Pribumi 

(Jawa Timur) yang didasarkan pada gender, usia, kelas, serta  kesederhanaan 

kebudayaan masyarakat Pribumi (Jawa Timur). b) kondisi sosial budaya bangsa 

Eropa yang lebih maju daripada kondisi sosial budaya Pribumi (Jawa Timur), 

terutama dalam hal peralatan dan perlengkapan hidup, ilmu pengetahuan, dan 

ekonomi. c) kondisi sosial budaya kolonial (Pemerintahan Hindia Belanda) yang 

menempatkan bangsa Belanda pada strata atau kelas tertinggi. 2) dampak praktik 

pergundikan terhadap kondisi sosial budaya masyarakat yang diceritakan dalam 

roman Bumi Manusia, yaitu lahirnya strata sosial baru beserta ketentuannya, 

tanggapan negatif masyarakat, perilaku pengucilan, terbentuknya kosakata baru, 

membantu penyebaran kebudayaan baru, dan memperluas peluang akulturasi. 3) 

upaya pemertahanan praktik pergundikan yang terjadi dalam roman Bumi Manusia, 

yaitu melalui kekuasaan ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. 4) usaha yang 

dilakukan oleh Nyai Ontosoroh dalam mendapatkan hak-haknya sebagai seorang 

manusia adalah dengan a) perlawanan terhadap orang tua dan beberapa masyarakat 

Pribumi, ia lakukan dengan cara memutuskan pertalian darah serta belajar dan 

bekerja lebih giat. b) perlawanan terhadap Ir. Maurits Mellema dan beberapa orang 

golongan Totok, ia lakukan melalui jalan hukum, media masa, dan gerilya. 5) kaitan 

hasil penelitian sosial budaya roman Bumi Manusia dengan pembelajaran sastra di 

SMA, yaitu menjadi bahan ajar tentang pembelajaran unsur intrinsik dan ekstrinsik 

novel Indonesia sesuai kurikulum KTSP. Selain itu, juga dapat meningkatkan rasa 

Nasionalisme, kesadaran akan keadilan, sikap kritis, dan sikap bijak siswa.            

Kata kunci: Pergundikan, Teori Pierre Bourdieu, gender, ras, dan kelas.   
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ABSTRACT  

 

This research is motivated on the controversy and excelence romance Bumi 

Manusia, on the lack of research literature using the theory of Pierre Bourdieu 

especially on romance Bumi Manusia, and along with the crisis of Nationalism, crisis 

awareness of justice, crisis a critical attitude to wards a new culture, and a wise 

attitude to wards their own culture. The Problems of this study, consist of 1) the 

socio-cultural conditions that shape the practice of Concubine is told in the romance 

Bumi Manusia, 2) the impact of the practice of concubine to the social and cultural 

conditions as told in the romance Bumi Manusia, 3) business retention practice of 

concubine happened in romance Bumi Manusia, 4) Nyai Ontosoroh effort in getting 

their rights as a human being in a romance Bumi Manusia, and 5) the relation of the 

research with teaching literature in high school. This research is a qualitative 

descriptive study. Data collection method used in this research is the method of 

documentation. Then the method used in the data analysis is with the stages of data 

reduction, data display, and verification of data tailored to the theory of Pierre 

Bourdieu. Results from this study are; 1) found three socio-cultural conditions that 

shape the practice of concubine in romance Bumi Manusia, namely a) socio-cultural 

conditions of the Native (East Java) based on gender, age, and class, as well as the 

simplicity of the culture of the Native community (East Java). b) socio-cultural 

conditions of the Europeans are ahead of the social and cultural conditions of the 

Native (East Java), especially in terms of equipment and supplies life, science, and 

economics. c) social-cultural conditions of colonial (Dutch East Indies government) 

that puts the Dutch at the highest strata or class. 2) The impact of the practice of 

concubine to the social and cultural conditions as told in the romance Bumi Manusia, 

the birth of the new social strata and its provisions, the negative response of society, 

the behavior of exclusion, the formation of new vocabulary, to help spread new 

culture, and expand the opportunities acculturation. 3) preservation efforts concubine 

practices that occur in the romance Bumi Manusia, through the power of economic, 

social, cultural, and symbolic. 4) work done by Nyai Ontosoroh in getting their rights 

as a human being is to a) resistance to the parents and some Native communities, he 

did by breaking consanguinity and learn and work harder. b) Resistance to Ir. Maurits 

Mellema and some groups Totok, he did through the law, mass media, and the 

guerrilla. 5) The related research with teaching literature in high school, namely that 

is a matter of teaching about learning the intrinsic and extrinsic elements of Indonesia 

novel accordance KTSP curriculum. In addition, it can also in crease sense of 

Nationalism, sense of justice, a critical attitude, and attitude wise students. 

Keywords: Concubine, theory of Pierre Bourdieu, gender, rasis, and class. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Banyak roman atau novel lama karya sastrawan Indonesia, yang sampai 

saat ini masih hangat diperbincangkan oleh para kritikus sastra dan para 

akademisi. Salah satu di antaranya adalah roman Bumi Manusia. Roman ini 

begitu fenomenal karena menceritakan masa kelam yang dialami Indonesia 

pada masa kolonial, yang pada masa itu dianggap tabu. Roman ini merupakan 

karya Avant-Grade Pramoedya Ananta Toer dan menjadi cikal bakal 

terbentuknya Nation awal abad ke-20. Roman yang merupakan sumbangan 

Indonesia untuk dunia ini, telah diterbitkan di beberapa negara seperti; 

Indonesia, Belanda, China, Malaysia, Australia, Jerman, Swedia, Jepang, Rusia, 

Ukraina, Italia, Korea, New York, Spanyol, Prancis, Norwegia, Portugal, 

Serbian, dan lain sebagainnya (Toer, 2009:5). Sedangkan di Indonesia, roman 

ini diterbitkan pada tahun 1980 dan dilarang terbit setahun setelahnya karena 

dianggap menyebarkan ajaran Marxisme-Leninisme. (http://id.wikipedia. 

org/wiki/Bumi_Manusia diakases pada tanggal 4 Februari 2015 pukul 16.50 

WITA).  

Bumi Manusia merupakan roman pertama dari kumpulan Tetralogi Buru 

karya Pramoedya Ananta Toer. Dalam Tetralogi Buru ini terdapat empat roman 
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dengan judul Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah 

Kaca. Ke-empat roman itu ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer sewaktu 

mendekam di kamp kerja paksa tanpa proses hukum pengadilan di Pulau Buru, 

yaitu pada Agustus 1969 – 12 November 1979. 

Roman Bumi Manusia dilisankan pada tahun 1973, lalu ditulis pada 

tahun 1975. Roman ini menceritakan banyak permasalahan sosial dan budaya 

pada masa kolonial. Berdasarkan analisis awal, diketahui bahwa permasalahan 

itu timbul akibat, 1) dominasi Patriarki dalam keluarga dan masyarakat, 2) 

dominasi Ras kulit putih terhadap kulit berwarna, dan 3) dominasi Kelas mapan 

terhadap kelas yang tidak mapan. Permasalahan sosial budaya tersebut telah 

membentuk praktik pergundikan di lingkungan masyarakat Jawa yang menjadi 

fokus cerita dalam roman Bumi Manusia. Dari praktik pergundikan itu, seorang 

gundik menghadapi penindasan yang berlapis, seperti penindasan Gender, Ras, 

dan Kelas. Hal ini terjadi karena dalam relasi pergundikan, kuasa sepenuhnya 

berada di tangan  laki-laki, kulit putih, dan dari kelas mapan. 

Pergundikan adalah praktik menjadikan wanita pribumi sebagai selir 

oleh laki-laki Eropa. Seorang wanita yang dijadikan gundik biasa dipanggil 

dengan sebutan Nyai. Praktik pergundikan ini pernah dihapus oleh Gubernur 

Jenderal Hindia Belanda ke-4 bernama Jon Pieterszoon Coen pada 11 

Desember 1620. Namun kenyataannya, praktik pergundikan tetaplah 

berlangsung. 

Praktik pergundikan dalam roman Bumi Manusia disajikan dengan 

sangat menarik oleh Pramoedya Ananta Toer sehingga pembaca merasa seperti 
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hidup pada zaman kolonial dan pembaca dapat merasakan pendalaman batin 

seorang gundik. Pribadi seorang Nyai Ontosoroh dilukiskan Pramoedya Ananta 

Toer sebagai pribadi yang kuat, berwibawa, dapat menggenggam hati orang, 

terpelajar, berbahasa Belanda sangat baik, dan bebas. Selain itu, praktik 

pergundikan yang tidak dapat diakhiri digambarkan Pramoedya Ananta Toer 

dengan sangat mengharukan melalui peristiwa pemberian kopor terhadap 

Anelies, bersama kopor itu Sanikem dilepas oleh orang tuanya dan dengan 

kopor itu pula Sanikem melepas Anelies pergi. 

Oleh sebab itu, peneliti memilih roman Bumi Manusia sebagai objek 

penelitian sosial budaya. Permasalahan sosial dan budaya yang akan dikaji 

yaitu, 1) kondisi sosial budaya yang membentuk praktik pergundikan, 2) 

dampak praktik pergundikan, 3) usaha pemertahanan praktik pergundikan, dan 

4) usaha Nyai Ontosoroh mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Selama 

ini penelitian-penelitian yang berobjek roman Bumi Manusia cenderung 

menggunakan pendekatan Feminis, Mimesis, ataupun Sosial Budaya secara 

umum. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan pendekatan Pierre 

Bourdieu untuk mengkaji terjadinya praktik dominasi Patriarki, Ras, Dan 

Kelas serta usaha yang dilakukan Nyai Ontosoroh dalam melawan dominasi 

tersebut. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak hanya mengkaji 

persoalan sosial budaya dalam roman Bumi Manusia, tetapi juga membahas 

bagaimana pola pikir dan perilaku masing-masing tokoh dalam roman Bumi 

Manusia sehingga tercipta kondisi sosial budaya semacam itu.  
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Hasil penelitian ini kemudian akan digunakan sebagai bahan ajar dalam  

pembelajaran sastra di SMA. Teori Pierre Bourdieu yang digunakan dalam 

penelitian ini memang tidak diajarkan pada siswa SMA. Namun secara umum, 

keterkaitan penelitian ini dengan pembelajaran sastra di SMA terlihat pada 

Kurikulum KTSP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas XI Semester I.  

Pada Kurikulum KTSP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas XI 

Semester I terdapat materi pokok tentang memahami berbagai novel Indonesia. 

Berdasarkan materi tersebut, penelitian ini akan diarahkan sebagai materi dalam 

pembelajaran sastra dengan indikator ”menganalisis unsur ekstrinsik dan 

intrinsik dalam novel Indonesia”, terutama permasalahan sosial budaya yang 

terdapat dalam roman Bumi Manusia. Lalu dari proses pembelajaran sastra ini 

diharapkan siswa mampu mengkaji permasalahan sosial budaya dalam roman 

Bumi Manusia, mampu menggali sejarah Indonesia yang terefleksi ke dalam 

roman Bumi Manusia, dan mampu mengaitkan permasalahan sosial budaya 

yang terjadi di dalam roman Bumi Manusia dengan permasalahan sosial budaya 

yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, berdasarkan 

beberapa permasalahan, alasan, dan tujuan di atas, penelitian ini dirumuskan 

dengan judul ”Kajian Sosial Budaya Dalam Roman Bumi Manusia Karya 

Pramoedya Ananta Toer Berdasarkan Teori Pierre Boudieu Dan Kaitannya 

Dengan Pembelajaran Sastra di SMA”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada pun masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian ini sebagai berikut; 

1. Bagaimanakah kondisi sosial budaya yang membentuk praktik 

pergundikan dalam roman Bumi Manusia? 

2. Bagaimanakah dampak praktik pergundikan pada kondisi sosial budaya 

masyarakat yang diceritakan dalam roman Bumi Manusia?  

3. Bagaimanakah upaya pemertahanan praktik pergundikan yang terjadi 

dalam roman Bumi Manusia? 

4. Bagaimanakah usaha Nyai Ontosoroh mendapatkan hak-haknya sebagai 

manusia dalam roman Bumi Manusia? 

5. Bagaimanakah kaitannya kajian sosial budaya dalam roman Bumi 

Manusia dengan pembelajaran sastra di SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan; 

1. Kondisi sosial budaya yang membentuk praktik pergundikan dalam 

roman Bumi Manusia. 

2. Dampak praktik pergundikan pada kondisi sosial budaya masyarakat yang 

diceritakan dalam roman Bumi Manusia.  

3. Upaya pemertahanan praktik pergundikan yang terjadi dalam roman Bumi 

Manusia. 
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4. Usaha Nyai Ontosoroh mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dalam 

roman Bumi Manusia. 

5. Kaitan kajian sosial budaya dalam roman Bumi Manusia dengan 

pembelajaran sastra di SMA.   

 

1.4 Manfaat Penelitian   

Suatu penelitian yang baik tentu harus memberikan manfaat. Adapun 

manfaat-manfaat yang dapat diberikan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan atau 

wawasan mengenai kesusastraan, khususnya penelitian dengan objek 

roman Bumi Manusia menggunakan pendekatan Pierre Bourdieu. Selain 

itu, penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan teori dalam 

diskusi kesusastraan atau materi perkuliahan.    

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman 

dalam mengembangkan sikap Nasionalisme, kesadaran akan 

keadilan, kritis terhadap kebudayaan baru, dan pentingnya berlaku 

bijak terhadap kebudayaan sendiri.  

b. Bagi pembaca dan penikmat sastra, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan alternative pemecahan masalah yang terdapat pada 

roman Bumi Manusia dengan sudut pandang yang berbeda. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan mampu membantu penikmat sastra 
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untuk memahami isi roman Bumi Manusia terutama pada aspek 

sosial budaya. 

c. Bagi institusi pendidikan Universitas Mataram, penelitian ini 

diharapkan menambah pustaka penelitian di Universitas Mataram, 

terutama FKIP Jurusan Pendidikan Bahasa Dan Seni sehingga 

mampu memberikan motivasi dan rujukan kepada para peneliti yang 

hendak melakukan penelitian pada roman Bumi Manusia terutama 

dengan pendekatan sosial budaya.  

d. Bagi para pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA/SMK/MA, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan 

secara maksimal pada pembelajaran sastra di SMA sehingga mampu 

menumbuh kembangkan sikap Nasionalisme, sadar hukum, 

menumbuhkan rasa keadilan, bekerja keras, mandiri, kritis terhadap 

kebudayaan baru, dan mampu berlaku bijak terhadap kebudayaan 

sendiri pada diri siswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Setiap penelitian selalu mempunyai acuan yang mendasarinya. Beberapa 

penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan pembanding dalam penelitian ini 

diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu; penelitian yang berobjek roman 

Bumi Manusia dan penelitian tentang sosial budaya. Pada kelompok penelitian 

yang berobjek roman Bumi Manusia terdapat penelitian yang mengkaji tentang 

Mimesis, Wacana Feminis dan Eksistensi tokoh, serta permasalan sosial yang 

terdapat dalam roman Bumi Manusia. Sedangkan pada kelompok penelitian 

tentang sosial budaya terdapat penelitian yang membahas nilai-nilai sosial-budaya 

serta aspek sosial-budaya suatu masyarakat yang terdapat dalam novel atau cerita 

rakyat. 

Pertama, penelitian yang berobjek roman Bumi Manusia seperti yang 

dilakukan oleh Sukma (2013) berjudul “Kajian Mimesis Pada Novel Bumi 

Manusia  Karya Pramoedya Ananta Toer Dan Keterkaiatannya Dengan 

Pembelajaran Sastra Di SMA”. Pada penelitian ini sang peneliti mengkaji 

cerminan sejarah yang terdapat pada roman Bumi Manusia dan mengaitkannya 

dengan pembelajaran sastra di SMA. Ada pun cerminan sejarah hasil dari 

penelitian ini adalah tentang kondisi sosial budaya berupa diskriminasi ras, 
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tradisi sungkem, budaya patriarki, stratifikasi sosial kolonial dan dengan kondisi 

politik-desentralisasi dan politik rasial. 

Kemudian penelitian Syam (2013) berjudul “Representasi Nilai Feminisme 

Tokoh Nyai Ontosoroh Dalam Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer 

(Sebuah Analisis Wacana)”. Melalui penelitian ini, Syam berusaha mengetahui isi 

pesan yang ingin disampaikan Pramoedya Ananta Toer dalam roman Bumi Manusia dan 

mengetahui representasi nilai Feminisme tokoh Nyai Ontosoroh dalam roman Bumi 

Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Pada penelitian ini Syam menggunakan 

pendekatan analisis wacana model Sara Mills. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah 

representasi nilai feminisme pada tokoh Nyai Ontosoroh dalam roman Bumi Manusia 

yang dipengaruhi oleh ibunya sendiri.  

Selanjutnya, penelitian Auliana (2009) berjudul “Eksistensi Perempuan 

Dalam Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer (Sebuah Kajian 

Kritik Sastra Feminisme)”. Melalui penelitian ini, Auliana berusaha 

mendeskripsikan tentang Eksistensi perempuan dalam roman Bumi Manusia 

karya Pramoedya Ananta Toer, yaitu; (1) eksistensi pribadi perempuan, (2) 

eksistensi perempuan dalam keluarga, dan  (3) eksistensi perempuan dalam 

masyarakat berdasarkan strata sosial masyarakat yang terkandung dalam novel. 

Pada penelitian ini, Auliana menggunakan pendekatan filsafat Eksistesialisme 

untuk menemukan deskripsi eksistensi tokoh perempuan dalam roman Bumi 

Manusia. Kemudian dari penelitiannya, Auliana menemukan eksistensi tokoh 

perempuan dalam roman Bumi Manusia sebagai berikut; (1) eksistensi tokoh 
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perempuan sebagai pribadi terlihat dari tokoh perempuannya yang terpelajar dan 

cerdas, fasih dalam pelafalan bahasa Belanda, menguasai banyak istilah-istilah 

Eropa, gemar membaca buku-buku Eropa, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan dalam berdagang, mampu mengurus semua kepentingannya 

(dirinya, keluarga, dan perusahaan) sendiri, berani menghadapi kekuasaan Eropa, 

berani mengambil keputusan untuk tidak mengakui orang tuanya, berani dalam 

mengambil keputusan untuk tetap dipanggil dengan sebutan Nyai bukan 

Mevrouw. (2) eksistensi perempuan dalam keluarga yang terdapat dalam roman 

Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, terefleksi dari tokoh perempuan 

yang berperan sebagai seorang istri, seorang ibu dan ibu mertua dalam 

keluarganya. (3) eksistensi perempuan dalam lingkungan masyarakat yang 

terdapat dalam roman Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, terefleksi 

dari tokoh perempuan yang berkedudukan sebagai majikan dalam perusahaan, 

tokoh sebagai warga negara dari sistem pemerintah kolonial atau sebagai 

perempuan pribumi, dan sebagai  perempuan yang berstatus sebagai gundik. 

Berikutnya, penelitian Nurcahyono berjudul “Kajian Sosial Dalam Novel 

Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer”. Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan struktur dan nilai-nilai yang terkandung dalam roman Bumi 

Manusia dengan menggunakan pendekatan struktural dan pragmatik. Ada pun 

segi sosial yang dikaji dalam penelitian ini adalah stuktur sosial, proses sosial, 

dan masalah sosialnya.  
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Dan penelitian Varia (2011) berjudul “Problem Sosial Novel Bumi 

Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer (Tinjauan Sosiologi Sastra Dan Nilai 

Pendidikan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 

problem-problem sosial yang menjadi masalah dalam novel, latar belakang sosial 

historis novel, dan nilai pendidikan yang terdapat dalam roman Bumi Manusia 

karya Pramoedya Ananta Toer. Hasil penelitian meliputi: (1) hasil analisis kajian 

problem sosial yang menjadi masalah dalam novel meliputi: (a) kemiskinan (b) 

kejahatan, (c) disorganisasi keluarga, (d) masalah generasi muda dalam 

masyarakat modern, (e) peperangan antara tentara Belanda dengan penduduk 

pribumi (f) pelanggaran terhadap norma-norma, dan (g) birokrasi. (2) latar 

belakang sosial historis novel, dan (3) nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam 

roman Bumi Manusia adalah (a) nilai vitalitas atau kehidupan sosial, 

membuktikan bahwa manusia mahluk sosial yang harus saling tolong-menolong 

dan menghargai antar sesama manusia, dan (b) nilai spiritual yang mencakup: (1) 

nilai agama yang mengatur penganutnya, bahwa agama adalah dogma bagi 

penganutnya, dan (2) nilai ajaran hidup tentang kebenaran, kemandirian, dan 

kepribadian yang baik, dan (3) nilai budaya Jawa mencakup (a) bahasa Jawa, (b) 

orang keramat, roh, dan slametan, (c) perasaan dan unggah-ungguh, (d) kuwalat, 

(e) kebersamaan (mangan ora mangan kumpul), (f) mawas diri dan sadar posisi, 

dan (g) seni musik dan nyanyian. Nilai vitalitas atau kehidupan sosial adalah nilai 

yang mudah diubah, dan nilai spiritual adalah nilai yang sulit diubah. 
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Ke dua, penelitian yang membahas tentang sosial budaya seperti yang 

dilakukan oleh Yani (2011) berjudul “Nilai-Nilai Sosial Budaya Dalam Novel 

Merpati Kembar Di Lombok Karya Nuriadi Dan Kaitannya Dengan 

Pembelajaran Apresiasi Sastra Di SMA”. Penelitian ini mendeskripsikan nilai 

sosial budaya berupa rasa malu dan harga diri, menghormati prestasi, gotong 

royong, rendah diri, empati tinggi, serta rasional dan impersonal dalam novel 

Merpati Kembar Di Lombok karya Nuriadi.  

Kemudian oleh Febriani (2009) berjudul “Nilai Sosial Budaya Dalam 

Novel Saraswati Karya AA. Navis. Penelitian ini mendeskripsikan unsur intrinsik 

dan ekstrinsik novel Saraswati serta nilai sosial budaya novel tersebut berupa; 

ramah tamah, tolong menolong, kekeluargaan, balas budi, dan gotong royong.  

Selain itu, juga dilakukan oleh Indriani (2012) berjudul “Nilai Sosial 

Budaya Dalam Legenda Ai Mangkung Kabupaten Sumbawa Dan Kaitannya 

Dengan Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Di SMA. Penelitian ini 

mendeskripsikan wujud nilai sosial dan budaya dalam Legenda Ai Mangkung-

Kabupaten Sumbawa dan kaitannya dengan pembelajaran bahasa dan sastra di 

SMA. 

Selanjutnya penelitian Rahmawati (2012) berjudul “Aspek Sosiologi 

Dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy Dan 

Penerapannya Sebagai Bahan Pembelajaran Sastra Di SMP/MTS”. Penelitian ini 

mendeskripsikan (1) konteks sosial pengarang yang membawa pengaruh dalam 

tataran pesantren tentang masalah perempuan, (2) gambaran masayarakat tentang 
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perlakuan berbeda laki-laki dan perempuan, perjodohan dan poligami, serta 

pendidikan dengan tingkah laku tidak berbanding lurus, (3) fungsi sosial sebagai 

pendobrak, pembaharuan, pendidikan. Kemudian mendeskripsikan kaitan hasil 

penelitian dengan pembelajaran yaitu berupa pesan yang terkandung dalam novel 

dengan pembelajaran sastra di SMP/MTS.  

Penelitian lain, dilakukan oleh Suharti (2013) berjudul “Aspek Nilai 

Budaya Dalam Cerpen Rakyat Sumbawa Lala Buntar Dari Kabupaten Sumbawa 

Dan Relevansinya Pada Pembelajaran Sastra Di SMA. Penelitian ini 

mendeskripsikan nilai dan fungsi budaya dalam cerpen rakyat Lala Buntar-

Kabupaten Sumbawa. Kemudian mendeskripsikan relevansi aspek nilai budaya 

tersebut dengan pembelajaran sastra di SMA.   

Dan penelitian yang dilakukan oleh Sudarman (2012) berjudul “Analisis 

Aspek Sosial Budaya Legenda Tanjung Menagis Pada Masyarakat Sumbawa Dan 

Implikasinya Pada Pembelajaran Sastra Di SMA. Penelitian ini mendeskripsikan; 

(1) struktur dalam dan luar Legenda Tanjung Menangis, (2) aspek sosial budaya 

dalam Legenda Tanjung Menangis berupa lingkungan, tujuan, kesempatan, dan 

fungsi penciptaan Legenda tersebut serta relevansinya dengan masyarakat. 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, diketahui bahwa perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang berobjek roman Bumi Manusia terletak pada 

teori dan cara menganalisis permasalahan. Pada penelitian yang berobjek roman 

Bumi Manusia di atas, terdapat permasalahan Gender yang dianalisis dengan teori 

wacana Sara Mills, lalu Eksistensi tokoh dianalisis dengan filsafat 
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Eksistensialisme, cerminan kehidupan dianalisis dengan teori Mimesis, serta 

permasalahan sosial dianalisis dengan Struktural-Pragmatik dan Sosiologi Sastra. 

Sedangkan dalam penelitian ini akan digunakan teori Pierre Bourdieu untuk 

mengkaji proses terbentuknya suatu kondisi sosial dan terbentuknya sebuah 

kebudayaan akibat dari praktik-praktik yang dilakukan oleh agen-agen baik 

berupa individu, masyarakat, ataupun intansi di dalam roman Bumi Manusia, 

serta cara-cara yang dilakukan oleh agen-agen lain dalam merebut ruang 

kemungkinan-kemungkinan untuk membalik atau melakukan pengambilan posisi 

pada sistem sosial dan kebudayaan yang telah ada. Selanjutnya, diketahui pula 

bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas yang juga 

membahas tentang sosial budaya. Hal ini karena penelitian-penelitian di atas 

hanya membahas nilai sosial, aspek, dan wujud sosial budaya. Sedangkan pada 

penelitian ini, penulis mengkaji praktik-praktik sosial budaya yang dilakukan oleh 

tokoh-tokoh yang terdapat dalam roman Bumi Manusia.  

Jadi, setelah merujuk pada penelitian-penelitian di atas, penelitian yang 

akan dilakukan ini merupakan alternatif baru dalam memecahkan permasalahan 

yang terdapat dalam roman Bumi Manusia. Hal ini dikarenakan penelitian yang 

menggunakan teori Pierre Bourdieu untuk membahas fenomena sosial budaya 

dalam roman Bumi Manusia belumlah ada, terutama di FKIP Universitas 

Mataram-Jurusan PBSI. Selama ini penelitian yang mengkaji roman Bumi 

Manusia menggunakan teori Mimesis, Wacana Sara Mills, Eksistensialisme, 

Struktural-Pragmatik, dan Sosiologi Sastra.  
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Manusia, Sosial, Dan Kebudayaannya 

Masyarakat adalah semua kesatuan hidup manusia yang bersifat 

mantap dan terikat oleh satuan adat-istiadat dan rasa identitas bersama 

(dalam Koentjaraningrat 2015: 120). Berdasarkan difinasi tersebut, 

diketahui bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang 

memiliki kesamaan indentitas yang membedakannya dengan masyarakat 

lainnya. Kesamaan yang dimaksudkan adalah kebudayaan.    

Menurut ilmu antropologi, “kebudayaan” adalah: keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (dalam 

Koentjaraningrat 2015: 144). Sedangkan (dalam Budiwati 2004: 2.1), 

kebiasaan hidup, kepribadian masyarakat, pengembangan teknologi, dan 

gagasan-gagasan yang mendasari pembentukan hubungan sosial itulah 

yang disebut dengan kebudayaan. Kemudian dalam perkembangannya, 

kebudayaan yang lebih tinggi disebut peradaban (dalam Ratna, 2007: 5). 

Dengan demikian, pembahasan mengenai sosial, kebudayaan, dan 

peradaban adalah pembahasan mengenai usaha manusia dalam berfikir, 

bertindak, dan berkarya demi terjalinnya interaksi dengan sesamanya.   

Menurut C. Kluckhon kebudayan memiliki tujuh unsur, yaitu 1) 

bahasa, 2) sistem pengetahuan, 3) organisasi sosial, 4) organisasi peralatan 
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hidup dan teknologi, 5) Sistem mata pencaharian, 6) System religi, dan 7) 

Kesenian (dalam Koentjaraningrat, 2015: 165). Kemudian menurut 

Koentjaraningrat, seluruh sistem Ide, tindakan, dan karya ciptaan manusia 

itulah yang merupakan wujud dari kebudayaan (dalam Budiwati, 2004: 

2.16 - 2.17).  

Manusia berusaha memenuhi tujuh unsur kebudayaan tersebut atas 

dorongan kebutuhan. Manusia selalu berpikir dan belajar untuk melakukan 

interaksi dengan sesamanya dan menciptakan alat untuk memenuhi 

kebutuhannya. Proses tersebut secara jelasnya dapat dilihat melalui skema 

berikut; 

 

Melalui skema siklus kebudayaan di atas, dapat diketahui bahwa 

kebudayaan hadir karena dorongan kebutuhan manusia, yang membuat 

manusia berpikir, bertindak, dan berkarya. Gagasan, tindakan, dan karya 

yang dihasilkan manusia menciptakan sebuah lingkungan baru. Kemudian 

lingkungan baru tersebut membentuk perilaku dan cara berpikir baru. 

Perilaku dan cara berpikir baru dapat menciptakan kebutuhan baru yang 

mendorong manusia untuk berpikir, bertindak, dan berkarya untuk 

memenuhinya. Kebudayaan awal akan membentuk kebudayaan baru, 

kebudayaan baru akan menciptakan kebudayaan baru, begitu seterusnya 

hingga manusia musnah. Oleh sebab itu, manusia terus belajar tentang 

kebudayaan melalui tiga proses, yaitu 1) Internalisasi (dorongan alamiah), 

Karya Tindakan Ide/gagasan 
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2) Sosialisasi (penyesuaian), dan 3) Enkulturasi (pencekokan/penanaman 

secara disengaja) (dalam Budiwati, 2004: 2.30 – 2.31). 

Sehubungan dengan kemampuan manusia mengembangkan 

kebudayaannya maka kebudayaan mengalami beberapa proses sebagai 

berikut; 1) Evolusi, yaitu perkembangan dari kebudayaan rendah ke 

kebudayaan yang lebih tinggi, 2) Difusi, yaitu perkembangan kebudayaan 

karena adanya masyarakat pendatang, 3) Akulturasi, yaitu perkembangan 

kebudayaan akibat persentuhan dua budaya secara langsung sehingga 

tercipta kebudayaan baru (dalam Budiwati, 2004: 2.19 - 2.20). 

Kemudian hubungan manusia dengan kebudayaanya dapat dilihat 

dari kedudukan manusia terhadap kebudayaannya. Berdasarkan buku “Ilmu 

Budaya Dasar”, diketahui bahwa manusia adalah penganut kebudayaan, 

manusia adalah pembawa kebudayaan, manusia adalah manipulator, dan 

manusia adalah pencipta kebudayaan (dalam Budiwati, 2004: 2.31). 

2.2.2 Teori Pierre Bourdieu 

 Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori Pierre 

Bourdieu mengenai Habitus, Capital, dan Arena untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan yang ada. Sebelum memaparkan konsep dari 

teori ini, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan sosok Pierre Bourdieu. 
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1. Pierre Bourdieu 

Sebelum pembahasan mengenai konsep teori Pierre Bourdieu, 

peneliti akan memaparkan sosok Pierre Bourdieu untuk kita ketahui 

bersama. Pierre Bourdieu lahir pada 1 Agustus tahun 1930 di Denguin, 

Prancis. Ia lahir dari keluarga menengah ke bawah dan ayahnya 

seorang pegawai negri.  

Pada tahun 1950-an Pierre Bourdieu masuk sekolah Prestisius 

di Paris, Ecole Normale Superieure, mengajar sebentar di Moulins 

Lycee, dan masuk wajib militer untuk Prancis di Aljazair pada tahun 

1956 selama dua tahun. Setelah usai wajib militer ia masih tetap tinggal 

dan menjadi dosen di Aljazair.  

Pierre Bourdieu kembali ke Prancis pada tahun 1960 dan 

bekerja sebagai asisten di Universitas Paris selama setahun. Pada tahun 

1962, ia menikah dengan Marie Claire Bizard dan memiliki tiga anak 

bernama; Jerome, Emmanuel, Laurent. Pierre Bourdieu juga mengikuti 

kuliah antropologi Levi-Srauss di College de France dan menjadi 

asisten sosiolog Raymond Aron. Lalu pindah ke Universitas Lille 

selama tiga tahun dan kembali menduduki posisi sangat kuat sebagai 

direktur studi di L‟Ecole Practique Des hautes Etudes pada tahun 1964. 

Pada tahun-tahun selanjutnya, ia menjadi figur utama di 

Prancis dan pada tahun 1960-an ia mengumpulkan murid. Kemudian 

pada 1968 Centre De Sosiologie Europeenne didirikan dan Pierre 

Bourdieu menjadi direkturnya. Bersama asosiasi ini, terbit jurnal Actes 
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De Recherchecheen Sciences Socials yang merupakan outlet penting 

bagi Pierre Bourdieu dan pengikutnya.  

Setelah Raymond Aron meninggal pada 1981, sebagian besar 

sosiolog terkemuka Prancis (Raymond Boudon dan Alain Touraine) 

bersaing untuk menjadi pemimpin di College de France. Akan tetapi, 

kedudukan itu jatuh ke tangan Pierre Bourdieu. 

Dalam karya-karyanya, Pierre Bourdieu banyak dipengaruhi 

oleh beberapa pemikir seperti;  Jean Paul Sartre, Claude Levi-Strauss, 

Karl Marx, Weber, Emile Durkhaime, dll. Akan tetapi, Pierre Bourdieu 

menolak di cap sebagai Marxian, Weberian, Durkheimian, atau yang 

lainya. Dia menganggap label semacam itu bersifat membatasi, terlalu 

menyederhanakan, dan berbenturan dengan karnya-karyanya. Pierre 

Bourdieu mengatakan, ”segala sesuatu yang telah saya lakukan dalam 

sosiologi dan antropologi telah saya kerjakan dengan menentang apa 

yang di ajarkan kepada saya” (Bourdieu dan Wacquat, 1992; 204). 

Pierre Bourdieu akhirnya meninggal di usia tujuh puluh satu 

tahun, pada 23 Januari 2002, Paris. Ia meninggal karena kanker 

(https://seratsosial.wordpress.com/2011/03/21/pierre-bourdieu/ dan 

http://nataebiografiteacher.blogspot.com/2007/09/pierre-bourdieu.html 

diakses pada tanggal 8 Februari 2015 pukul 17.20 dan 19.19 WITA). 

2. Pandangan Teorinya 

Pada teori mengenai praktik, Pierre Bourdieu memaparkan tiga 

konsep utama yang menjadi pokok teorinya. Adapun tiga konsep utama 

https://seratsosial.wordpress.com/2011/03/21/pierre-bourdieu/
http://nataebiografiteacher.blogspot.com/2007/09/pierre-bourdieu.html
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itu adalah Habitus, Capital, dan Arena, yang lebih jelasnya dipaparkan 

sebagai berikut;  

A. Habitus 

Langkah utama untuk memahami konsep teori ini adalah 

melalui apa yang Pierre Bourdieu sebut_habitus. Habitus menurut 

Pierre Bourdieu merupakan: 

“system disposisi yang bertahan lama dan bisa 

dialihpindahkan (transposable), struktur yang distrukturkan yang 

diasumsikan berfungsi sebagai penstruktur struktur-struktur 

(structurd structures predisposed to function as structuring 

structures), yaitu sebagai prinsip-prinsip yang melahirkan dan 

mengorganisasikan praktik-praktik dan representasi-representasi 

yang bisa diadaptasikan secara objektif kepada hasil-hasilnya 

tanpa mengandaikan suatu upaya sadar mencapai tujuan-tujuan 

tertentu atau penguasaan cepat atas cara dan operasi yang 

diperlukan untuk mencapainya. Karena sifatnya „teratur‟ dan 

berkala secara objektif, tapi bukan produk kepatuhan terhadap 

aturan-aturan, prinsip-prinsip ini bisa disatupadukan secara 

kolektif tanpa harus menjadi produk tindakan pengorganisasian 

seorang pelaku”. 

Menurut definisi Pierre Bourdieu di atas, disposisi-

disposisi yang direpresentasikan oleh habitus bersifat: 
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1. Bertahan lama, dalam artian bertahan disepanjang rentang 

waktu tertentu dari kehidupan seorang agen; 

2. Bisa dialihpindahkan dalam arti sanggup melahirkan 

praktik-praktik di berbagai arena aktivitas yang beragam;  

3. Merupakan struktur yang distrukturkan dalam arti 

mengikutsertakan kondisi-kondisi sosial objektif 

pembentukannya; 

4. Merupakan struktur-struktur yang menstrukturkan, artinya 

mampu melahirkan praktik-praktik yang sesuai dengan 

situasi-situasi khusus dan tertentu. 

Habitus juga kadang digambarkan sebagai logika 

permainan (Feelfor The Game), sebuah rasa praktis (Inggris: 

Practical Sense; Prancis: Sens Pratique) yang mendorong agen-

agen bertindak dan bereaksi dalam situasi-situasi spesifik dengan 

suatu cara yang tidak selalu bisa dikalkulasikan sebelumnya, dan 

bukan sekedar kepatuhan sadar pada aturan-aturan (dalam Johnson, 

2012: xv-xvi).  

Jadi, habitus merupakan struktur mental dan kognitif 

manusia untuk menghadapi kehidupan sosial. Habitus seorang agen 

terbentuk karena proses sosial yang panjang dan teratur sehingga 

menjadi kecenderungan tak sadar dari seorang agen yang dapat 

tumbuh dan berkembang, dan dapat menghasilkan praktik-praktik 
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sesuai aturan main tempat agen berada. Habitus dengan demikian 

berhubungan erat dengan berbagai bentuk kapital, baik itu kapital 

ekonomi, kapital budaya, kapital sosial, kapital simbolik. 

B. Capital 

Konsep penting kedua menurut Pierre Bourdieu adalah 

Capital, yang dia bagi lagi menjadi beberapa jenis Capital, yaitu 

Capital Ekonomi, Capital Sosial, Capital Budaya, dan Capital 

Simbolik (dalam Atmaja, 2012: 13). Adapun penjelasan mengenai 

kapital-kapital di atas adalah sebagai berikut: 

1. Capital Ekonomi. 

  Capital Ekonomi terdiri dari beberapa jenis faktor 

produksi, seperti tanah, pabrik, mesin-mesin, dan kumpulan 

kekayaan ekonomi seperti; warisan, saham, dan uang. Capital 

Ekonomi adalah capital yang paling banyak dikejar-kejar 

umat manusia karena paling efisien dan mudah digunakan. 

Tetapi dengan memiliki capital ekonomi saja tidaklah cukup 

bagi pelaku sosial untuk melakukan interaksi kekuasaan. 

Karena untuk memiliki nilai kekuasaan lebih, maka pelaku 

sosial haruslah memiliki capital lainnya. 

2. Capital Sosial. 

 Menurut Pierre Bourdieu, “Social capital is the 

aggregate of the actual or potential resources which are 
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linked to   possession of a durable network of more  or less 

institutionalized relationships of mutual  acquaintance and 

recognition – or in other words, to membership in a group – 

which provides each of its members with the backing of the 

collectivity – owned capital.  

 “Sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh 

seseorang yang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan 

serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan 

perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan 

dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya 

bentuk dukungan kolektif”. (dalam Atmaja, 2012: 14). 

 Capital Sosial merupakan salah satu bagian dari 

strategi yang harus dimiliki untuk dapat berhasil dalam suatu 

transaksi karena penguasaan atas capital ini mempengaruhi 

penyusunan dan pemeliharaan hubungan antar-individu dan 

antar-kelompok.  Dengan memiliki Capital Sosial, seorang 

agen mendapatkan pengakuan dan dukungan timbal balik 

dari keanggotaannya dalam relasi sosial (paguyuban, 

kelompok arisan, asosiasi tertentu, dan lain sebagainya). 

3. Capital Budaya. 

 Capital Budaya atau yang Pierre Bourdieu sebut juga 

sebagai capital informasional, berhubungan erat dengan 

kumpulan kualifikasi-kualifikasi intelektual hasil dari sistem 
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pendidikan, atau diturunkan melalui keluarga, kelas sosial, 

dan investasi-investasi serta komitmen pada pendidikan. 

Capital Budaya ini hadir dalam tiga bentuk; (1) bentuk non-

fisik seperti kecenderungan kebiasaan yang tetap, yang secara 

tidak langsung jadi bagian tak terpisahkan dari diri pelaku 

sosial, (2) bentuk materi seperti buku-buku, instrumen musik, 

benda seni,  mesin-mesin canggih dan lain sebagainya. 

Kepemilikan barang-barang ini menunjukkan kualitas 

pengetahuan dan kedekatan atau persentuhan pelaku sosial 

dengan dunia sosial aktual, (3) bentuk yang bersifat 

institusional seperti gelar akademik, sertifikat, atau ijazah 

beserta kualitas intelektual yang menyertainya. (dalam 

Atmaja, 2012: 15). 

4. Capital Simbolik. 

 Capital simbolik merupakan capital yang dimiliki 

pelaku sosial berupa penghargaan-penghargaan dan 

kehormatan yang didapatkannya (seperti harga diri, martabat, 

atensi, dan lain sebagainya). Capital Simbolik merupakan 

perwujudan dari pelaku sosial yang telah memiliki ketiga 

capital lainnya (Capital Ekonomi, Capital Sosial, Capital 

Budaya).  
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C. Arena 

Konsep ketiga yang penting dalam teori Pierre Bourdieu 

adalah Arena. Arena merupakan ruang yang terstruktur tempat 

agen-agen mengekspresikan dan mereproduksi watak mereka 

(Habitus), dan mendistribusikan segala jenis Capital yang mereka 

miliki untuk bersaing memperebutkan posisi. Di dalam arena inilah 

relasi antar agen terjalin dan perubahan posisi-posisi agen dapat 

merubah struktur arena itu sendiri. Pierre Bourdieu mengatakan 

bahwa arena-arena didefinisikan sebagai ruang yang terstruktur 

dengan kaidah-kaidah keberfungsiannya sendiri, dengan relasi-

relasi kekuasaannya sendiri, yang terlepas dari kaidah politik dan 

kaidah ekonomi, kecuali dalam kasus arena ekonomi dan politik itu 

sendiri. Dan Arena adalah suatu konsep dinamis dimana perubahan 

posisi-posisi agen mau tak mau menyebabkan perubahan struktur 

arena (dalam Johnson,  2012: xvii-xviii). 

Jadi, konsep teori Pierre Bourdieu dapat dirumuskan 

sebagai berikut : (Habitus X Capital) + Arena = Praktik. Sesuai 

rumus ini, seorang agen dapat melakukan praktik sosial dengan cara 

mengakumulasi seluruh habitus dengan berapa banyak kapital yang 

ia miliki dalam suatu arena. Semakin banyak kapital yang seorang 

agen miliki, maka semakin besar pula peluang untuk 

mengekspresikan dirinya dan merebut kekuasaan atas suatu arena.  



26 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena tidak menggunakan 

angka-angka, melainkan mengutamakan penafsiran dan pemahaman. Objek 

penelitian kualitatif bukanlah gejala sosial sebagai bentuk subtantif, melainkan 

makna-makna yang terkandung di balik tindakan, yang justru mendorong 

timbulnya gejala sosial. Dalam ilmu sosial sumber data penelitian adalah 

masyarakat dan data penelitiannya adalah tindakan-tindakan. Sedangkan dalam 

ilmu sastra sumber datanya adalah karya dan data penelitiannya adalah kata-kata, 

kalimat, dan wacana (dalam Ratna, 2013:47). Kemudian pada penelitian ini akan 

dibahas mengenai kondisi sosial budaya yang membentuk praktik pergundikan, 

dampak praktik pergundikan, usaha pemertahanan praktik pergundikan, dan usaha 

Nyai Ontosoroh mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang terdapat pada 

roman Bumi Manusia.  

Oleh sebab itu, penelitian yang hendak dilakukan ini merupakan penelitian 

kualitatif karena bertujuan melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial 

budaya, dalam hal ini adalah fenomena praktik pergundikan yang terjadi dalam 

roman Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Data yang akan diolah pada 

penelitian ini bersifat deskriptif karena data penelitian berupa kalimat, dialog, dan 



27 

 

wacana dalam roman Bumi Manusia. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga 

bersifat deskriptif  karena mendeskripsikan kondisi sosial budaya yang 

membentuk praktik pergundikan, dampak praktik pergundikan, usaha 

pemertahanan praktik pergundikan, dan usaha Nyai Ontosoroh mendapatkan hak-

haknya sebagai manusia. Hal ini senada dengan pendapat Poerwandari, bahwa 

penelitain kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang 

sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatatan lapangan, gambar, foto, 

rekaman video, dan lain-lain (dalam Afifuddin dan Saebani, 2012: 130). 

3.2 Data dan Sumber Data 

3. 2.1 Data 

Data formal dalam penelitian kualitatif meliputi kata-kata, kalimat 

dan wacana (dalam Ratna, 2012:47). Oleh sebab itu, data penelitian yang 

akan peneliti lakukan adalah satuan linguistik yang berupa kata, kalimat, 

dan wacana, yang menunjukkan Habitus dan Capital agen-agen, relasi-

relasi antar agen dalam suatu Arena produksi sosio-kultural, dan tindakan 

pengambilan posisi agen-agen dalam ruang kemungkinan-kemungkinan 

suatu arena pada roman Bumi Manusia. Semua itu yang nantinya akan 

menggambarkan kondisi sosial yang membentuk praktik pergundikan, 

dampak praktik pergundikan, upaya pemertahanan praktik pergundikan, 

dan usaha Nyai Ontosoroh dalam mendapatkan hak-haknya sebagai 

manusia.  
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3. 2. 2 Sumber Data 

Data penelitian ini bersumber dari sumber data primer dan 

sekunder. Sumber data primer berupa roman Bumi Manusia yang secara 

lengkap data dan gambarnya sebagai berikut; 

1. Judul Buku  : Bumi Manusia 

2. Pengarang  : Pramoedya Ananta Toer 

3. Penerbit  : PT Lentera Dipantara 

4. Kota Penerbit  : Jakarta Timur 

5. Tahun Terbit  : 2009 (Cetakan Ke 14) 

6. Jumlah Halaman : 535 Halaman: 20 Cm 

7. Jenis buku  : Roman 

Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini berupa artikel-

artikel, dokumen-dokumen, dan buku-buku yang memiliki kesesuaian 

dengan penelitian ini. 

3. 3 Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan hal yang pokok dalam suatu penelitian. Oleh sebab itu, 

agar data penelitian yang dikumpulkan tepat, maka dalam mengumpulkan data 

perlu menggunakan metode yang tepat pula. Metode yang digunakan dalam 

mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi 

melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode ini merupakan metode 
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pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia (dalam Afifuddin dan 

Saebani, 2012: 141). Melalui metode dokumentasi, peneliti akan mengumpulkan 

data dari sumber data primer berupa satuan linguistik pada roman Bumi Manusia 

yang menunjukkan Habitus, Capital, Praktik masing-masing Agen dalam suatu 

Arena yang nantinya menunjukkan kondisi sosial budaya pembentuk, dampak, 

dan upaya pemertahanan praktik pergundikan dalam roman Bumi Manusia serta 

usaha Nyai Ontosoroh dalam mendapatkan hak-haknya sebagai seorang manusia. 

Selain itu, melalui metode dokumentasi juga peneliti mengumpulkan data-data 

pendukung berupa kalimat, wacana atau pun berita dari artikel-artikel, esai dan 

buku-buku yang membahas permasalahan tentang roman Bumi Manusia terutama 

permasalahan pergundikan.  

3.4  Metode Analisis Data 

Anailis data merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara 

sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis data melibatkan pengerjaan 

pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola-pola, 

pengungkapan hal-hal yang penting dan penentuan apa yang dilaporkan (dalam 

Afifuddin dan Saebani, 2012: 81).  

Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data yang dimaksud oleh Miles 

dan Huberman meliputi reduksi data (Data Reduction), penyajian data (Data 
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Display), dan verifikasi data (Conclusion Drawing/Verification). Reduksi data 

dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola dari data yang terkumpul banyak, 

kompleks dan rumit. Kemudian display data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lain sebagainya. Dengan 

mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. 

Dan kesimpulan dalam peneletian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori (dalam Sugiyono, 2010: 246-252). 

Pada penelitian ini, tahapan analisis data tersebut disesuaikan dengan 

teori Pierre Bourdieu sebagai berikut: 

1. Reduksi Data pada penelitian ini meliputi pendeskripsian data yang telah 

terkumpul dari roman Bumi Manusia. Kemudian data yang berupa kata, frase, 

kalimat, dan wacana yang terkumpul dari roman Bumi Manusia 

diklasifikasikan sesuai kategori, yaitu sesuai teori Pierre Bourdieu dan 

rumusan masalah. Selanjutnya, data tersebut terus-menerus dicek 

kesesuaiannya setiap melakukan pembacaan ulang roman Bumi Manusia 

sampai data tersebut benar-benar jenuh dan tuntas.  
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2. Display Data merupakan tahap selanjutnya setelah data yang terkumpul dari 

roman Bumi Manusia direduksi. Tahapan display data pada penelitian ini 

meliputi membaca roman Bumi Manusia secara berulang-ulang, analisis data 

dengan menggunakan teori Pierre Bourdieu, dan membuat skema-skema serta 

diskripsi singkat yang menunjukkan Habitus, Capital, Praktik masing-masing 

Agen dalam suatu Arena tertentu yang nantinya menunjukkan kondisi sosial 

budaya yang membentuk praktik pergundikan, dampak praktik pergundikan, 

upaya mempertahankan praktik pergundikan, dan usaha Nyai Ontosoroh 

mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Aktivitas tersebut tidak dilakukan 

sekali, tetapi secara terus-menerus hingga menemukan pola dan jawaban yang 

sesuai.  

3. Tahap selanjutnya adalah verifikasi data. Verifikasi data yang dilakukan pada 

penelitian ini meliputi diskripsi singkat mengenai hasil analisis terhadap 

roman Bumi Manusia. Kemudian dikaitkan dengan pembelajaran sastra di 

SMA. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Pergundikan dalam Roman Bumi Manusia 

Sebagai pengantar pada pembahasan, ulasan singkat mengenai praktik 

pergundikan yang terjadi dalam roman Bumi Manusia ini dimaksudkan agar 

pembaca mendapatkan gambaran awal mengenai problem, tokoh-tokoh, dan 

peristiwa yang akan diteliti. Ulasan yang telah disesuaikan dengan roman Bumi 

Manusia tersebut disajikan sebagai berikut:  

Praktik pergundikan dalam roman Bumi Manusia dialami oleh 

tokoh yang bernama Sanikem. Sanikem lahir di Tulangan. Ayahnya 

bernama Sastrotomo, seorang juru tulis di pabrik gula Tulangan. 

Ibunya seorang wanita yang cantik dan pandai merawat diri, ia tidak 

ketahui namanya. Sanikem mempunyai seorang abang bernama 

Paiman. Pada usia tiga belas tahun Sanikem dipingit oleh ayahnya. 

Selama pingitan, Sanikem dipinang banyak lelaki untuk dijadikan 

istri, tetapi semua ditolak oleh Sastrotomo. Sastrotomo mempunyai 

rencana lain untuk Sanikem, yaitu hendak menawarkan Sanikem agar 

digundik oleh Tuan Administratur pabrik gula Tulangan dengan 

harapan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi juru bayar seperti 

yang telah ia impikan. Pada usia empat belas tahun, suatu malam, 

Tuan Administratur datang berkunjung dan diperintahkannya 

Sanikem berdandan semenarik mungkin, kemudian menyuguhkan kopi 

susu kental dan kue untuk tamu itu. Tiga hari setelah itu, Sanikem 

diperintahkan mengemasi pakaian-pakaiannya untuk kemudian diajak 

pergi ke rumah Tuan Besar. Penyerahan Sanikem oleh Sastrotomo 

untuk digundik oleh Tuan Administratur berlangsung dengan 

pemberian uang sebanyak dua puluh lima gulden dan penanda 

tanganan surat kenaikan pangkat sebagai juru bayar dengan syarat 

lulus dalam pemagangan selama dua tahun. (lihat Toer 2009, 14-

123). 
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4.2 Kondisi Sosial Budaya yang Membentuk Praktik Pergundikan dalam roman 

Bumi Manusia. 

Berdasarkan analisis, diketahui bahwa terdapat tiga kondisi sosial 

budaya yang membentuk praktik pergundikan dalam roman Bumi Manusia. 

Ketiga kondisi sosial budaya tersebut, yaitu 1) kondisi sosial budaya Pribumi 

(Jawa Timur), 2) kondisi sosial budaya Eropa (Belanda), dan 3) kondisi sosial 

budaya Kolonial (Pemerintahan Hindia Belanda).  

1. Kondisi Sosial Budaya Pribumi (Jawa Timur) yang Diceritakan dalam 

Roman Bumi Manusia.  

A. Kondisi Sosial Pribumi (Jawa Timur) yang Diceritakan dalam Roman Bumi 

Manusia. 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kondisi sosial Pribumi 

(Jawa Timur) yang diceritakan dalam roman Bumi Manusia mencerminkan tata 

hidup yang didasarkan pada perilaku penghormatan atas dasar usia, kelas, dan 

gender. Perilaku sosial yang didasarkan pada tata hidup tersebut dapat dilihat 

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 

a. Perilaku Sosial yang Terjadi di Lingkungan Keluarga Pribumi (Jawa Timur). 

Perilaku sosial yang terjadi di lingkungan keluarga Pribumi (Jawa 

Timur) didasarkan atas dasar usia dan gender. Perilaku sosial dalam lingkungan 

keluarga yang didasarkan atas dasar usia terjadi antara anak dengan orang tua, 

anak paling kecil dengan anak tertua dan lain sebagainya. Perilaku sosial yang 

didasarkan atas dasar usia menunjukkan bahwa orang yang lebih tua sebagai 

orang yang harus dihormati, dipatuhi, didengar, dan dimuliakan. Perilaku 
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semacam ini dapat melanggengkan doktrin serta menciptakan kondisi yang 

otoriter dan sewenang-wenang. Perilaku sosial atas dasar usia ini dapat dilihat 

pada perilaku Sastrotomo terhadap anaknya, Sanikem. 

Kutipan 1. 

“... Betapa ia hinakan diri dan martabat sendiri. Tapi aku 

tak berani bicara apa-apa. … Waktu itu memang aku tidak akan 

mampu bercerita seperti ini. Hanya merasakan dalam hati. …” 

(Toer 2009, 116-117). 

 

Kutipan 1 di atas menunjukkan bahwa Sanikem tidak dapat berbuat 

banyak terhadap kemauan orang tuanya (mendapatkan jabatan sebagai 

juru bayar dengan menghalakan segala cara). Bahkan ketika Sastrotomo 

menawarkan Sanikem untuk digundik oleh Tuan Herman Melllema, Sanikem 

hanya bisa pasrah. Hal tersebut karena adanya perilaku atas dasar usia. Beberapa 

kutipan yang mendukung kutipan di atas adalah sebagai berikut: 

Kutipan 2, 

“… Begitulah keadaanku, keadaan semua perawan waktu 

itu, Ann-hanya bisa menunggu datangnya seorang lelaki yang 

akan mengambilnya dari rumah, entah ke mana, entah sebagai 

istri nomor berapa, pertama atau keempat. Ayahku dan hanya 

Ayahku yang menentukan. ...” (Toer 2009, 119).     

 

Kemudian kutipan 3, 

“Ah, betapa banyak pertanyaan sambar-menyambar di 

dalam hati. Aku harus lakukan semua perintah orang tuaku, 

terutama Ayah. ...” (Toer 2009, 121). 

 

Dan kutipan 4. 

“… Air mata dan lidah Ibu tak mampu jadi penolak bala. 

Apalagi aku yang tak tahu dan tak memiliki dunia ini. Badan 

sendiri pun bukan aku punya. …” (Toer 2009, 122). 
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Berdasarkan kutipan 2, 3, dan 4 di atas, diketahui bahwa Sanikem harus 

menerima keputusan dan perintah ayahnya yang memingitnya untuk dipergundik 

oleh Tuan Herman Mellema. Sebagai seorang anak, Sanikem tidak mampu 

berbuat apa-apa karena dunia dan dirinya di bawah kuasa orang tuanya, terutama 

ayah. Perilaku serupa juga dialami oleh seluruh anak perempuan waktu itu yang 

terpaksa pasrah bila dijodohkan oleh orang tuanya. Dengan demikian, Interaksi 

yang terjadi antara orang tua terhadap anaknya berbentuk perintah. Seorang 

anak tidak boleh melawan dan semua ketentuan orang tua yang menentukan.  

Selain itu juga terdapat perilaku yang menunjukkan adanya perbedaan 

kelas sosial antara orang tua dan anak. Hal tersebut tercermin pada norma tentang 

larangan seorang anak duduk sejajar dengan orang tuanya. Kutipan yang 

menunjukkan larangan anak duduk sejajar dengan orang tuanya adalah sebagai 

berikut: 

Kutipan 5.  

“Untuk pertama kalinya dalam hidupku, karena silaan 

Tuan Besar Kuasa, aku duduk di kursi yang sama tinggi dengan 

Ayah. …” (Toer 2009, 122-123). 

 

Pada kutipan 5 di atas terlihat bahwa seorang anak tidak diperbolehkan 

duduk sejajar dengan orang tua. Aturan tersebut juga mampu melanggengkan 

dominasi dan kesewenang-wenangan orang tua terhadap anaknya sehingga 

praktik-praktik pergundikan dapat terjadi.  

Perilaku sosial atas dasar usia juga tidak hanya terjadi antara orang tua 

dengan anak, melainkan juga terjadi antara kakak dengan adik. Perilaku atas 

dasar usia antara kakak dengan adik ditunjukkan pada kutipan berikut: 
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Kutipan 6.  

“Gedung itu belum kukenal. Kumasuki kamar yang 

disediakan untukku. Lampu minyak telah menyala di dalam. 

Nampaknya abang juga di kamar itu. Ia sedang duduk membaca 

di bawah lampu duduk. Aku melintas untuk membenahkan 

barang-barangku. Dan abang, yang selalu menggunakan haknya 

sebagai anak yang lahir terdahulu, sama sekali tak mengangkat 

kepala, seakan aku tidak ada di atas dunia ini. Apa dia hendak 

mengesani sebagai siswa yang rajin? 

Aku mendeham. Ia tetap tak memberikan sesuatu reaksi. 

Aku lirik bacaannya. Bukan huruf cetak: tulisan tangan! Dan aku 

curiga melihat sampul buku, itu. Hanya aku punya buku 

bersampul indah buatan tangan Jean Marais. Pelan aku berdiri 

di belakangnya. Tidak salah: buku catatan harianku. Ku rebut 

dan meradang: …” (Toer 2009, 190-191). 

 

Pada kutipan 6 di atas terlihat bahwa sebagai abang-ia bersikap 

seenaknya terhadap Minke, yang pada konteks tersebut merupakan seorang adik. 

Perilaku kesewenangan tersebut dibenarkan oleh Bunda Minke sendiri bahwa 

perilaku hormat kepada yang lebih tua sudah menjadi adat orang Jawa. 

Kutipan yang mendukung kutipan 6 di atas adalah sebagai berikut:  

Kutipan 7. 

“Kau memang sudah bukan Jawa lagi. Dididik Belanda 

jadi Belanda, Belanda coklat semacam ini. Barangkali kaupun 

sudah masuk Kristen.” 

“Ah, Bunda ini ada-ada saja. Sahaya tetap putra Bunda 

yang dulu.” 

“Putraku yang dulu bukan pembantah begini.” 

“Dulu putra Bunda belum lagi tahu baik-buruk. Yang 

dibantahnya sekarang hanya yang tidak benar, Bunda.” 

“Itu tanda kau bukan Jawa lagi, tak mengindahkan  siapa 

lebih tua, lebih berhak akan kehormatan, siapa yang lebih 

berkuasa.” 

“Ah, Bunda jangan hukum sahaya. Sahaya hormati yang 

lebih benar.” 

“Orang Jawa sujud berbakti pada yang lebih tua, lebih 

berkuasa, satu jalan pada penghujung keluhuran. Orang harus 

berani mengalah, Gus. Nyanyian itu pun mungkin kau sudah tak 

tahu lagi barangkali.” 
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“Sahaya masih ingat, Bunda. Kitab-kitab Jawa masih 

sahaya bacai. Tapi itulah nyanyian keliru dari orang Jawa yang 

keliru. Yang berani mengalah terinjak-injak Bunda.” (Toer 2009, 

193).    

 

Pada kutipan 7 di atas jelas bahwa perilaku atas dasar usia merupakan 

bagian dari adat orang Jawa. Melalui adat tersebutlah muncul perilaku hormat 

yang berlebih-lebihkan sehingga tercipta diskriminasi kelas yang menjadi faktor 

terciptanya praktik-praktik sosial budaya seperti pergundikan.  

Selain perilaku atas dasar usia, dalam lingkungan keluarga juga terdapat 

perilaku sosial atas dasar gender yang juga menjadi faktor terjadinya praktik-

praktik pergundikan. Perilaku sosial atas dasar gender tersebut merupakan wujud 

adanya budaya patriarki pada lingkungan keluarga pribumi (Jawa Timur). 

Kutipan yang menunjukkan perilaku atas dasar gender adalah sebagai berikut:  

Kutipan 8. 

“Waktu berumur tigabelas aku mulai dipingit, dan hanya 

tahu dapur, ruang belakang dan kamarku sendiri. Teman-teman 

lain sudah pada dikawinkan. Kalau ada tetangga atau sanak 

datang baru kurasai diri berada di luar rumah seperti masa 

kanak-kanak dulu. Malah duduk di pendopo aku tak 

diperkenankan. Menginjak lantainya pun tidak.” (Toer 2009, 

118). 

 

Kutipan 8 di atas menunjukkan kondisi sosial pada masa itu bahwa anak 

perempuan sudah harus dipingit pada awal masa pubernya. Selain itu, anak 

perempuan haruslah menerima untuk dijodohkan. Dua hal tersebut menunjukkan 

adanya budaya patriarki, yaitu laki-laki serba lebih daripada perempuan dan 

memiliki hak terhadapnya.  
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Kutipan lain yang juga menunjukkan adanya perilaku atas dasar gender 

adalah sebagai berikut: 

Kutipan 9. 

“… Semestinya, sebagaimana lazimnya, Ayahku beristri 

dua atau tiga, apalagi Ayah mempunyai tanah yang disewa 

pabrik dan tanah lain yang digarap oleh orang lain. ...  

Begitulah keadaanya, Ann. 

… biarpun ia dibenci, lamaran-lamaran datang meminang 

aku. Semua ditolak. Aku sendiri beberapakali pernah mendengar 

dari kamarku. Ibuku tak punya hak bicara seperti wanita pribumi 

seumumnya. Semua ayah yang menentukan. Pernah ibu bertanya 

pada ayah, menantu apa yang ayah harapkan. Dan ayah tidak 

pernah menjawab. 

… Begitulah keadaanku, keadaan semua perawan waktu 

itu, Ann-hanya bisa menunggu datangnya seorang lelaki yang 

akan mengambilnya dari rumah, entah ke mana, entah sebagai 

istri nomor berapa, pertama atau keempat. Ayahku dan hanya 

ayahku yang menentukan. …, seorang perawan tak perlau 

mengetahui sebelumnya. Sekali peristiwa itu terjadi perempuan 

harus mengabdi dengan seluruh jiwa dan raganya pada lelaki tak 

dikenal itu, seumur hidup, sampai mati atau sampai dia bosan 

dan mengusir. (Toer 2009, 118-119). 

     

Kutipan 9 di atas memperlihatkan betapa laki-laki memiliki hak lebih 

dari pada perempuan, yaitu berhak berpoligami, melamar, menentukan, didengar, 

diikuti, dan dihormati. Sementara perempuan tidak memiliki hak bicara, hanya 

menunggu, dan mengabdi.  

Selain itu, pada lingkungan keluarga, seorang ayah mempunyai hak 

penuh sebagai laki-laki dan orang tertua. Segala perintahnya harus diindahkan 

oleh istri dan anak-anaknya. Keterangan mengenai ayah sebagai sentral dalam 

keluarga yang harus diindahkan oleh istri dan anaknya dapat dilihat pada 

kutipan 3 dan 4 di atas. 
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Perilaku sosial atas dasar gender muncul sebagai wujud pola pikir dan 

kejiwaan masyarakat Jawa Timur yang terbentuk melalui doktrin yang dijejalkan 

secara terus-menerus. Wujud doktrin tersebut seperti yang telah diungkapkan 

Nyai Ontosoroh pada kutipan berikut; 

Kutipan 10.  

“… Aku benarkan tindakan telah putuskan segala dengan 

masalalu. Dia tepat seperti diajarkan orang Jawa: guru laki, 

guru dewa. …” (Toer 2009, 135). 

 

Ajaran itu mengajarkan bahwa laki-laki adalah guru dan dewa. 

Sebagai guru, laki-laki harus didengar, dihormati, dan diikuti karena laki-laki 

lebih segalanya dibandingkan perempuan. Kemudian sebagai dewa, laki-laki 

harus dimuliakan dan dijunjung. 

Selain itu, sikap menerima terhadap kondisi sosial tersebut diperlihatkan 

pada kata-kata Bunda Minke mengenai kodrat perempuan. Kutipan kata-kata 

Bunda Minke adalah  sebagai berikut; 

Kutipan 11. 

“Ah, Gus, begini mungkin kodrat perempuan. Dia 

menderitakan sakit waktu melahirkan, menderita sakit lagi karena 

tingkahnya.” (Toer 2009, 194).    

 

Kata-kata tersebut diucapkan oleh Bunda Minke ketika anak laki-

lakinya, Minke, menempuh dan kukuh pada jalannya sendiri. Hal ini 

memperlihatkan bahwa wanita harus menerima apa pun yang dipilih dan 

dilakukan laki-laki. 
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b. Perilaku Sosial yang Terjadi pada Lingkungan Masyarakat Pribumi (Jawa 

Timur). 

Perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat  jauh lebih 

kompleks dibandingkan dengan perilaku sosial yang terjadi di lingkungan 

keluarga. Perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak hanya 

mengenai masalah perbedaan usia dan gender, tetapi juga terdapat perilaku yang 

menunjukkan strata sosial atau kelas. 

Wujud dari perilaku sosial atas dasar usia dan strata sosial berupa 

penghormatan. Perintah untuk berperilaku hormat terlihat pada kutipan 7. 

Nasihat untuk menghormati orang yang lebih tua dan berkuasa tidak hanya 

berlaku pada lingkungan keluarga saja melainkan juga berlaku pada lingkungan 

masyarakat Jawa secara luas.  

Wujud dari penghormatan atas dasar usia dan kelas yang dijelaskan 

pada kutipan 7 di atas terdapat pada beberapa kutipan berikut:  

Kutipan 12. 

“Aku tampil, lupa pada bungkuk dan apurancang dalam 

adat Jawa. Rasanya diri sedang berada di depan klas. Ke mana 

saja pandang kulayangkan pasang mata para bupati juga yang 

tertumbuk olehku. Mungkin mereka mengagumi satria Panji 

berpakaian setengah Jawa setengah Eropa ini. Mungkin juga 

sedang memanjakan antipatinya karena kurangnya kehormatan 

dari diriku untuk mereka.” (Toer 2009, 200).   

 

Pada kutipan 12 di atas terdapat adat Jawa yang menunjukkan adanya 

perilaku atas dasar usia dan kelas, yaitu bungkuk dan apurancang. Perilaku 

bungkuk dan apurancang merupakan cerminan penghormatan seseorang terhadap 

orang lain yang lebih tua atau memiliki status sosial lebih tinggi. 
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Selain bungkuk dan apurancang, perilaku yang menunjukkan strata 

sosial juga berupa jalan jongkok, duduk menekur, dan mengangkat sembah 

seperti dalam kutipan berikut;  

Kutipan 13, 

“Jadi aku akan dihadapkan pada Bupati B. God! Urusan 

apa pula? Dan aku ini siswa H.B.S, haruskah merangkak 

dihadapannya dan mengangkat sembah pada setiap titik 

kalimatku sendiri untuk orang yang sama sekali tidak kukenal? ... 

Menghadap seorang bupati sama dengan bersiap menampung 

penghinaan tanpa boleh membela diri. … 

“Ya, jalan berlutut, Ndoro Raden Mas,“ agen itu seperti 

mengusir kerbau ke kubangan.” (Toer 2009, 179-180). 

 

Dan kutipan 14. 

“Di depan kursi goyang aku berhenti. Duduk bersimpuh 

dan menekuri lantai sebagaimana diadatkan. … (Toer 2009, 181). 

 

Pada kutipan 13 dan 14 di atas terlihat bahwa terdapat perilaku atas 

dasar kelas berupa keharusan duduk bersimpuh dan menekuri lantai, jalan 

jongkok atau merangkak, dan mengangkat sembah ketika bertemu dengan 

Bupati. Hal tersebut juga merupakan adat orang Jawa sewaktu bertemu atau 

menghadap orang lain yang memiliki strata sosial yang lebih tinggi.    

Selain bungkuk, apurancang, duduk besimpuh dan menekuri lantai, 

berjalan jongkok atau merangkak, serta mengangkat sembah juga terdapat 

perilaku atas dasar kelas berupa penempatan lokasi duduk. Kutipan yang 

menunjukkan perilaku atas dasar kelas yang berupa penempatan lokasi duduk 

adalah sebagai berikut: 
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Kutipan 15.  

“Semua berdiri menghormat. Tuan Asisten Residen 

berjalan langsung mendapatkan Ayahanda, memberi tabik, 

kemudian membungkuk pada Bunda, menyalami abang dan aku. 

Baru setelah itu duduk di samping Ayahanda. Gamelan 

memainkan Kebo Giro, lagu selamat datang, menggebu-gebu 

memenuhi ruangan resepsi dan hati. Dan pendopo telah penuh 

dengan hadirin dengan wajah dipancari sinar kesukaan sinar-

lampu gas. Dibelakang mereka di pelataran sana, duduk 

berbanjar para Lurah dan punggawa desa, di atas tikar.” (Toer 

2009, 199). 

 

Pada kutipan 15 di atas terlihat bahwa lokasi dan posisi duduk 

menunjukkan kelas sosial yang berbeda. Prilaku penentuan lokasi dan posisi 

duduk tersebut dimaksudkan untuk penanda kelas sosial di dalam masyarakat. 

Sebagai kelas sosial bawah, para punggawa desa diperintahkan duduk dipelataran 

dengan posisi yang lebih bawah dari Bupati   

Beberapa perilaku sosial atas dasar kelas tersebut dapat menjadi faktor 

terbentuknya praktik pergundikan seperti yang terlihat dari perilaku Sastrotomo, 

yang karena gila hormat dan jabatan tega menawarkan anaknya untuk 

dipergundik oleh Tuan Herman Mellema demi jabatan yang ia inginkan, yaitu 

Juru Bayar.       

Selanjutnya, perilaku sosial dalam masyarakat Jawa Timur waktu itu 

juga tidak terlepas pada permasalahan gender dan kelas yang muncul secara 

bersamaan seperti pada kutipan berikut; 

Kutipan 16. 

Tidak. Pada suatu kali kau akan jadi Bupati, Minke. 

Mungkin kau akan mendapat kebupatian tandus. Aku doakan kau 

akan mendapat yang subur. Kalau dewi itu kelak mendampingimu 

jadi Raden Ayu, aduhai, semua bupati di Jawa akan demam 

kapialu karena iri.  
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“Siapa bilang aku akan jadi Bupati?” 

“Aku. Dan aku akan meneruskan sekolah ke Nederland. 

Aku akan jadi insinyur. Pada waktu itu kita akan bisa bertemu 

lagi. Aku akan berkunjung padamu bersama istriku. Tahu kau 

pertanyaan pertama yang bakal kuajukan?” 

“Kau mimpi. Aku takkan jadi Bupati.” 

Dengarkan dulu. Aku akan bertanya: hai, Philogynik, 

mata keranjang, buaya darat, mana haremmu?” 

“Rupa-rupanya kau masih anggap aku sebagai Jawa yang 

belum beradab?” 

“Mana ada Jawa, dan Bupati pula, bukan buaya darat?”   

“Aku takkan jadi Bupati.” 

Ia tertawa melecehkan. Dan dokar itu tak juga berhenti, 

makin lama makin jauh meninggalkan Surabaya. Aku agak 

tersinggung sebenarnya. Ya, aku memang mudah tersinggung. 

Rob tidak peduli. Memang dia pernah berkata: satu-satunya bukti 

pembesar Jawa tidak berniat punya harem hanya dengan beristri 

orang Eropa, Totok atau Indo. Dengannya ia tak bakal bermadu. 

(Toer 2009, 23).             

 

Pada kutipan 16 tersebut terlihat bahwa dalam kehidupan sosial 

masyarakat Jawa Timur waktu itu, seorang laki-laki berhak berpoligami. 

Apalagi bila seorang laki-laki tersebut berkuasa dan kaya. Hal serupa juga 

terlihat pada kutipan 9. Perilaku yang menujukkan budaya patriarki tersebut 

dapat menjadi faktor pembentuk praktik pergundikan.  

Perilaku sosial atas dasar gender dan kelas berupa poligami semacam 

itu merupakan warisan nenek moyang. Beberapa kutipan yang menunjukkan 

bahwa perilaku berpoligami tersebut merupakan warisan nenek moyang adalah 

sebagai berikut: 

Kutipan 17. 

Di malamhari Bunda berbisik padaku: 

“Gus, baik benar peruntunganmu, dapatkan istri secantik 

itu. Di jaman leluhurmu, perempuan seindah itu bisa terbitkan 

perang Bharatayudha.” (Toer 2009, 451). 
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Dan kutipan 18.  

 

“Dijaman dulu,” Bunda memulai seperti semasa aku kecil 

dulu, “Negeri-negeri akan berperang habis-habisan untuk 

mendapatkan putri seperti menantuku, mbedah praja mboyong 

putri. Serkarang keadaan sudah begini aman, tidak seperti aku 

masih kecil dulu, apalagi semasa kecil Nenendamu. Orang 

bilang: semua takut pada Belanda maka keadaan menjadi begini 

aman. Memang Belanda ini tidak sama, berbeda dari nenek-

moyangmu. Biar Belanda ini sangat, sangat berkuasa, mereka 

tidak pernah merampas istri atau putri orang seperti raja-raja 

nenek-moyangmu dulu. Ah, Nak, kalau kau hidup di jaman itu kau 

harus terus-menerus turun ke medan-perang untuk dapat tetap 

memiliki istrimu, bidadari itu. (Toer 2009, 457-458). 

          

Pada kutipan 17 dan 18 di atas terlihat bahwa perilaku berpoligami 

sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan dulu. Selain berpoligami, seorang raja 

juga dapat merampas istri orang lain dengan kekuasaannya.   

Perilaku sosial tersebut lahir dari kejiwaan dan pola pikir masyarakat 

Jawa yang tidak bisa terlepas dari permasalahan kekuasaan dan perempuan. 

Kejiwaan dan pola pikir tersebut tercermin pada nasihat Bunda terhadap Minke 

sebagai berikut; 

Kutipan 19.  

“Nah sekarang duduk kau di lantai. Tundukkan kepalamu. 

…” Pada kesempatan seperti ini tahulah aku apa yang akan 

menyusul: wejangan sebelum pesta perkawinan. Tak bisa lain. 

Nah, wejangan itu akan mulai. “kau keturunan darah satria 

Jawa. … pendiri dan pemunah kerajaan-kerajaan. …. Kau sendiri 

berdarah satria. Kau satria. … Apa syarat-syarat satria Jawa?” 

“Sahaya tidak tahu, Bunda.” 

“Husy, kau yang terlalu percaya pada segala yang serba 

Belanda. Lima syarat yang ada pada satria Jawa: wisma, wanita, 

turangga, kukila, dan curiga. Bisa mengingat? (Toer 2009, 463).    
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Pada wejangan tersebut, wisma (rumah) dan wanita menempati urutan 

pertama dan kedua. Sementara turangga (kuda) sebagai simbol ilmu 

pengetahuan menempati posisi ketiga. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat 

Jawa menganggap harta dan perempuan adalah lambang kejantanan yang paling 

utama bagi seorang laki-laki.  

Hal lain yang menunjukkan kejiwaan dan pola pikir masyarakat Jawa 

yang serakah akan harta juga terdapat pada nasehat Bunda kepada Minke seperti 

berikut; 

Kutipan 20. 

... “Semua lelaki memang kucing berlagak kelinci. 

Sebagai kelinci dimakannya semua daun, sebagai kucing 

dimakannya semua daging. Baiklah. Gus, sekolahmu maju, 

tetaplah maju.” …  

“Lelaki, Gus, soalnya makan, entah daun entah daging. 

Asal kau mengerti, Gus, semakin tinggi sekolah bukan berarti 

semakin menghabiskan makanan orang lain. Harus semakin 

mengenal batas. Kan itu tidak terlalu sulit difahami? Kalau orang 

tak tahu batas, Tuhan akan memaksanya tahu dengan caraNya 

sendiri.” (Toer 2009, 189). 

 

Pada kutipan 20 di atas terlihat kejiwaan masyarakat Jawa pada waktu 

itu yang serakah akan kehormatan, harta, dan jabatan. Keadaan kejiwaan yang 

demikian dapat membuat orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan 

jabatan yang diinginkan seperti yang dilakukan Sastrotomo, yaitu menawarkan 

anaknya untuk dipergundik oleh Tuan Herman Mellema. 

Kemudian kutipan yang menunjukkan kejiwaan masyarakat Jawa yang 

mengutamakan wanita terdapat pada tanggapan Tuan Herbert De La Croix 

melalui surat Miriam sebagai berikut; 
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Kutipan 21. 

… kata papa-dan kau jangan gusar seperti dulu-kejiwaan 

pribumi belum berkembang setinggi Eropa; terlalu mudah hilang 

pertimbangannya yang baik terdesak oleh rangsang birahi. Aku 

sendiri tak tahu, benar demikian atau tidak. Kenyataan memang 

demikian, terutama yang terlihat pada kalangan atas bangsamu. 

Kau sendiri sepatutnya ikut memikirkan. Bagaimana 

pendapatmu? (Toer 2009, 330-331). 

 

Kutipan 21 di atas menunjukkan kejiwaan masyarakat Jawa waktu itu 

yang mudah hilang pertimbangan karena perempuan, seperti berpoligami dan lain 

sebagainya. Perilaku tersebut justru lebih banyak terjadi pada kalangan atas 

masyarakat Jawa.  

Selain itu, dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa juga terdapat 

pembatasan-pembatasan terhadap perempuan. Pembatasan tersebut berupa 

pembatasan dalam hal berinteraksi dengan lawan jenis, sistem perkawinan, 

kesempatan berkembang, dan lingkungan bekerja. Pembatasan-pembatasan 

terhadap perempuan dalam berinteraksi dengan lawan jenis terlihat pada 

beberapa kutipan berikut; 

Kutipan 22, 

… Aku masih terpesona melihat seorang wanita Pribumi 

bukan saja bicara Belanda, begitu baik, lebih karena tidak 

mempunyai suatu komplex terhadap tamu pria. … (Toer 2009, 

34). 

 

Kemudian kutipan 23,  

Tak pernah aku temui wanita Pribumi sebebas itu 

memberi tabik pada seorang pria yang belum pernah dikenal. Ia 

berhenti di hadapanku, bertanya dalam melayu: 

“Kontrol, Nyo?” (Toer 2009, 47). 
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Dan kutipan 24.  

 

Keluarlah aku menanting talam. Kopisusu dan kue di 

atasnya. Tak tahu aku bagaimana wajah Tuan Besar Kuasa. Tak 

layak seorang gadis baik-baik mengangkat mata dan muka pada 

seorang tamu lelaki tak dikenal baik oleh keluarga. ... (Toer 2009, 

120). 

 

Berdasarkan kutipan 22, 23, dan 24 di atas, diketahui bahwa dalam 

kehidupan sosial masyarakat Jawa Timur, seorang perempuan tidak boleh 

berinteraksi secara bebas dengan lawan jenis. Dan apabila seorang  perempuan 

melanggarnya maka dianggap sebagai perempuan yang tidak baik. 

Pembatasan lain yang terdapat dalam masyarakat Jawa Timur yang 

diceritakan dalam roman Bumi Manusia terlihat pada sistem perkawinan. 

Melalui sistem perkawinan, laki-laki pada masyarakat Jawa Timur yang 

diceritakan dalam roman Bumi Manusia memposisikan wanita sebagai objek 

seperti; seorang perempuan harus menerima dipingit, dijodohkan, dan 

menunggu lamaran. Selain itu, seorang perempuan yang belum kawin pada usia 

empat belas tahun dianggap sebagai perawan tua. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa perempuan tidak boleh berkembang dan hanya perlu tahu dapur, sumur, 

dan kasur. Pembatasan terhadap perempuan dalam sistem perkawinan terlihat 

pada beberapa kutipan berikut; 

Lihat kutipan 8 dan 2.     

Kemudian kutipan 25. 

Waktu berumur empat belas masyarakat telah 

menganggap aku sudah termasuk golongan termasuk golongan 

perawan tua. Aku sendiri sudah haid dua tahun sebelumnya. ... 

(Toer 2009, 118). 
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Pada kutipan 8, 2, dan 25 diketahui bahwa seorang perempuan pada 

masa itu mengalami diskriminasi seperti dijodohkan pada usia muda. Perilaku 

tersebut juga menjadi faktor yang membentuk praktik pergundikan dalam roman 

Bumi Manusia seperti yang dialami oleh Sanikem.   

Selanjutnya adalah pembatasan dalam mengembangkan diri. 

Pembatasan ini juga masih ada kaitannya dengan pembatasan yang telah dibahas 

sebelumnya. Pada pembatasan ini perempuan Pribumi (Jawa Timur) masa itu 

tidak diperbolehkan berkembang selayaknya anak laki-laki. Mereka diharuskan 

hanya tahu 3 R (dapur, sumur, dan kasur). Kutipan yang menunjukkan 

pembatasam dalam pengembangan diri yang dialami perempuan Pribumi (Jawa 

Timur) masa itu adalah sebagai berikut: 

Kutipan 26. 

Dan semua teman sekolah tahu ada juga seorang wanita 

Pribumi yang hebat, seorang dara, setahun lebih tua daripadaku. 

Ia putri Bupati J.- wanita Pribumi pertama yang menulis dalam 

Belanda, diumumkan oleh majalah keilmuan di Betawai. Waktu 

tulisannya yang pertama diumumkan ia berumur 17. Menulis 

tidak dalam bahasa ibu sendiri! Setengah dari teman-temanku 

menyangkal kebenaran berita itu. Mana bisa ada Pribumi, dara 

pula, hanya lulusan E.L.S., bisa menulis, menyatakan pikiran 

secara Eropa, apalagi dimuat di majalah keilmuan? (Toer 2009, 

106).   

 

Berdasarkan kutipan 26 di atas, diketahui bahwa “tabu” bagi seorang 

perempuan Pribumi tampil di depan umum dan berkembang seperti laki-laki. Hal 

tersebut terjadi karena dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa Timur waktu itu, 

menempatkan perempuan sebagai kaum minoritas. 
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Dan pembatasan berdasarkan lingkungan kerja terlihat pada beberapa 

kutipan berikut; 

Kutipan 27, 

… Perempuan bekerja pada perusahaan! Mengenakan 

baju blacu pula! Perempuan kampung berbaju! Dan tidak di 

dapur rumah tangga sendiri! Apakah mereka berkemban juga di 

balik baju blacu tersebut? … 

Aku sendiri masih termangu melihat perempuan 

meninggalkan dapur rumahtangga sendiri, berbaju kerja, 

mencari penghidupan pada perusahaan orang, bercampur 

dengan pria! Apa ini juga tanda jaman modern di Hindia? (Toer 

2009, 43-44). 

 

Dan kutipan 28. 

Menurut aturan aku jadi pengiring ayahnda dan bunda 

waktu memasuki siding resepsi. Abang akan jadi pembuka jalan, 

sedang saudari-sausariku tak mendapatkan sesuatu tugas di 

depan umum. Mereka sibuk dibelakang. (Toer 2009, 199).      

 

Berdasarkan kutipan 27 dan 28 di atas, diketahui bahwa wilayah kerja 

perempuan adalah rumah, terutama bagian belakang. Seperti pada kutipan 

sebelumnya, seorang perempuan yang dipingit tidak boleh keluar rumah dan 

hanya tahu dapur, sumur, dan kasur. Ketentuan tersebut harus dipatuhi sebagai 

pembelajaran karena pengabdian istri pada suami terletak pada tiga tempat 

tersebut. 

B. Kondisi Kebudayaan Masyarakat Pribumi (Jawa Timur) yang Diceritakan  

dalam Roman Bumi Manusia.  

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kondisi kebudayaan 

Pribumi (Jawa Timur) yang diceritakan dalam roman Bumi Manusia masih 

sangatlah sederhana. Selain itu, kondisi kebudayaan mereka juga mencerminkan 

kondisi sosial yang menjunjung tinggi budaya patriarki, status sosial, dan usia.  
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a. Kondisi Kebudayaan Masyarakat Pribumi (Jawa Timur) yang Masih Sangatlah 

Sederhana.  

Kesederhanaan kebudayaan masyarakat Pribumi (Jawa Timur), 

khususnya terlihat dalam wujud peralatan dan perlengkapan hidup serta ilmu 

pengetahuan. Kutipan yang menunjukkan kesederhanaan peralatan dan 

perlengkapan hidup masyarakat Pribumi (Jawa Timur) adalah sebagai berikut; 

Kutipan 29. 

... Uh, Hindia, negeri yang hanya dapat menunggu-

nunggu hasil kerja Eropa! … (Toer 2009, 268). 

 

Kutipan 29 tersebut menunjukkan bahwa bangsa Eropa memiliki 

peralatan dan perlengkapan hidup yang lebih maju daripada milik masyarakat 

Pribumi (Jawa Timur). Kesederhanaan tersebut mencerminkan cara hidup 

masyarakat Pribumi (Jawa Timur), terutama dalam hal sistem ekonomi, mata 

pencaharian, sistem organisasi, gaya hidup, dan lain sebagainya. 

Kemudian, kesederhanaan ilmu pengetahuan masyarakat Pribumi (Jawa 

Timur) terdapat pada kutipan berikut; 

Kutipan 30. 

“Si ibu terlalu kuat pribadinya, dilandasi pengetahuan 

umum mencukupi untuk kebutuhan hidupnya di tengah rimba 

belantara ketidak-tahuan Hindia macam ini. Orang takut 

berhadapan dengannya karena sudah punya prasangka bakal tak 

bisa berkutik dalam pengaruhnya. Aku sendiri sering kewalahan. 

Sekiranya dia hanya seorang Nyai biasa, dengan kekayaan 

seperti itu, dengan kecantikan sebaik itu, dengan suami tak 

menentu, sudah pasti akan banyak burung kutilang berdatangan 

memperdengarkan kicauan indah. Tapi tidak. Benar tidak. Tak 
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ada yang datang. Tak ada yang berkicau – sejauh kuketahui, 

Totok, Indisch, apalagi pribumi yang jelas tak bakal berani. 

Mereka tahu akan menghadapi macan betina. Sekalli mengaum, 

satu pasukan jengkerik akan buyar tunggang-langgang 

belingsatan.” (Toer 2009, 372). 

 

Pada  kutipan 30 di atas, diketahui bahwa kondisi Hindia waktu itu 

masih sangatlah jauh dari ilmu pengetahuan modern. Hal tersebut sangat 

mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat tersebut, terutama dalam 

perilaku berbahasa, perilaku bersosial, perilaku beragama, perilaku berkesenian, 

dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kedua hal tersebut sangatlah berpengaruh 

terhadap kondisi kebudayaan suatu masyarakat. 

b. Kondisi Kebudayaan Masyarakat Pribumi (Jawa Timur) yang Menjunjung 

Budaya Patriarki, Status Sosial, dan Usia.  

 Kebudayaan masyarakat Pribumi (Jawa Timur) yang menjunjung budaya 

patriarki adalah sebagai berikut; 

1. Kebudayaan dalam wujud bahasa.  

Melalui bahasa, masyarakat  Jawa Timur menunjukkan perbedaan gender 

dan keunggulan laki-laki dengan sistem penamaan. Pemberian nama bagi laki-

laki Jawa Timur digunakan huruf vokal berat terutama pada huruf akhir seperti 

pada nama Sastrotomo. Sedangkan pemberian nama bagi perempuan Jawa sering 

digunakan huruf vokal ringan dan di akhiri dengan huruf konsonan bilabial 

seperti Sanikem dan Minem. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara sosial laki-

laki lebih unggul terutama dalam mengutarakan pendapat dan memberi perintah. 

Sedangkan perempuan harus lebih banyak ”mingkem” (diam) dan menurut.  
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Selain itu, masyarakat Jawa Timur juga menunjukkan perbedaan gender 

dan keunggulan laki-laki melalui bahasa dengan sistem sapaan. Sapaan pada 

laki-laki Jawa Timur sering menggunakan kata Mas, dan Gus/Cah Bagus (anak 

baik) yang menunjukkan keunggulan laki-laki diukur melalui kebaikannya. 

Sedangkan sapaan untuk perempuan Jawa Timur sering menggunakan kata Ayu 

(cantik) pada Raden Ayu dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa 

keunggulan perempuan diukur dari kecantikannya. Sementara kecantikan adalah 

sifat fisik yang berkaitan atau dekat dengan birahi. 

2. Kebudayaan dalam wujud organisasi sosial. 

Perlakuan berbeda atas dasar gender pada organisasi sosial masyarakat 

Jawa terdapat pada sistem perkawinan dan norma-norma yang berkembang 

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pada sistem perkawinan terdapat 

budaya yang menunjukkan perlakuan tersebut yaitu, laki-laki boleh berpoligami, 

laki-laki melamar-perempuan menunggu dan mengabdi, adanya perjodohan, 

pingitan, dan kawin muda. 

Sedangkan norma-norma yang menunjukkan perilaku tersebut yaitu; 1) 

lingkungan keluarga: istri harus menuruti suami, rumah tangga berfokus pada 

ayah, dan istri bekerja di dapur, sumur, dan kasur. 2) lingkungan masyarakat: 

perempuan tidak baik mengangkat wajah pada lelaki tidak dikenal, perempuan 

tidak bebas berintraksi dengan lawan jenis, “tabu” apabila perempuan 

berkembang seperti laki-laki, perempuan yang baik harus bisa membatik, 

perempuan simbol kejantanan laki-laki, dan perempuan tidak boleh menarik keris 

dari sarungnya.     
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3. Kebudayaan dalam wujud kesenian. 

Pada masyarakat Jawa yang diceritakan dalam roman Bumi Manusia 

terdapat kesenian yang menunjukkan adanya perlakuan berbeda atas dasar gender 

seperti, cerita wayang, babad, dan tayub. Dalam cerita pewayangan terdapat 

kisah perang Barathayuda. Kemudian pada cerita panji dalam babad tanah Jawi 

seperti cerita Jaka Tarub. Semua itu menunjukkan bahwa wanita hanya menjadi 

objek. Begitu juga dengan adanya tradisi bertayub.  

 Kebudayaan masyarakat Pribumi (Jawa Timur) yang mencerminkan strata sosial 

dan penghormatan atas dasar usia terlihat pada wujud bahasa dan organisasi 

sosial.  

1. Kebudayaan dalam wujud Bahasa 

Melalui Bahasa, masyarakat Jawa menunjukkan adanya perbedaan strata 

sosial dan usia dengan strata bahasa. Secara umum terdapat tiga tingkatan 

bahasa dalam masyarakat Jawa yaitu, ngoko untuk tingkatan paling bawah, 

madya atau kromo untuk tingkatan menengah, dan kromo inggil untuk tingkatan 

paling tinggi. Kemudian strata bahasa yang terlihat dalam roman Bumi Manusia 

adalah penggunaan bahasa kromo. 

2. Kebudayaan dalam wujud organisasi sosial   

Strata sosial dalam roman Bumi Manusia ditunjukkan dengan adanya 

priyayi dan kepriyayian. Kemudian pada norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat Jawa Timur yang diceritakan dalam roman tersebut juga 

menunjukkan adanya strata sosial dan usia. Ada pun norma-norma tersebut yaitu, 
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1) larangan Pribumi bersepatu di lingkungan Kabupatian, 2) ketentuan untuk 

berperilaku merangkak dan mengangkat sembah saat menghadap Bupati, 3) 

sungkeman, 4) apurancang dan, 5) ketentuan untuk mendahulukan atau mengalah 

pada yang lebih tua.  

2. Kondisi Sosial Budaya Eropa (Belanda).  

Bangsa-bangsa Eropa atau bangsa Barat memiliki kondisi sosial budaya 

yang lebih maju dibandingkan dengan bangsa Pribumi dan bangsa Timur Asing. 

Kemajuan sosial budaya bangsa Eropa dalam peralatan dan perlengkapan hidup, 

serta ilmu pengetahuan dapat dilihat pada kutipan 29 dan 30. Kemudian 

keunggulan sosial budaya bangsa Eropa dalam ekonomi terdapat pada kutipan 

berikut; 

Kutipan 31. 

 … “Seorang Eropa, Eropa Totok, telah membeli diriku dari 

orang tuaku,” suaranya pahit mengandung dendam yang tak bakal 

tertebus dengan lima istana. “Aku dibeli untuk dijadikan induk 

bagi anak-anaknya.” … (Toer 2009, 341). 

 

Pada kutipan 29, 30, dan 31 di atas, terlihat bahwa bangsa Eropa unggul 

terhadap Pribumi dalam hal ilmu pengetahuan, peralatan dan perlengkapan 

hidup, serta ekonomi. Melalui tiga hal tersebut, bangsa Eropa menguasai dan 

menggeser pola pikir, perilaku, dan cara hidup masyarakat Pribumi, terutama 

dalam hal ekonomi, mata pencaharian, sistem sosial dan lain sebagainya. Hal 

tersebut merupakan faktor terbentuknya praktik pergundikan dalam roman Bumi 

Manusia. 
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3. Kondisi Sosial Budaya Kolonial (Pemerintahan Hindia Belanda). 

Kondisi sosial budaya kolonial merupakan kondisi sosial budaya yang 

terdapat pada bangsa jajahan. Kondisi sosial budaya kolonial dalam roman Bumi 

Manusia terlihat pada pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan 

Hindia Belanda, Belanda menguasai Pribumi dalam segala lini. Hal tersebut 

terjadi karena Belanda lebih unggul dari masyarakat Pribumi Jawa Timur, baik 

dari segi sosial dan kebudayaannya.  

A. Kondisi Sosial Kolonial yang Terdapat dalam Roman Bumi Manusia. 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa dalam kondisi sosial kolonial 

pada roman Bumi Manusia terdapat kesenjangan sosial berdasarkan Ras. Hal 

tersebut menyebabkan terisolirnya masyarakat Pribumi (Jawa Timur) dalam 

pergaulan sehari-hari di dalam kehidupan bermasyarakat. Kutipan yang 

menunjukkan adanya kesenjangan sosial berdasarkan Ras adalah sebagai berikut; 

Kutipan 32. 

… Aku tersinggung. Aku tahu otak H.B.S. dalam kepala 

Robert Suurhof 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 2009, 18). 

 

Dan kutipan 33.  

… “Dia, Juffrouw,” Suurhof meneruskan, “Indo pun bukan. 

Dia lebih rendah lagi daripada Indo yang tidak diakui ayahnya. 

Dia seorang Inlander, seorang Pribumi yang menyelundup di sela-

sela peradaban Eropa.” … (Toer 2009, 318). 
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Berdasarkan kutipan 32 dan 33 di atas, diketahui bahwa pada kondisi 

sosial kolonial terdapat kesenjangan sosial akibat adanya strata social 

berdasarkan Ras, yaitu golongan Totok, Indo, dan Pribumi. Golongan tersebut 

terbentuk akibat adanya perbedaan kulit. Melalui perbedaan kulit, bangsa Eropa 

yang berkulit putih menganggap dan memposisikan diri lebih unggul terhadap 

Pribumi yang berkulit gelap (berwarna). Sementara golongan Indo yang 

memiliki gen keturunan dari bangsa Eropa apabila diakui sang ayah akan 

menempati kedudukan sosial di atas golongan Pribumi. Dengan demikian, 

golongan Pribumi menempati strata atau kelas sosial terbawah. 

Melalui keunggulan status sosial tersebut, golongan Totok dan Indo yang 

diakui ayahnya melakukan segala bentuk diskriminasi terhadap golongan 

Pribumi. Diskriminasi yang dilakukan oleh golongan Totok dan Indo yang 

diakui ayahnya adalah sebagai berikut: 

Kutipan 34,   

… “Tidak bisa mereka melihat Pribumi tidak penyek 

terinjak-injak kakinya. Bagi mereka Pribumi mesti salah, orang 

Eropa harus bersih, jadi Pribumi pun sudah salah. Dilahirkan 

sebagai Pribumi lebih salah lagi. Kita, menghadapi keadaan yang 

lebih sulit, Minke, Anakku!” (itulah untuk pertama kali ia 

memanggil Anakku, dan aku berkaca-kaca-terharu mendengarnya). 

“Apa kau akan lari dari kami, Nak.” … (Toer 2009, 413). 

 

Dan kutipan 35. 

… Aku gemetar. Tak pernah aku duga. Dan memang tidak 

terpikirkan oleh seorang siswa Pribumi boleh berada di atas anak 

Eropa. Yang demikian tabu di Hindia Belanda ini. … (Toer 2009, 

446). 
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Berdasarkan kutipan 34 dan 35 tersebut, diketahui bahwa golongan 

Pribumi selalu dipersalahkan, sebaliknya golongan Totok (Eropa) selalu benar. 

Selain itu, golongan Pribumi juga tidak diberikan peluang untuk unggul terhadap 

golongan Totok atau Indo yang telah diakui ayahnya di dalam segala hal. 

Selain terdapat strata sosial yang didasarkan pada Ras, pada kondisi 

sosial kolonial (Pemerintahan Hindia Belanda) yang diceritakan dalam roman 

Bumi Manusia juga terdapat kekuasaan secara simbolis. Dua kutipan yang 

menunjukkan adanya kekuasaan simbolis tersebut adalah sebagai berikut: 

Kutipan 36,   

… Dan sekarang seluruh Jawa berpesta-pora, mungkin 

juga seluruh Hindia Belanda. Triwarna berkibar riang di mana-

mana: dara yang seorang, dewi kecantikan kekasih para dewa itu, 

kini naik tahta. Ia sekarang ratuku. Aku kawulanya. … (Toer 2009, 

18). 

Dan kutipan 37. 

… Yang telah naik tahta biarlah sudah. Semua pajangan 

pada gedung dan gapura-gapura itu sudah untuknya. Pertemuan-

pertemuan resmi semua juga untuknya.  … (Toer 2009, 22). 

Berdasarkan kutipan 36 dan 37 di atas, diketahui bahwa seluruh lapisan 

masyarakat Pribumi mengakui berada di bawah kuasa pemerintahan Hindia 

Belanda dengan merayakan kenaikan tahta Sri Ratu Wihelmina. Dengan 

demikian, pemerintah Hindia Belanda memiliki kuasa penuh terhadap seluruh 

lapisan masyarakat Pribumi. Melalui kekuasaan simbolis tersebut bangsa 
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Belanda yang diceritakan dalam roman Bumi Manusia melakukan pembatasan-

pembatasan berikut; 

Kutipan 38,  

… “Stop!” kata Magda Peters. “pokok seperti itu belum 

boleh di hadapkan di depan sekolah H.B.S. terserah kalau di luar 

sekolah. Itu adalah urusan Sri Ratu, Pemerintah Nederland, 

Gubernur Jendral dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. 

Sebaliknya kalau ada keinginan para siswa mencari sendiri di luar 

sekolah. Karena para siswa tak ada yang punya pokok, aku akan 

ajukan pokokku sendiri. … (Toer 2009, 315). 

Dan kutipan 39. 

… “Sayang sekali tulisan ini terbit di Hindia, tentang 

Hindia, manusia dan masyarakat Hindia, jadi orang tidak 

memperkenalkan di depan klas. Nah, kalian, salah seorang tampil, 

memberi uraian atau tanggapan, barangkali juga penilaian.” … 

(Toer 2009, 316). 

 

Berdasarkan kutipan 38 dan 39 di atas, diketahui bahwa pemerintah 

Hindia Belanda melakukan pembatasan dengan cara mendirikan sekolah dan 

para siswa diajarkan untuk mengagumi atau mengagungkan Eropa. Segala 

bentuk pembangkangan selalu disterilisasi. Oleh sebab itu, tulisan-tulisan 

tentang masyarakat Hindia dan ditulis oleh masyarakat Hindia tidak 

diperkenankan untuk diperkenalkan di sekolah, terlebih segala bentuk wacana 

yang mengancam pemerintahan Hindia Belanda.  

Kemudian, selain terdapat strata sosial berdasarkan Ras dan adanya 

kekuasaan simbolis, pada kondisi sosial kolonial (Pemerintahan Hindia Belanda) 

yang diceritakan dalam roman Bumi Manusia juga terdapat pandangan 

orientalisme pada perilaku masyarakat golongan Totok terhadap golongan 
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Pribumi. Kutipan yang menunjukkan adanya pandangan orientalisme tersebut 

adalah sebagai berikut:  

Kutipan 40. 

… “Ayoh, nyanyikan Veni, Vidi Vici – datang, lihat, 

menang,” ajaknya di antara gemertak roda. “Ha-ha, kau pucat 

sekarang. Tak lagi yakin akan kejantanan sendiri. Ha-ha.” … 

(Toer 2009, 20-21). 

 

Berdasarkan 40 kutipan di atas, diketahui adanya pandangan orientalisme 

pada masyarakat golongan Totok, yaitu bangsa Belanda beranggapan bahwa 

bangsa-bangsa Timur adalah harta karun yang harus dirampas. Hal tersebut 

tercermin dalam semboyan “Veni, Vidi, Vici” yang merupakan cita-cita kolonial 

untuk menguasai penduduk Pribumi dan segala kekayaannya dengan segala alat 

dan cara.  

B. Kondisi Kebudayaan dalam Masyarakat Kolonial yang Terdapat dalam Roman 

Bumi Manusia. 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pada pemerintahan Hindia 

Belanda, kondisi kebudayaan bangsa Belanda lebih unggul dan mendominasi 

kebudayaan masyarakat Pribumi. Keunggulan kebudayaan bangsa Belanda yang 

dapat menjadi faktor pembentuk praktik pergundikan dalam roman Bumi 

Manusia terlihat dalam wujud Bahasa, Peralatan dan Perlengkapan Hidup, serta 

Sistem Sosial. 

Keunggulan kebudayaan dan domindasi bangsa Belanda terhadap 

kebudayaan Pribumi dalam wujud bahasa terlihat dengan adanya pandangan 
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Evolusi-Darwin. Kutipan yang menunjukkan adanya pandangan Evolusi-Darwin 

pada kebudayaan bangsa Belanda dalam wujud bahasa adalah sebagai berikut: 

Kutipan 41.  

… “Siapa kasih kowe ijin datang kemari, monyet!” 

dengusnya dalam Melayu-pasar, kaku dan kasar, juga isinya. … 

“Kowe kira, kalau sudah pakai pakaian Eropa, bersama orang 

Eropa, bisa sedikit bicara Belanda lantas jadi Eropa? Tetap 

monyet!” … (Toer 2009, 64). 

 

Berdasarkan kutipan 41 di atas, diketahui bahwa kondisi kebudayaan 

bangsa Belanda lebih unggul dan mendominasi kebudayaan masyarakat Pribumi. 

Hal tersebut terlihat dengan penggunaan sebutan monyet, yang merupakan 

perwujudan dari pemahaman tentang Teori Evolusi-Darwin. Dengan 

menggunakan sebutan tersebut, bangsa Belanda menempatkan atau 

mengibaratkan masyarakat Pribumi sebagai masyarakat yang belum berkembang 

atau belum berevolusi (primitif). 

Selain itu, keunggulan kebudayaan bangsa Belanda terhadap kebudayaan 

masyarakat Pribumi juga terlihat dalam wujud peralatan dan perlengkapan 

hidup (lihat kutipan 29). Berdasarkan kutipan 29, diketahui bahwa peralatan 

dan perlengkapan hidup masyarakat Pribumi Hindia (khususnya Jawa Timur) 

masih sangat ketinggalan sehingga dengan masuknya peralatan dan perlengkapan 

hidup bangsa Belanda, keadaan ekonomi dan mata pencaharian pun mengalami 

pergeseran, yaitu munculnya industri-industri, pabrik-pabrik, atau 

perusahaan-perusahaan. Hal tersebut dapat menciptakan pemburuhan terhadap 
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masyarakat Pribumi Hindia, bahkan pergundikan atau perbudakan secara umum. 

(lihat kutipan 27). 

Pada kutipan 27, diketahui bahwa pergeseran mata pencaharian terjadi 

pada masyarakat Pribumi, yaitu masuknya masyarakat Pribumi pada lingkungan 

industri, pabrik, atau perusahaan milik orang kulit putih. Hal tersebut tentu dapat 

menyebabkan terjadinya pemburuhan, yaitu kerja maksimal dengan gaji minimal, 

bahkan perbudakan. 

Kemudian,  keunggulan kebudayaan dan dominasi bangsa Belanda juga 

terlihat pada sistem sosial. Keunggulan kebudayaan dan dominasi bangsa 

Belanda dalam wujud sistem sosial terlihat pada pemerintahan berlapis Hindia 

Belanda, strata sosial berdasarkan Ras, dan strata sosial yang sengaja dibentuk 

pada masyarakat Pribumi.  

Pada kekuasaan berlapis, pemerintah Belanda menguasai pembesar-

pembesar Pribumi seperti para Bupati, Raja-Raja, dan Sultan-Sultan. Kemudian 

pada gilirannya-masyarakat Pribumi dikuasai oleh pembesar-pembesarnya 

sendiri. Kutipan yang menunjukkan kekuasaan berlapis tersebut adalah sebagai 

berikut:  

Kutipan 42.  

… Pribumi Hindia, bukankah dikuasai para pembesarnya? 

Raja-raja, sultan-sultan, dan para bupati? Pada gilirannya 

Pemerintah coklat ini dikuasai oleh Pemerintah putih. …  (Toer 

2009, 326). 
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Berdasarkan kutipan 42 di atas, diketahui bahwa pada masa pemerintahan 

Hindia Belanda, masyarakat Pribumi mengalami penindasaan kekuasaan yang 

berlapis-lapis. Karena selain mengalami penjajahan dari bangsa Belanda, 

masyarakat Pribumi juga mengalami penjajahan yang dilakukan oleh para 

pembesarnya sediri.  

Selain kekuasaan berlapis, keunggulan bangsa Belanda juga diatur 

sedemikian rupa melalui strata sosial berdasarkan Ras (perbedaan kulit), yaitu 

Totok, Indo, dan Pribumi. Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah 

sebagai berikut; 

Kutipan 43. 

… Ia masih juga menjabat tanganku, menunggu aku 

menyebutkan nama keluargaku. Aku tak punya, maka aku tak 

menyebutkan. Ia mengernyit. Aku mengerti: barangkali 

dianggapnya aku anak yang tidak atau belum diakui ayahnya 

melalui pengadilan; tanpa nama keluarga adalah Indo hina, sama 

dengan Pribumi. Dan aku memang Pribumi. Tapi tidak, ia tak 

menuntut nama keluargku. … (Toer, 2009, 2: 26). 

 

Pada kutipan 43 di atas, diketahui bahwa dengan sistem sosial-bangsa 

Belanda menempatkan diri di atas Pribumi. Selain itu, dengan sistem pengakuan 

terhadap golongan Indo menyebabkan Pribumi menempati strata sosial terendah. 

Kemudian, ada pula strata sosial yang sengaja dibentuk antara kalangan 

Pribumi itu sendiri seperti adanya golongan Priyayi dan Wong Cilik. Dengan 

sistem sosial tersebut, Belanda memberikan keistimewaan pada golongan Priyayi 

untuk berhubungan dengan bangsa kulit putih atau mendapatkan hak yang 
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hampir sama dengan golongan Totok dan Indo terutama hak untuk mendapatkan 

pendidikan Eropa. Beberapa kutipan yang menunjukkan strata sosial dalam 

golongan pribumi adalah sebagai berikut: 

Kutipan 44,   

 … “Kalau Sinyo pelajar H.B.S. tentu Sinyo putra Bupati. 

Bupati mana itu, Nyo?” … 

“Bukan putra Bupati mana pun, Mama,” dan dengan 

memulai sebutan baru itu, kekikukanku, perbedaan antara diriku 

dengannya, bahkan juga keasingannya, mendadak lenyap. 

“Kalau begitu tentu putra Patih.” Nyai Ontosoroh 

meneruskan. Ia masih berdiri di hadapanku. “Silakan duduk, 

mengapa berdiri saja saja?” 

“Putra Patih pun bukan, Mama.” … (Toer 2009, 34). 

Dan kutipan 45. 

… Dan H.B.S. bagi Pribumi hanya mungkin kalau ada 

orang berpangkat menanggungnya. Hanya yang menanggung aku 

bukan ayahanda, tapi almarhum nenenda. … (Toer 2009, 410). 

 

Pada kutipan 44 dan 45 di atas diketahui bahwa pendidikan sekolah hanya 

diperuntukkan bagi Totok, Indo, dan Pribumi yang mendapatkan keistimewaan 

dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu Pribumi dari golongan Priyayi. Hal 

tersebut dilakukan agar Pribumi saling menguasai sesamanya. Kemudian 

penguasa Pribumi tersebut dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. 

Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 

golongan petinggi Pribumi tidak hanya pada pendidikan, tetapi juga dalam 

bidang hukum. Keistimewaan yang diberikan Pemerintah Hindia Belanda pada 

penguasa Pribumi terlihat pada kutipan berikut; 
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Kutipan 46.   

… “Tidak bisa begitu,” bantahku, “Aku seorang Raden 

Mas, tak bisa diperlakukan asal begini,” dan aku menunggu 

jawaban. Melihat ia tak tahu bagaimana mesti menjawab aku 

teruskan, “Aku punya Forum Privilegiatum.” 

“Tak ada yang bisa menyangkal, Tuan Raden Mas Minke.” 

… (Toer 2009, 172). 

 

Pada kutipan 46 di atas, diketahui bahwa dengan diberikannya Forum 

Privilegiatum-petinggi Pribumi mendapatkan hak yang sama dengan orang Eropa 

di depan pengadilan.    

Kemudian, berdasarkan ketiga kondisi sosial budaya tersebut, diperoleh 

skema terbentuknya praktik pergundikan sebagai berikut; 

 

 

 

 

Berdasarkan skema tersebut diketahui bahwa praktik pergundikan dalam 

roman Bumi Manusia terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak satu 

dengan pihak kedua. Pihak satu adalah pihak pribumi Jawa yang diwakili oleh 

Sastrotomo. Kemudian pihak kedua adalah pihak Belanda, Eropa, dan Kolonial 

yang diwakili oleh Herman Mellema.  

Sebagai pihak pertama, Sastrotomo lahir, tumbuh dan berkembang 

dalam lingkungan masyarakat Jawa Timur. Dengan demikian, kondisi sosial 

Eropa (Belanda) 

Pribumi (Jawa) pergundikan 
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budaya masyarakat Jawa Timur mempengaruhi dan membentuk pola pikir serta 

perilaku Sastrotomo. Hal tersebut yang menyebabkan Sastrotomo memiliki 

Habitus untuk memerintah, mengambil keputusan, berkuasa dalam keluarga, 

melakukan dominasi terhadap perempuan, serta kemampuan spiritual.  

Habitus tersebut aktif dan bekerja ketika Sastrotomo mendapatkan 

rangsangan berupa dorongan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi yaitu, 

jabatan sebagai Juru Bayar di pabrik gula Tulangan. Dorongan keinginan itu 

mengaktifkan Habitus dalam diri Sastrotomo dan menyarankan beberapa plihan-

pilihan tindakan yang harus dilakukan. 

Pada mulanya, Habitus yang dijalankan oleh Sastrotomo adalah 

kemampuannya dalam hal spiritual yaitu, berdukun, menggunakan jampi mantra, 

bertirakat memutih, berpuasa senin kamis, bahkan menggendam Tuan 

Administratur yang kemudian hari diketahui bernama Herman Mellema. Hal 

tersebut ia lakukan karena ia memiliki pengetahuan dalam hal tersebut. 

Pengetahuan tersebut merupakan Capital Kebudayaan yang Sastrotomo miliki 

sebagai bagian dari masyarakat yang menganut kebudayaan tersebut (Capital 

Sosial).  

Kemudian setelah itu tidak berhasil, Sastrotomo menempuh jalan kedua 

yaitu, menawarkan wanita pada Tuan Herman Mellema. Habitus tersebut dapat 

ia jalankan karena Sastrotomo memiliki beberapa Capital pendukung. Capital 

pertama adalah Capital Ekonomi yang berupa jabatan sebagai Juru Tulis di 

pabrik gula Tulangan. Jabatan tersebut merupakan salah satu jabatan yang cukup 

tinggi dikalangan Pribumi yang berada di lingkungan pabrik. Sebagai Juru Tulis, 
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ia tidak perlu mencangkul, berkuli, bertanam atau berpanen tebu seperti rata-rata 

Pribumi lainnya. Dengan memiliki jabatan tersebut, prekonomian keluarga 

Sastrotomo tergolong tinggi. Hal tersebut memungkinkan Sastrotomo untuk 

menyewa wanita penghibur untuk ditawarkan pada pembesar pabrik. Capital 

kedua adalah Capital Sosial yang berupa keanggotaannya dalam masyarakat 

Jawa Timur, khususnya masyarakat Tulangan. Dengan keanggotaannya dalam 

masyarakat tersebut, Sastrotomo memiliki peluang untuk mengenal dan 

memahami kondisi sosial budaya yang berkembang di tempat tinggalnya. 

Selanjutnya adalah Capital Budaya yang berupa pengetahuan tentang 

masyarakatnya yang menganut budaya patriarki. Pengetahuan tersebut 

menuntunnya pada Capital Simbolik, yaitu ia yang lahir dan berkembang 

sebagai laki-laki di lingkungan masyarakat penganut budaya patriarki sehingga ia 

mendapatkan pengakuan bahwa ia lebih unggul dari perempuan. Selain itu, 

Sastrotomo juga mengetahui bahwa orang-orang Belanda yang datang ke Hindia 

adalah seorang bujang. Kemudian ia juga tahu bahwa rata-rata dari mereka 

(pegawai Belanda) sangat senang bertayub. Sastrotomo mengetahui hal tersebut 

karena ia merupakan bagian dari masyrakat pabrik gula Tulangan (Capital 

Sosial). Pengetahuan tentang kondisi dan kebiasaan pegawai Belanda tersebut 

merupakan Capital Budaya yang menuntun Sastrotomo memanfaatkan peluang 

itu. 

Selanjutnya, jalan terakhir yang ia tempuh adalah menawarkan putrinya, 

Sanikem, untuk digundik oleh Tuan Herman Mellema. Langkah tersebut ia pilih 

karena Sastrotomo belajar dari kegagalan yang sudah-sudah. Dengan memiliki 
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beberapa capital pendukung, Sastrotomo mencoba mendapatkan jabatan yang ia 

inginkan dengan menawarkan putrinya untuk digundik Tuan Herman Mellema. 

Ada pun capital-capital pendukung tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Capital Ekonomi. 

Capital Ekonomi yang Sastrotomo miliki adalah jabatan sebagai Juru 

Tulis pabrik gula Tulangan. Dengan jabatan sebagai Juru Tulis pabrik, 

Sastrotomo memiliki prekonomian yang lebih dari pada pribumi lainnya. 

Selain itu, Sastrotomo juga memiliki putri yang cantik dan belum menikah. 

2. Capital Sosial. 

Capital Sosial yang Sastrotomo miliki adalah keanggotaan dalam 

masyarakat Jawa Timur, khususnya Tulangan. Keanggotaannya dalam 

masyarakat Jawa timur memungkinkannya mengenal dan memahami kondisi 

sosial budaya yang ada, terutama budaya patriarki yang dianut oleh 

masyarakat tersebut. Selain itu, keanggotaannya dalam masyarakat pabrik 

dengan jabatan yang cukup tinggi memungkinkannya mengetahui dan 

mengenal pembesar pabrik, baik statusnya atau pun kebiasaannya. 

Keanggotaannya tersebut juga memungkinkannya untuk melakukan 

pendekatan pada para pembesar pabrik.      

3. Capital Budaya. 

Capital Budaya yang dimiliki Sastrotomo adalah pengetahuan tentang 

kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat Jawa Timur seperti, laki-laki 

menjadi sentral dalam lingkungan keluarga, anak gadis harus sudah dipingit 

pada awal masa pubernya, perjodohan, dan lain sebagainya. Selain itu, 
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Sastrotomo juga memiliki pengetahuan mengenai hobi dan budaya orang-

orang Belanda yang terdapat pada pabrik gula Tulangan. 

4. Capital Simbolik. 

Capital Simbolik yang dimiliki oleh Sastrotomo adalah pengakuan dari 

keluarga bahwa ia menjadi sentral dalam keluarga yang harus dihormati serta 

dipatuhi perintah dan keputusannya. Kemudian dalam lingkungan masyarakat 

yang menganut budaya patriarki, ia mendapatkan pengakuan bahwa sebagai 

laki-laki ia lebih unggul dari perempuan. Selain itu, Sastrotomo juga memiliki 

capital simbolik berupa pengakuan masyarakat bahwa secara strata sosial ia 

termasuk golongan yang dihormati. 

Berdasarkan Habitus dan Capital yang ia miliki, Sastrotomo melakukan 

praktiknya pada lingkungan (Arena) keluarga, masyarakat, dan lingkungan 

pabrik. Pada lingkungan keluarga, Sastrotomo berhasil melakukan dominasi 

yaitu, memingit Sanikem sebelum digundik oleh Tuan Herman Mellema dengan 

menggunakan Capital Budaya dan Capital Simbolik. Kemudian pada 

lingkungan masyarakat, Sastrotomo juga berhasil melakukan dominasi terhadap 

sesamanya yaitu, penolakan pada seluruh laki-laki yang melamar Sanikem 

dengan menggunakan Capital Ekonomi dan Capital Simbolik. Dan sastrotomo 

juga berhasil membujuk Tuan Herman Mellema untuk menggundik putrinya 

dengan menggunakan Capital Ekonomi, Sosial, Budaya dan Simbolik.  

Praktik pergundikan atas diri Sanikem terjadi karena persetujuan antara 

Sastrotomo dan Tuan Herman Mellema, baik secara langsung atau pun secara 

tidak langsung. Persetujuan secara langsung terlihat saat penandatanganan surat 
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penyerahan Sanikem dengan syarat Sastrotomo akan menjadi Juru Bayar setelah 

lulus dalam pemagangan selama dua tahun dan pemberian uang sebesar dua 

puluh lima gulden. Kemudian persetujuan secara tidak langsung terletak pada 

kebutuhan mereka masing-masing. Sastrotomo melakukan praktik tersebut 

karena kebutuhan akan jabatan. Sedangkan Tuan Herman Mellema melakukan 

praktik tersebut karena kebutuhan akan birahi, budak, pelayan, pembantu dan 

pengurus. 

Sebagai pihak kedua yang mewakili bangsa Belanda, Eropa, dan 

Kolonial, Tuan Herman Mellema lahir dan berkembang di Belanda. Dengan 

demikian, kondisi sosial budaya Belanda membentuk dan mempengaruhi pola 

pikir serta perilakunya. Hal tersebut menyebabkan Tuan Herman Mellema 

memiliki Habitus untuk mendominasi pribumi. Habitus tersebut muncul karena 

adanya pemahaman bahwa ras kulit putih lebih unggul daripada ras kulit 

berwarna atau Bangsa Barat lebih unggul daripada Bangsa Timur. 

Habitus tersebut dijalankan dengan dukungan Capital yang ia miliki 

sebagai berikut; 

1. Capital Ekonomi. 

Capital Ekonomi yang dimiliki oleh Tuan Herman Mellema adalah 

berupa jabatan sebagai Administratur pabrik gula di Tulangan. Selain itu, ia 

juga mempunyai kuda dan kereta sendiri. Tempat tinggalnya berupa rumah 

batu berjenjang, berubin, kamar mandi terletak di dalam, dan dengan perabot 

seperti, ranjang yang indah, kursi, dan lemari besar. Kemudian ia juga 

memiliki perlengkapan hidup seperti, sikat gigi, sabun, sandal kulit, sepatu, 
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cermin, anduk, minyak rambut, bedak, gincu, baju dan celana. Tuan Herman 

Mellema juga mempunyai dua pembatu perempuan. Hal tersebut 

menunjukkan prekonomian Tuan Herman Mellema berada di atas rata-rata 

prekonomian masyarakat Pribumi.     

2. Capital Sosial. 

Capital Sosial yang dimiliki oleh Tuan Herman Mellema berupa 

keanggotaannya dalam lingkungan masyarakat pabrik gula Tulangan dengan 

jabatan sebagai Administratur. Jabatan tersebut menempatkannya pada strata 

sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan para pekerja Pribumi lainnya. 

Selain itu, kebangsaan Belanda yang dimilikinya juga merupakan Capital 

Sosial. Dengan kebangsaannya tersebut, Tuan Herman Mellema mendapatkan 

sokongan moril dari sesama bangsanya dan status sosial lebih tinggi dalam 

masyarakat Jawa Timur pada pemerintahan Hindia Belanda.         

3. Capital Budaya. 

Capital Budaya yang dimiliki oleh Tuan Herman Mellema adalah 

kemampuan baca-tulis huruf latin, surat-menyurat, pengetahuan tentang 

sistem kerja kontrak, pemahaman tentang keunggulan Ras Eropa atau kulit 

putih terhadap Pribumi atau kulit berwarna, pengetahuan tentang Teori 

Evolusi, dan gaya hidup yang lebih maju seperti dengan menggunakan 

perlengkapan hidup berupa sandal kulit, sepatu, anduk, sikat gigi, sabun, 

minyak rambut, bedak, gincu, baju dan celana. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa Tuan Herman Mellema unggul secara kebudayaan.  
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4. Capital Simbolik. 

Capital Simbolik yang dimiliki oleh Tuan Herman Mellema adalah 

pengakuan masyarakat Pribumi akan keunggulan, kekuasaan, dan 

dominasinya. Hal tersebut memudahkannya untuk menjalankan praktik sosial 

budaya.     

Dengan Habitus dan Capital-Capital yang dimilikinya tersebut, Tuan 

Herman Mellema menggundik Sanikem. Praktiknya tersebut, ia jalankan di 

lingkungan pabrik gula dan masyarakat Tulangan dalam pemerintahan Hindia 

Belanda yang merupakan Arena dominasinya. Hal tersebut memberikan peluang 

lebih banyak untuk menjalankan praktiknya. 

4.3 Dampak Praktik Pergundikan pada Kondisi Sosial Budaya Masyarakat di 

dalam Roman Bumi Manusia. 

Berdasarkan analisis, diketahui bahwa dampak praktik pergundikan pada 

kondisi sosial masyarakat yang diceritakan dalam roman Bumi Manusia adalah 

sebagai berikut; 

1. Lahirnya strata sosial baru dan dengan ketentuannya. 

Kutipan yang menunjukkan lahirnya strata sosial baru sebagai dampak 

praktik pergundikan terhadap kondisi sosial masyarakat yang diceritakan dalam 

roman Bumi Manusia adalah sebagai berikut: 

Kutipan 47. 

… “Baca tulisan Kommer, dia marah seperti singa terluka. 

Diaada pada pihakmu.” 

“Ceritakan sajalah. Aku segan baca.” 

“Tulisnya, perbuatan jaksa dan hakim itu menghina semua 

golongan Indo Eropa yang berasal dari pergundikan dan 
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pernyaian. Anak-anak mereka, kalau diakui ayahnya, menjadi 

bukan pribumi. Tidak diakui menjadi pribumi. Artinya: pribumi 

sama dengan anak gundik yang tidak diakui sang ayah. Ia juga 

mengecam pengungkapan perkara pribadi. Kommer menilai jaksa 

dan hakim itu tidak berbudi Eropa, lebih buruk dari pengadilan 

pribumi yang dilakukan Wiroguno, atas diri Pronocitro – barang 

duaratus limapuluh tahunan yang lalu. Minke, siapa mereka? Aku 

tak tahu.” … (Toer 2009, 430). 

 

Berdasarkan kutipan 47 di atas, diketahui bahwa dengan terjadinya 

praktik pergundikan maka lahirlah anak campuran yang disebut Indo. Golongan 

Indo tersebut menempati strata sosial di atas golongan Pribumi apabila ia diakui 

oleh ayahnya dan mendapatkan nama keluarga. Sedangkan jika tidak diakui, ia 

akan setara dengan Pribumi atau bahkan lebih terhina dari Pribumi karena ia 

tidak lahir dari perkawinan syah.   

2. Munculnya tanggapan negatif masyarakat dan pengucilan. 

Kutipan yang menunjukkan adanya tanggapan negatif masyarakat sebagai 

dampak praktik pergundikan adalah sebagai berikut:   

Kutipan 48. 

… Bukan hanya Mevrouw Telinga atau aku, rasanya siapa 

pun tahu, begitulah tingkat susila keluarga Nyai-Nyai: rendah, 

jorok, tanpa kebudayaan, perhatiannya hanya pada soal-soal 

berahi semata. Mereka hanya keluarga pelacur, manusia tanpa 

pribadi, dikodratkan akan tenggelam ketiadaan tanpa bekas. … 

(Toer 2009, 75). 

 

Berdasarkan kutipan 48 di atas, diketahui bahwa masyarakat betanggapan 

negatif terhadap keluarga Nyai-Nyai. Hal tersebut karena praktik pergundikan 

merupakan praktik menjadikan perempuan Pribumi  sebagai budak dan selir oleh 

bukan Pribumi tanpa perkawinan syah. Dengan demikian, masyarakat Jawa 
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Timur yang menganut adat ketimuran dan mayoritas beragama Islam, 

menganggap bahwa keluarga Nyai-Nyai adalah keluarga dengan tingkat susila 

rendah. 

Akibat dari munculnya tanggapan negatif masyarakat pada keluarga 

Nyai-Nyai, maka terjadilah tindakan pengucilan terhadap keluarga tersebut. 

Beberapa kutipan yang menunjukkan perilaku pengucilan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Kutipan 49, 

… Hidup sebagai Nyai terlalu sulit. Dia Cuma seorang 

budak belian yang kewajibannya hanya memusakan Tuannya. 

Dalam segala hal! Sebaliknya setiap waktu orang harus bersiap-

siap terhadap kemungkinan tuannya sudah merasa bosan. Salah-

salah bisa badan diusir dengan semua anak, anak sendiri, yang 

tidak dihargai oleh umum pribumi karena dilahirkan tanpa 

perkawinan syah. … (Toer 2009, 128). 

 

Kemudian kutipan 50, 

… Siapa yang menjadikan aku gundik? Siapa yang 

membikin mereka jadi Nyai-Nyai? Tuan-tuan bangsa Eropa, yang 

dipertuan. Mengapa di forum resmi kami ditertawakan? 

Dihinakan? Apa tuan-tuan menghendaki anakku juga jadi gundik? 

… (Toer 2009, 427). 

 

Dan kutipan 51. 

… Semua lapisan kehidupan menghukum keluarga Nyai-

Nyai; juga semua bangsa: pribumi, Eropa, Tionghoa, Arab. … 

(Toer 2009, 75).    

 

Berdasarkan kutipan 49, 50, dan 51 tersebut, diketahui bahwa keluarga 

Nyai-Nyai harus menderita karena terisolir dari masyarakatnya sendiri, bahkan 

semua lapisan masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu, Nyai Ontosoroh dan 

Annelies harus menanggung kesepian, terisolir dari pergaulan sehari-hari dan 
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memaksa mereka untuk bekerja keras agar-apabila suatu saat mereka diusir oleh 

Tuannya mereka mampu menopang diri mereka sendiri.  

Persiapan Nyai Ontosoroh menghadapi kemungkinan diusir oleh tuannya 

terdapat pada kutipan berikut: 

Kutipan 52. 

… “Ya, mama ingin melihat kau berbahagia untuk selama-

lamanya. Tidak mengalami kesakitan seperti aku dulu. Tak 

mengalami kesunyian seperti sekarang ini: tak punya teman, tak 

punya kawan, apalagi sahabat. Mengapa tiba-tida datang 

membawa kebahagiaan?” 

“Ann, Annelies, mungkin kau tak merasa, tapi memang aku 

didik kau secara keras untuk bisa bekerja, biar kelak tidak harus 

tergantung pada suami, kalau – ya, moga-moga tidak – kalau-

kalau suami itu semacam ayahmu itu,” … (Toer 2009, 109-110). 

 

Pada kutipan 52 di atas, terlihat bahwa Nyai Ontosoroh paham betul 

resiko yang harus diterima sebagai seorang Nyai, yaitu harus siap diusir oleh 

tuannya bila tuannya sudah merasa bosan. Dalam menghadapi resiko tersebut 

Nyai Ontosoroh bukan saja menyiapkan dirinya sendiri, melainkan juga 

menyiapkan putrinya agar bisa berlaku mandiri jika kemungkinan itu terjadi. 

Kemudian, dampak praktik pergundikan terhadap kondisi budaya 

masyarakat yang diceritakan dalam roman Bumi Manusia adalah sebagai berikut; 

1. Terbentuknya kata baru dalam bahasa masyarakat. 

Kutipan 53. 

… “Seperti dongengan Seribu Satu Malam. Coba, ia 

merasa lebih tepat dipanggil Nyai. Aku kira hanya untuk 

membenarkan dendamnya. Memang Nyai sebutan Pribumi paling 
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tepat untuk gundik seorang bukan Pribumi. Dia tidak suka 

diperlakukan bermanis-manis. Dia tetap mengukuhi keadaan 

dirinya – dengan kebesaran ditaburi dendam.” … (Toer 2009, 

346). 

 

Berdasarkan kutipan 53 di atas, diketahui bahwa kata “Nyai” merupakan 

kata yang tepat untuk sebutan wanita Pribumi yang digundik oleh bukan Pribumi. 

Dengan demikian, praktik pergundikan berdampak pada budaya masyarakat, 

khususnya dalam wujud bahasa, yaitu munculnya kosakata baru.   

2. Penyebaran kebudayaan baru. 

Kutipan yang menunjukkan praktik pergundikan membantu penyebaran 

kebudayaan baru di dalam masyarakat adalah sebagai berikut:  

Kutipan 54. 

… 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; 

tingkah lakunya tak beda dengan wanita Eropa terpelajar. Ia 

seperti seorang guru dari aliran baru yang bijaksana itu. Beberapa 

guruku yang kranjingan kata modern sering mengedepankan 

contoh tentang manusia baru di jaman modern ini. Mungkinkah 

Nyai mereka masukkan ke dalam daftarnya? … (Toer 2009, 38). 

 

Berdasarkan kutipan 54 di atas, diketahui bahwa praktik pergundikan 

merupakan sarana penyebaran kebudayaan baru (Eropa). Hal tersebut terjadi 

karena gundik merupakan seorang agen masyarakat. Selain sebagai penganut 

kebudayaan, ia juga sebagai pembawa dan penyebar kebudayaan. Melalui proses 

sosialisasi dan enkulturasi, seorang gundik menyerap kebudayaan baru yang 

diajarkan Tuannya sehingga ia pun berkembang menjadi manusia modern, 

berfikir dan bersikap secara Eropa. 
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3. Memperluas peluang akulturasi. 

Beberapa kutipan yang menunjukkan bahwa dampak praktik pergundikan 

terhadap kondisi kebudayaan masyarakat adalah memperluas peluang akulturasi 

adalah sebagai berikut:  

Kutipan 55  

… Seorang pemuda Indo – Eropa membuka pintu kaca, 

menuruni anaktangga, menyambut Suurhof. Nampaknya ia 

seumuran denganku. Ia berwajah Eropa, berkulit Pribumi, 

jangkung, tegap, kukuh. … (Toer 2009, 25). 

 

Dan kutipan 56.  

 

… Kecurigaanku tiba-tiba hilang sirna. Suasana baru 

menggantikan: di depan kami berdiri seorang gadis berkulit putih, 

halus, berwajah Eropa, berambut dan bermata Pribumi. Dan mata 

itu, mata berkilauan itu seperti sepasang kejora; dan bibirnya 

tersenyum meruntuhkan iman. Kalau gadis ini yang dimaksudkan 

Suurhof, dia benar: bukan saja menandingi malah mengatasi Sri 

Ratu, dari darah dan daging, bukan sekedar gambar. 

“Annelies Mellema,” ia mengulurkan tangan padaku, 

kemudian pada Suurhof. … (Toer 2009, 26-27). 

 

Berdasarkan kutipan 55 dan 56 di atas, diketahui bahwa praktik 

pergundikan membuka peluang akulturasi lebih luas karena dengan terjadinya 

praktik pergundikan tersebut, lahirlah golongan Indo yang merupakan produk 

akulturasi itu sendiri (Akultuirasi Genetic). Sebagai produk akulturasi, golongan 

Indo mewarisi gen dari kedua orang tuanya, tentu dengan salah satu gen yang 

dominan. Selain itu, golongan Indo juga berpeluang lebih banyak untuk 

menyerap dua kebudayaan sekaligus dari orang tuanya. Dengan demikian, 

semakin banyak golongan Indo, maka arena terjadinya akulturasi semakin luas 

karena manusia merupakan wujud kebudayaan itu sendiri.         
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4.4 Upaya Pemertahanan Praktik Pergundikan yang Terjadi dalam Roman 

Bumi Manusia. 

Berdasarkan analisis, diketahui bahwa praktik pergundikan atau praktik 

perbudakan di Hindia telah lama dihapus, tetapi praktiknya masih saja terus 

belanjut seperti pada kutipan berikut; 

Kutipan 57. 

… “Tapi perbudakan telah dihapus barang tigapuluh tahun 

yang lalu di Hindia, Nyai.” Magda Peters melayani.  

“Betul, Juffrouw, selama tak ada laporan tentang adanya 

perbudakan. Pernah terbaca olehku masih adanya perbudakan 

dimana-mana di Hindia.” 

“Dari Missie dan Zending?” 

“Kira-kira keadaanku sama dengan mereka.” … (Toer 

2009, 340). 

 

Berdasarkan kutipan 57 di atas, diketahui bahwa praktik pergundikan 

masih saja ada meskipun telah lama dihapus. Hal tersebut terjadi karena bangsa 

Belanda memiliki kekusaan dalam hal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. 

Kutipan yang menunjukkan kekuasaan tersebut adalah sebagai berikut; 

1. Kekusaan Ekonomi. 

Sarana utama yang digunakan bangsa Belanda untuk melakukan praktik 

pergundikan atau perbudakan adalah ekonomi. Melalui keunggulan ekonomi 

tersebut, bangsa Belanda mampu melakukan ataupun mempertahankan praktik 

pergundikan atau perbudakan di Hindia. (lihat kutipan 31). 
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Berdasarkan kutipan 31, diketahui bahwa bangsa Belanda memiliki 

keunggulan dalam bidang ekonomi sehingga mampu melakukan pergundikan 

atau perbudakan terhadap masyarakat Pribumi. Melalui keunggulan ekonomi itu 

juga, mereka tetap melakukan praktik tersebut atau melakukan diskriminasi 

terhadap mereka. Dengan demikian, keunggulan ekonomi merupakan salah satu 

sarana yang digunakan bangsa Belanda.   

2. Kekuasaan Sosial. 

Pada lingkup sosial, bangsa Belanda memperoleh kekuasaan atau 

dominasinya melalui pembatasan-pembatasan yang mereka ciptakan dalam 

lingkungan masyarakat Hindia. Pembatasan tersebut merupakan sistem 

pembagian strata sosial sebagai berikut; 1) penggolongan berdasarkan bangsa, 2) 

penggolongan berdasarkan warna kulit dan gen keturunan, dan 3) penggolongan 

pada masyarakat pribumi berdasarkan ekonomi atau jabatan. Kemudian melalui 

sistem penggolongan strata sosial tersebut, terciptalah golongan-golongan 

sebagai berikut;  

a. Bangsa Eropa (Barat) – Bangsa Timur. 

Berdasarkan penggolongan ini, bangsa Belanda sebagai bangsa Eropa 

memiliki status sosial yang lebih tinggi terhadap Pribumi sebagai Bangsa 

Timur, atau pun Bangsa Timur Asing lainnya. (lihat kutipan 34). Pada 

kutipan 34, diketahui bahwa bangsa Belanda melakukan diskriminasi melalui 

kunggulan status sosialnya. Bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh bangsa 

Belanda terhadap Pribumi pun beraneka macam, antaranya berupa 
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pembatasan, hinaan, dijadikan objek yang selalu dipersalahkan dan lain 

sebagainya. Perkara pendiskriminasian tersebut yang disebut dengan perkara 

kolonial. Dan melalui kekusaan tersebutlah, bangsa Belanda tetap melakukan 

praktik pergundikan atau perbudakan di Hindia.   

b. Totok, Indo, dan Pribumi. 

Selain melalui sistem penggolongan strata sosial berdasarkan bangsa, 

bangsa Belanda juga melakukan dominasi melalui sistem penggolongan strata 

sosial berdasarkan warna kulit dan gen keturunan. Melalui sistem ini, 

terciptalah tiga golongan, yaitu Totok, Indo, dan Pribumi. Beberapa kutipan 

yang menunjukkan adanya penggolongan tersebut adalah sebagai berikut: 

Kutipan 58, 

… Dan suara Jaksa yang menggeladak murka itu: dia 

Indo, Indo, dia lebih tinggi daripada kau! Minke Pribumi, 

sekalipun punya Forum Privilegiatum, artinya lebih tinggi dari 

Nyai, kau! Forum Minke setiap saat bisa dibatalkan. Tapi 

Juffrouw Annelies tetap lebih tinggi daripada Pribumi. … (Toer 

2009, 427). 

Dan kutipan 59. 

… Duduk dikursi dalam kantor begini masalah Totok, 

Indo dan Pribumi membayang di hadapan mata batinku, 

menggusur kenelangsaan sendiri. Unsur-unsur itu membentuk  

jaring-jaring kehidupan laksana jaring laba-laba. Dan di 

tengah-tengahnya adalah si laba-laba: gundik atau Nyai-Nyai. 

Dia bukan menampung semua kurban yang datang padanya. 

Sebaliknya, jaring-jaringnya menangkapi semua penghinaan 

untuk ditelannya seorang diri. Dia bukan majikan biar hidup 

sekamar dengan Tuannya. Dia tidak termasuk golongan anak 

yang dilahirkannya sendiri. Dia bukan Totok, bukan Indo, dan 

dapat dikatakan bukan Pribumi lagi. Dia adalah gunung 

rahasia. … (Toer 2009, 431). 
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Berdasarkan kutipan 58 dan 59 di atas, diketahui bahwa Annelies yang 

karena telah diakui ayahnya – menjadi Indo dan mendapakan hak di depan 

pengadilan putih. Sedangkan Nyai Ontosoroh tidak, karena dia seorang 

Pribumi, gundik pula. Dengan demikian, melalui sistem ini, bangsa Belanda 

melakukan diskriminasi dan tetap melakukan praktik pergundikan atau 

perbudakan di Hindia.    

c. Priyayi dan Wong Cilik.  

Selain itu, bangsa Belanda juga melakukan pembagian golongan pada 

masyarakat Pribumi itu sendiri. Dengan melakukan hal tersebut, bangsa 

Belanda semakin menempatkan para gundik pada lapisan masyarakat yang 

paling bawah. (lihat kutipan 58).  

Pada kutipan 58, diketahui bahwa Minke mempunyai hak di depan 

pengadilan putih meskipun ia seorang Pribumi karena ia memiliki Forum 

Privilegiatum. Dengan demikian, melalui cara tersebut bangsa Belanda tetap 

melakukan pergundikan atau perbudakan di Hindia.  

3. Kekuasaan Budaya. 

Selain melalui kondisi sosial, bangsa Belanda juga melakukan 

dominasinya melalui kebudayaan. Ada pun bentuk-bentuk kebudayaan yang 

dapat digunakan untuk mempertahankan praktik pergundikan atau perbudakan 

adalah sebagai berikut;   
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a. Melalui Tata Kuasa. 

Tata kuasa yang dimaksudkan di sini adalah pemerintahan Kolonial 

yang terdapat dalam roman Bumi Manusia, yaitu pemerintahan Hindia 

Belanda. Melalui pemerintahan Hindia Belanda ini, bangsa Belanda 

melakukan kuasanya terhadap masyarakat Pribumi. (lihat kutipan 42). 

Pada kutipan 42, diketahui bahwa bangsa Belanda mengusai seluruh 

lapisan masyarakat Pribumi, bahkan para pembesar-pembesarnya. Dengan 

demikian, bangsa Belanda memiliki kuasa penuh terhadap seluruh masyarakat 

Pribumi melalui pemerintahan Hindia Belanda tersebut, termasuk menentukan 

hukum pada masyarakat Pribumi. 

b. Melalui Hukum. 

Setelah berkuasa melalui tata kuasa tersebut, bangsa Belanda 

menguatkan kuasanya dengan menentukan hukum untuk seluruh masyarakat 

Hindia, yang tentu menguntungkannya. Selain itu, melalui jalan hukum 

tersebutlah bangsa Belanda tetap melakukan praktik pergundikan atau 

perbudakan atau pun melakukan diskriminasi terhadap mereka.  

Kutipan yang menunjukkan pemertahanan praktik pergundikan melalui 

hukum adalah sebagai berikut:  

Kutipan 60. 

… Ann, bagaimana nanti? Kalau ayahmu ternyata 

memang gila dan oleh hukum ditaruh Onder Curateele? Seluruh 

perusahaan, kekayaan dan keluarga akan diatur seorang 

curator yang ditunjuk oleh hukum. Mamamu, hanya perempuan 
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Pribumi, akan tidak mempunyai sesuatu hak atas semua, juga 

tidak dapat berbuat sesuatu untuk anakku sendiri, kau, Ann. 

Percuma saja akan jadinya kita berdua membanting tulang 

tanpa hari libur ini. Percuma aku telah lahirkan kau, karena 

hukum tidak mengakui keibuanku, hanya karena aku Pribumi 

dan tidak kawin secara syah. Kau mengerti?” …  (Toer 2009, 

112). 

Berdasarkan kutipan 60 tersebut, diketahui bahwa perwalian terhadap 

golongan Indo yang lahir dari pergundikan dan harta dari Tuannya dikelola 

oleh Onder Curateele. Sedangkan, para gundik tidak memiliki hak apapun. 

Dengan demikian, hukum merupakan salah satu alat untuk tetap melakukan 

praktik pergundikan atau perbudakan atau pun melakukan diskriminasi 

terhadap mereka. Meskipun ada hukum yang menyatakan penghapusan 

praktik tersebut, tetapi hukum yang lain tetap tegak berdiri, yang tentu tetap 

menguntugkan bangsa Belanda.  

Selain hukum perwalian, ada juga hukum perkawinan yang juga 

diatur sedemikian rupa untuk mendiskriminasi masyarakat Pribumi. Beberapa 

kutipan yang menunjukkan diskriminasi melalui sistem perkawinan adalah 

sebagai berikut:  

Kutipan 61.     

… Kemudian, Ann, kemudian kebahagiaan itu 

terguncang dahsat, menggeletarkan sendi-sendi kehidupanku. 

Pada suatu hari aku dan Tuan datang ke pengadilan untuk 

mengakui Robert dan kau sebagai anak Tuan Mellema. Pada 

mulanya aku menduga, dengan pengakuan itu anak-anakku 

akan mendapatkan pengakuan hukum sebagai anak syah. 

Ternyata tidak, Ann. Abangmu dan kau tetap dianggap anak 

tidak syah, hanya diakui sebagai anak Tuan Mellema dan punya 

hak menggunakan namanya. Dengan campur tangan pengadilan 

hukum justru tidak mengakui abangmu dan kau sebagai anakku, 
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bukan anak-anakku lagi, walau Mama ini yang melahirkan. 

Sejak pengakuan itu kalian, menurut hukum, Ann, hukum 

Belanda di sini, jangan kau keliru. Kau tetap anakku. … (Toer 

2009, 136). 

Dan kutipan 62. 

… Aku tak mengerti soal-soal itu, dan diam saja. Setelah 

mengetahui, kalian bisa menjadi syah hanya pada waktu 

perkawinan kami di depan kantor sipil, untuk kemudian bisa 

dibaptis, mulailah aku setiap hari merajuk Tuan supaya kami 

kawin di kantor. Aku merajuk dan merajuk. Papamu yang 

murung dalam beberapa hari belakangan itu mendadak jadi 

marah. … (Toer 2009, 137). 

 

Berdasarkan kutipan 61 dan 62 tersebut, diketahui bahwa perkawinan 

akan syah apabila syah menurut hukum Eropa, yaitu dilakukan di kantor sipil. 

Dengan demikian, seorang gundik akan tetap gundik apabila Tuannya tidak 

mau menikahinya secara hukum Eropa. Dan apabila anak yang lahir dari 

praktik pergundikan tersebut diakui ayahnya, maka ia akan terlepas dari 

ibunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Belanda tetap melakukan 

praktik pergundikan atau perbudakan atau pun melakukan diskriminasi 

terhadap mereka melalui jalan hukum. 

c. Bahasa 

Kemudian, selain melalui hukum dan tata kuasa, bangsa Belanda juga 

menggunakan bahasa untuk tetap melakukan praktik pergundikan atau 

perbudakan ataupun melakukan diskriminasi terhadap mereka. Sarana bahasa 

yang dimaksudkan adalah penggunaan sebutan Mevrouw, Juffrouw, dan 

Nyai seperti pada kutipan berikut; 
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Kutipan 63.  

… Aku tak pernah mencoba lagi, Ann. Mama sudah 

harus senang dengan keadaan ini. Untuk selamanya takkan ada 

orang akan memanggil aku Mevrouw. Panggilan Nyai akan 

mengikuti aku terus, seumur hidup. Tak apa asal kalian 

mempunyai ayah cukup terhormat, dapat dipegang, dapat 

dipercaya, punya kehormatan. Lagi pula pengakuan itu 

mempunyai banyak arti di tengah-tengah masyarakatmu sendiri. 

… (Toer 2009, 137). 

 

Berdasarkan kutipan 63 di atas, diketahui bahwa Mevrouw adalah 

panggilan untuk wanita yang sudah bersuami atau menikah secara syah 

melalui hukum Eropa. Panggilan Mevrouw tersebut juga diikuti dengan nama 

suami di belakangnya, seperti Mevrouw Telinga karena suaminya bernama 

Tn. Telinga atau Mevrouw Amelia Mellema – Hammers karena suaminya 

bernama Tn. Mellema. Sedangkan wanita yang belum bersuami dipanggil 

dengan sebutan Juffrouw, seperti Juffrouw Magda Peters atau Juffrouw 

Annelies. Kemudian sebutan Nyai digunakan untuk memanggil perempuan 

Pribumi yang digundik oleh bukan Pribumi. Dengan demikian, melalui sistem 

bahasa tersebut, bangsa Belanda menciptakan status sosial di masyarakat 

Hindia, sekaligus melakukan diskriminasi terhadap wanita Pribumi dari 

golongan gundik.  

d. Perbedaan Agama. 

Selain tata kuasa, hukum, dan bahasa, bangsa Belanda juga 

menggunakan sarana perbedaan agama dalam mendiskriminasi masyarakat 
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Pribumi. Beberapa kutipan yang menunjukkan pemertahanan praktik 

pergundikan melalui perbedaan agama adalah sebagai berikut:  

Kutipan 64. 

… “Biar pun Tuan kawini Nyai, gundik ini, perkawinan 

syah, dia tetap bukan Kristen. Dia kafir! Sekiranya dia Kristen 

pun, Tuan tetap lerbih busuk dari Mevrouw Amelia Mellema-

Hammers, lebih dari  semua kebusukan yang Tuan pernah 

tuduhkan pada ibuku. Tuan telah lakukan dosa darah, 

pelanggaran darah! Mencampurkan darah Kristen Eropa 

dengan darah kafir Pribumi berwarna! Dosa tak terampuni!” … 

(Toer 2009, 146). 

 

Berdasarkan kutipan 64 di atas, diketahui bahwa perbedaan agama 

menjadi persoalan dalam pencampuran antara Pribumi dan Eropa. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa perbedaan agama juga mampu menjadi sarana untuk 

tetap melakukan praktik pergundikan di Hindia.    

4. Kekuasaan Simbolik.  

Kemudian sarana terakhir yang digunakan oleh bangsa Belanda untuk 

melakukan atau mempertahankan praktik pergundikan adalah kekuasaan 

simbolik. Kutipan yang menunjukkan pemertahanan praktik pergundikan melalui 

kekuasaan simbolis adalah sebagai berikut:  

Kutipan 65. 

… Sekarang keadaan sudah begini aman, tidak seperti aku 

masih kecil dulu, apalagi semasa kecil Nenendamu. Orang 

bilang: semua takut pada Belanda maka keadaan jadi lebih aman. 

… (Toer 2009, 457). 
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Berdasarkan kutipan 65 di atas, diketahui bahwa seluruh masyarakat 

Pribumi takut terhadap bangsa Belanda. Hal tersebutlah yang menyebabkan 

bangsa Belanda berlaku sewenang-sewang terhadap masyarakat Pribumi, 

terutama terhadap para gundik. 

4.5 Usaha Nyai Ontosoroh Mendapatkan Hak-Haknya sebagai Manusia dalam 

Roman Bumi Manusia. 

Sebagai seorang gundik, Nyai Ontosoroh juga mengalami diskriminasi 

seperti seumumnya yang dialami oleh para gundik. Diskriminasi yang dialami 

oleh para gundik berlapis-lapis, tidak hanya persoalan sex atau gender, tetapi 

juga diskriminasi kelas dan ras.  

Kemudian sebagai reaksi terhadap diskriminasi yang dialami, setiap 

gundik mempunyai cara berbeda-beda dalam mengatasinya. Tindakan umum 

yang mereka lakukan adalah melakukan pembunuhan. Kutipan yang 

menunjukkan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh sebagian besar para 

Nyai adalah sebagai berikut:  

Kutipan 66. 

… Maka koran-koran kolonial berbahasa Belanda dengan 

cara dan gayanya sendiri tidak membenarkan simpati Sang Dokter 

yang ditujukan hanya pada seorang wanita pribumi, gundik pula, 

yang boleh jadi belum tentu bersih dari perkara. Sudah banyak 

berbukti Nyai-Nyai bersekongkol dengan orang luar untuk 

membunuh Tuannya. Motif: kemesuman dan harta. Dalam abad 

sembilanbelas ini saja, kata sebuah koran, dapat dicatat paling 

tidak lima orang Nyai telah naik ke tiang gantungan. Boleh jadi 

Nyai Dasima bisa melakukan kejahatan yang sama, sekiranya Tuan 

Edward Williams bukan seorang arif bijaksana. Walhasil: 

penutupnya pembunuhan juga. Hanya bukan Edward Williams 

yang jadi kurban – Dasima sendiri. … (Toer 2009, 412-413). 
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Pada kutipan 66 di atas terlihat bahwa dalam menyelesaikan masalah-

masalahnya, para Nyai umumnya melakukan pembunuhan, baik pembunuhan 

terhadap tuannya atau pun bunuh diri. Namun berbeda dengan Nyai Ontosoroh, 

ia memilih untuk memutuskan hubungan dengan keluarga dan masa lalunya 

untuk kemudian belajar agar status sosialnya meningkat. Selain itu, Nyai 

Ontosoroh melakukan perlawanan dengan jalan hukum melalui pengadilan 

Surabaya dan menggugat sisi kemanusiaan. 

Sebelum pada pembahasan tentang cara Nyai Ontosoroh melakukan 

perlawanan. Terlebih dulu peneliti paparkan Motif Perlawanan, Sekutu, Lawan, 

dan Habitus dan Capital Masing-Masing Agen sebagai berikut; 

a. Motif Perlawanan 

 Perlawanan yang dilakukan Nyai Ontosoroh merupakan reaksi 

terhadap diskriminasi ras, gender, dan kelas. Kemudian melalui perlawanan 

yang dilakukannya, Nyai Ontosoroh berusaha mendapatkan hak-haknya 

sebagai manusia seperti, hak pengakuan, keadilan, hak anak, hak 

perlakuan layak, dan hak milik atas jerih payahya. Ada pun kutipan-

kutipan yang menunjukkan motif-motif tersebut adalah sebagai berikut; 

1. Motif Pengakuan. 

Kutipan yang menunjukkan motif mendapatkan pengakuan terhadap 

status sosialnya adalah sebagai berikut: 

Kutipan 67. 

… “Memprotes?” lebih dari itu – menyangkal. Aku tahu 

mereka orang Eropa, dingin, keras seperti tembok. Kata-

katanya mahal. Dia anakku, aku bilang. Hanya aku yang berhak 
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atas dirinya. Aku yang melahirkan, membesarkan. Hakim itu 

bilang: dalam surat-surat disebutkan Annelies Mellema anak 

akuan Tuan Herman Mellema. Siapa ibunya, siapa yang 

melahirkan? Tanyaku. Dia dalam surat-surat itu disebutkan 

perempuan Sanikem alias Nyai Ontosoroh, tapi … akulah 

Sanikem. Baik, katanya, tapi Sanikem bukan Mevrouw Mellema. 

Aku bisa ajukan saksi, kataku, akulah yang telah lahirkan dia. 

Dia bilang: Annelies Mellema berada di bawah hukum Eropa, 

Nyai tidak. Nyai hanya Pribumi. Sekiranya dulu Juffrouw 

Annelies Mellema tidak diakui Tuan Mellema, dia pribumi dan 

pengadilan putih tidak punya sesuatu urusan. Nah, Minke, 

betapa menyakitkan! Jadi aku bilang, aku akan sangkal 

keputusan itu, dengan advokat siapa saja yang mampu. Silakan, 

katanya dingin. Annelies hanya menangis dan menangis, 

sampai-sampai aku lupa pada soal-soal lain. … 

“Aku bilang juga: anakku ini sudah kawin. Dia istri 

orang. Orang itu hanya tersenyum tak kentara dan menjawab: 

dia belum kawin. Dia masih di bawah umur. Kalau toh ada yang 

mengawinkan atau mengawininya, perkawinan itu tidak syah. 

Kau dengar itu, Minke, Nak? Tidak syah.” … 

“Ma?” 

“Malahan aku diancam melakukan pelanggaran tidak 

melaporkan perkawinan yang tidak dibenarkan itu, dianggap 

bersekutu dalam pemerkosaan.” … (Toer 2009, 487-489). 

 

Berdasarkan kutipan 67 di atas, diketahui bahwa perlawanan yang 

dilakukan Nyai Ontosoroh bermotif mendapatkan pengakuan atas anaknya, 

Annelies secara hukum dan masyarakat, yang sekaligus merupakan protes atas 

status kegundikannya. Selain itu, perlawanan tersebut untuk mendapatkan 

pengakuan atas perkawinan anaknya yang syah secara hukum Islam tetapi 

dianggap tidak syah secara hukum Eropa. 

2. Motif Keadilan. 

Kutipan yang menunjukkan motif keadilan dalam perlawanan yang 

dilakukan Nyai Ontosoroh adalah sebagai berikut: 
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Kutipan 68. 

… Tuan hakim yang terhormat, Tuan jaksa yang 

terhormat, karena toh telah dimulai membongkar keadaan 

rumahtanggaku … (ketokan palu; diperingatkan agar menjawab 

langsung). Aku, Nyai Ontosoroh alias Sanikem, gundik 

mendiang Tuan Mellema, mempunyai pertimbangan lain dalam 

hubungan antara anakku dengan tamuku. Sanikem hanya 

seorang gundik. Dari kegundikanku lahir Annelies. Tak ada 

yang menggugat hubunganku dengan mendiang Tuan Mellema, 

hanya karena dia Eropa Totok. Mengapa hubungan antara 

anakku dengan Tuan Minke dipersoalkan? Hanya karena Tuan 

Minke Pribumi? Mengapa tidak disinggung hampir semua 

orang tua golongan Indo? Antar aku dengan Tuan Mellema ada 

iktan perbudakan yang tidak pernah digugat oleh hukum. Antara 

anakku dengan Tuan Minke ada cinta-mencintai yang sama-

sama tulus. Memang belum ada ikatan hukum. Tanpa ikatan itu 

pun anak-anakku lahir, dan tak ada seorang pun yang 

berkeberatan. Orang Eropa dapat membeli perempuan pribumi 

seperti diriku ini. Apa pembelian ini lebih benar dari percintaan 

tulus? Kalau orang Eropa boleh berbuat karena, keunggulan 

uang dan kekuasaannya, mengapa kalau Pribumi jadi ejekan, 

justru karena cinta tulus? … (Toer 2009, 426). 

 

Berdasarkan kutipan 68 di atas, diketahui bahwa perlawanan yang 

dilakukan Nyai Ontosoroh bermotif mendapatkan keadilan. Hal tersebut 

terlihat atas protes yang dilayangkan Nyai Ontosoroh pada Tuan Hakim dan 

Jaksa Pengadilan Surabaya, menggugat perlakuan Hakim dan Jaksa yang 

justru mempersoalkan hubungan Minke dengan Annelies dan bukan 

perbudakan terhadap dirinya. Dengan demikian, perlawanan dengan motif ini 

adalah perlawanan terhadap orang-orang Eropa terkait diskriminasi ras, kelas 

dan gender. 
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3. Motif Hak Atas Anak. 

Kutipan yang menunjukkan motif perlawanan Nyai Ontosoroh untuk 

mendapatkan hak atas anak adalah kutipan 67. Berdasarkan kutipan tersebut, 

diketahui bahwa perlawanan yang dilakukan Nyai Ontosoroh bermotif 

mendapatkan hak atas anak. Hal tersebut terlihat dari protes yang dilayangkan 

Nyai Ontosoroh pada hakim pengadilan Surabaya, menyangkal keputusan 

pengadilan yang menyatakan bahwa Annelies merupakan anak akuan Tuan 

Herman Mellema dan tidak mengakui Nyai Ontosoroh sebagai ibunya yang 

berhak sepenuhnya karena ia bukan Mevrouw dan hanya seorang Pribumi.  

4. Motif Hak Perlakuan Layak. 

Beberapa kutipan yang menunjukkan perlawanan Nyai Ontosoroh 

bermotif mendapatkan hak perlakuan layak adalah sebagai berikut: 

Kutipan 69, 

… “Tidak. Sudah baik begitu. Biar putus semua yang 

sudah-sudah. Luka terhadap kebanggaan dan hargadiri tak juga 

mau hilang. Bila teringat kembali bagaimana hina aku dijual … 

Aku tak mampu mengampuni kerakusan Sastrotomo dan 

kelemahan istrinya. Sekali dalam hidup orang mesti menentukan 

sikap. Kalau tidak, dia takkan menjadi apa-apa.” … (Toer 2009, 

138-139). 

 

Dan kutipan 70. 

… Mengapa aku ceritakan ini padamu, Ann? Karena aku 

tak ingin melihat anakku mengulangi pengalaman terkutuk itu. 

Kau harus kawin secara wajar. Kawin dengan seorang yang kau 

sukai dengan semau sendiri. Kau anakku, kau tidak boleh 

diperlakukan seperti hewan semacam itu. Anakku tak boleh 

dijual oleh siapa pun dengan harga berapa pun. Mama yang 

menjaga agar yang demikian takkan terjadi atas dirimu. Aku 

akan berkelahi untuk harga diri anakku. Ibuku dulu tak mampu 

mempertahankan aku, maka dia tak patut jadi ibuku. Bapakku 
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menjual aku sebagai anak kuda, dia pun tidak patut jadi 

bapakku. Aku tak punya orang tua. 

Aku telah bersumpah dalam hati: takkan melihat 

orangtua dan rumahnya lagi. Mengingat mereka pun aku sudah 

tak sudi. Mama tak mau mengenangkan kembali peristiwa 

penghinaan itu. Mereka telah bikin aku jadi Nyai begini. Maka 

harus jadi Nyai, jadi budak belian, yang baik, Nyai yang sebaik-

baiknya. Mama pelajari semua yang dapat kupelajari dari 

kehendak Tuanku: kebersihan, Bahasa Melayu, menyusun 

tempat tidur dan rumah, masak cara Eropa. Ya, Ann, aku telah 

mendendam orantuaku sendiri. Akan kubuktikan pada mereka, 

aku harus bisa lebih berharga daripada mereka, sekalipun 

hanya sebagai Nyai. … (Toer 2009, 127-128). 

 

Berdasarkan kutipan 69 dan 70 di atas, diketahui bahwa perlawanan 

yang dilakukan Nyai Ontosoroh bermotif mendapatkan perlakuan yang layak 

sebagai manusia. Hal tersebut terlihat melalui sikapnya pada kedua orang 

tuanya yang telah menjual dirinya pada Tuan Herman Mellema untuk 

dijadikan gundik atau budak. Dengan demikian, perlawanan dalam motif 

mendapatkan perlakuan layak adalah perlawanan terkait dengan harga diri.  

5. Motif Hak Milik Atas Jerih Payah. 

Beberapa kutipan yang menunjukkan perlawanan Nyai Ontosoroh 

bermotif mendapatkan hak milik atas jerih payah adalah sebagai berikut: 

Kutipan 71, 

… Pada hari keempat aku keluar dari rumah dan 

pekarangan. Kuambil engkau dan kukeluarkan dari sekolah. 

Perusahaan hasil jerih-payah kami berdua ini tak boleh rubuh 

sia-sia. Dia adalah segalanya di mana kehidupan kita 

menumpang. Dia adalah anak-pertamaku, Ann, abang tertua 

bagimu, perusahaan ini. … (Toer 2009, 150). 
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Kemudian kutipan 72, 

… Pada saat itu juga aku mengerti, kami akan kalah dan 

kewajiban kami hanya melawan, membela hak-hak kami, sampai 

tidak bisa melawan lagi – seperti bangsa Aceh di hadapan 

Belanda menurut cerita Jean Marais. Mama juga menunduk. Ia 

justru yang lebih daripada hanya mengerti. Ia akan kehilangan 

semua: anak, perusahaan, jerih-payah dan milik pribadi. … 

(Toer 2009, 493). 

Dan kutipan 73. 

… Sore itu juga aku kirimkan kawat pada Herbert De La 

Croix, berseru-seru pada hatinuraninya untuk perkara kami. 

Juga pada Miriam. Apabila tidak ada yang mau mendengarkan, 

tahulah aku: omongkosong saja segala ilmu-pengetahuan Eropa 

yang diagung-agungkan itu. Omongkosong! Pada akhirnya 

semua akan berarti alat hanya untuk merampasi segala apa 

yang kami sayangi dan kami punyai: kehormatan, keringat, hak, 

bahkan juga anak dan istri. ... (Toer 2009, 497).  

    

Berdasarkan kutipan 71, 72, dan 73 di atas, diketahui bahwa 

perlawanan yang dilakukan oleh Nyai Ontosoroh bermotif mempertahankan 

hak milik atas jerih payah yang berupa perusahaan, tanah dan kekayaan 

lainnya. Dengan demikian, perlawanan dengan motif ini adalah perlawanan 

terkait dengan mempertahankan hak. 

b. Sekutu. 

 Sewaktu menjalankan perlawanannya, Nyai Ontosoroh dibantu oleh 

beberapa Agen lain yang menjadi sekutunya. Beberapa sekutu tersebut adalah 

sebagai berikut; 1) Darsam, 2) Dokter Martinet, 3) Mr. Deradera 

Lelliobuttockx, 4) Minke, 5) Jean Marais, 5) Keluarga Telinga, 6) Keluarga 

De La Croix, 7) Bunda Minke, 8) Kommer, 9) Marteen Nijman, 10) Panji 

Darman, dan  11) Juffrouw Magda Petters.   
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Pada mulanya Nyai Ontosoroh memiliki relasi pada tiga Agen yaitu, 

Darsam, Dokter Martinet, dan Mr. Deradera Lelliobuttockx. Relasi yang 

terjalin antara Nyai Ontosoroh dengan ke tiga Agen tersebut merupakan relasi 

kerja karena Darsam merupakan tangan kanan Nyai Ontosoroh, Dokter 

Martinet seorang dokter keluarga, dan Mr. Deradera Lelliobuttockx adalah 

advokatnya. Kutipan yang menunjukkan relasi antara Nyai Ontosoroh dengan 

Darsam, Dokter Martinet, dan Mr. Deradera Lelliobuttockx adalah sebagai 

berikut; 

Kutipan 74 (relasi Nyai Ontosoroh dengan Darsam). 

… Pada waktu itu Darsam datang sebagai orang 

gelandangan tanpa pekerjaan. Ia seorang yang mencintai kerja, 

apa saja yang diberikan padanya. Pada suatu malam seorang 

maling telah ditangkapnya melalui pertarungan bersenjata. Ia 

menang. Maling itu tewas. Memang ada terjadi perkara, tapi ia 

bebas. Sejak itu ia mendapat kepercayaanku kuangkat jadi 

tangan-kananku. Sementara Tuan semakin jarang tinggal di 

rumah. … (Toer 2009, 133). 

 

Pada kutipan 74 terlihat bahwa relasi yang terjalin antara Nyai 

Ontosoroh dengan Darsam merupakan relasi majikan dengan tangan kanan. 

Relasi tersebut merupakan Capital Sosial yang dimiliki oleh Nyai Ontosoroh 

dan Darsam. 

Kemudian kutipan 75 (relasi Nyai Ontosoroh dengan Dokter 

Martinet). 

…  

“Panggilkan Dokter Martinet, ya Ann?” 

Ia mengangguk. 

Aku turun dan kusuruh seorang memanggilkan Dokter 

keluarga itu. Marjuki kulihat melarikan bendi menuju ke arah 

Surabaya. … (Toer 2009, 491). 
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Pada kutipan 75 di atas, terlihat bahwa relasi yang terjalin antara Nyai 

Ontosoroh dengan Dokter Martinet merupakan relasi antara klien dan 

dokternya. Relasi tersebut adalah Capital Sosial yang dimiliki oleh 

 Nyai Ontosoroh dan Dokter Martinet. 

Dan kutipan 76 (relasi Nyai Ontosoroh dengan Mr. Deradera 

Lelliobuttckx). 

 

… Di kantor Mama sedang berhadapan dengan seorang 

lelaki Eropa, bertubuh kecil seperti kelingking, mungkin hanya 

setinggi pundakku, kurus dan gepeng. Kepalanya botak licin, 

matanya agak sipit. Ia berkacamata kodok. Mama 

memperhatikannya membacai surat-surat dari Pengadilan 

Amsterdam untuk Annelies. Itu rupanya Mr. Deradera 

Lelliobuttockx. Jelas ia bukan sebangsa jin. Dan dialah ahli 

hukum Mama selama ini. … (Toer 2009, 491). 

 

 

Pada kutipan 76 terlihat bahwa relasi yang terjalin antara Nyai 

Ontosoroh dengan Mr. Deradera Lelliobuttockx adalah relasi yang terjalin 

antara klien dengan ahli hukumnya. Relasi tersebut juga merupakan Capital 

Sosial yang mereka miliki. 

Kemudian relasi antara Nyai Ontosoroh dengan Minke adalah karena 

Minke menjalin hubungan dengan Annelies. Kutipan yang menunjukkan 

adanya relasi Nyai Ontosoroh dengan Minke adalah sebagai berikut; 

Kutipan 77. 

…: Bukan aku saja telah tergenggam oleh mereka. 

Mereka sebaliknya pun tergenggam olehku. Genggam-

menggenggamlah, kalau tak dapat dikatakan sihir-menyihir. 

Seorang ibu yang bijaksana dan berwibawa seperti Nyai 

memang dibutuhkan oleh setiap anak, dan dara cantik tiada 
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bandingan dibutuhkan oleh setiap pemuda. Lihat: mereka 

membutuhkan aku demi keselamatan keluarga dan perusahaan. 

… (Toer 2009, 91). 

 

Berdasarkan kutipan 77 diketahui bahwa relasi yang terjalin antara 

Nyai Ontosoroh dengan Minke karena terjalinnya relasi antara Minke dengan 

putrinya, Annelies. Relasi tersebut merupakan Capital Sosial yang dimiliki 

oleh keduanya.   

Melalui relasinya dengan Minke, Nyai Ontosoroh pun berelasi dengan 

beberapa Agen yang merupakan kenalan Minke seperti, Jean Marais, 

Keluarga Telinga, Keluarga De La Croix, Bunda Minke, Kommer, Marteen 

Nijman, Panji Darman, dan Juffrouw Magda Petters. Relasi tersebut terlihat 

pada kutipan yang menceritakan pesta pernikahan Minke dengan Annelies 

berikut:  

Kutipan 78. 

… Kommer yang mendapat undangan pribadi khusus 

datang lima menit sebelum jam tujuh. … 

Jean Marais dan May, Telinga dan Mevrouw, datang 

dengan andong sewaan. Magda Petters, teman-teman sekolah 

lain, pada berdatangan dengan andong sewaan pula. Tuan 

Marteen Nijman dan istri datang dengan kereta sendiri.  

… 

Pada jam tujuh kurang satu menit datang tilgram dari 

Miriam, Sarah dan Herbert de la Croix. … 

… 

Jan Dapperste, yang telah lelah dan jemu karena 

namanya itu, kini sibuk seperti baling-baling menjadi pelayan 

suka rela. 

… 

Nyai Ontosoroh, mertuaku, duduk di belakang tabir di 

belakang puadai, menangis tiada henti-hentinya. Bunda berdiri 

di samping menantunya dan terus-menerus mengayunkan kipas 

dari bulu merak. … (Toer 2009, 467-470). 
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Ada pun penjelasan mengenai relasi antara Minke dengan para Agen 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Jean Marais. Jean Marais merupakan seorang sahabat dekat dan patner 

kerja Minke. Kutipan yang menunjukkan relasi Jean Marais dengan Minke 

dan Nyai Ontosoroh adalah sebagai berikut; 

Kutipan 79. 

… Tapi dia sahabatku yang lebih tua, kompanyon dalam 

berusaha. Sudah sepatutnya aku bertanya padanya. … (Toer 

2009, 76). 

 

 Pada kutipan 79 terlihat bahwa Jean Marais merupakan sahabat dan 

patner kerja Minke. Karena Minke berelasi dengan Nyai Ontosoroh, maka 

Jean Marais pun berelasi dengan Nyai Ontosoroh. Relasi tersebut merupakan 

Capital Sosial yang dimiliki oleh Minke, Nyai Ontosoroh, dan Jean Marais.      

Kemudian relasi yang terjalin antara Keluarga Telinga dengan Minke 

dan Nyai Ontosoroh. Beberapa kutipan yang menunjukkan relasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Kutipan 80,   

… “Tuanmuda Minke!” panggil ibu pemondokanku dari 

sebelah. Melongok melalui jendela aku lihat Mevrouw Telinga 

melambai padaku. … (Toer 2009, 19). 

Dan kutipan 81. 

… “Telinga gila!” gerutu Jean Marais, “lagaknya 

seperti masih kompeni.” 

Yang digerutu masih terus memburu, juga hilang ke 

dalam gang. 

“Buat apa semua ini? Mari pulang, Minke. kaulah 

biangkeladi,” ia menyalahkan aku. 
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Ia menolak aku papah. May dan Mevrouw Telinga 

gopoh-gopah menyambut dan menanyakan apa sedang terjadi. 

Tak ada yang menerangkan. Kami pun duduk menunggu 

kedatangan si brangsang. Dengan gelisah tentu.  

… 

“Jan,” tegur istrinya, “Bagaimana kau ini? Lupa kau 

kalau invalid? Cari-cari musuh. Apa kau kira kau masih 

muda?” ia dekati suaminya, merampas pipa besi dari 

tangannya, dan membawanya ke dalam. …  (Toer 2009, 278-

279). 

Berdasarkan kutipan 80 dan 81 diketahui bahwa Keluarga Telinga 

terdiri dari Tuan dan Mevrouw Telinga yang merupakan Ibu dan Bapak 

pemondokan Minke. Tuan Telinga seorang pensiunan Kompeni. Kemudian 

Mevrouw Telinga adalah seorang ibu rumah tangga yang sering memasakkan 

Minke dan menganggapnya anak sendiri karena Keluarga Telinga tidak 

memiliki keturunan dari perkawinan mereka. Karena adanya relasi antara 

Keluarga Telinga dengan Minke, maka Nyai Ontosoroh juga berelasi dengan 

Keluarga Telinga. Relasi yang terjalin antara mereka merupakan Capital 

Sosial yang mereka miliki masing-masing. 

Selanjutnya relasi yang terjalin antara Keluarga De La Croix dengan 

Minke. Keluarga De La Croix terdiri dari Tuan Herbert De La Croix dan dua 

orang putrinya yang bernama Sarah dan Miriam. Tuan Herbert De La Croix 

bertemu dengan Minke saat acara resepsi pengangkatan Bupati kota B. Selaku 

Assisten Residen kota B, Tuan Herbert De La Croix merasa kagum pada 

kemampuan berbahasa Belanda dan sikap ke-Eropa-an Minke sewaktu 

menjadi penerjemah. Kemudian ia mengundang Minke untuk datang ke rumah 

dan dikenalkan dengan kedua putrinya, Sarah dan Miriam. Akhirnya mereka 
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pun bersahabat. Persahabatan antara Minke dengan keluarga De La Croix 

terdapat pada kutipan anjuran Tuan Herbert De La Croix pada Minke untuk 

berkorespondensi dengan putri-putrinya sebagai berikut: 

Kutipan 82. 

… “sering-sering kirimi aku surat tentang kemajuanmu. 

Aku akan senang membacanya. Juga berkorespondensilah 

dengan Sarah dan Miriam,” pesannya. “Kan sudah sepatutnya 

ada pertukaran pikiran antara muda-mudi terpelajar? Siapa 

tahu, kelak bida jadi dasar kehidupan yang lebih baik? Apalagi 

kalau kalian semua kelak jadi orang penting?” … (Toer 2009, 

219). 

 

Pada kutipan 82 di atas terlihat bahwa Tuan Herbert De La Croix 

bangga terhadap Minke. Selain itu, Tuan Herbert De La Croix menganjurkan 

agar Minke berkorespondensi dengan putri-putrinya. Dengan adanya relasi 

antara Minke dengan Nyai Ontosoroh, maka Keluarga De La Croix pun 

menjadi sahabat dari Nyai Ontosoroh. Relasi yang terjalin antara Keluarga De 

La Croix, Minke dan Nyai Ontosoroh merupakan Capital Sosial yang mereka 

miliki masing-masing.      

Berikutnya relasi antara Bunda Minke dengan Minke. Kutipan yang 

menunjukkan relasi tersebut adalah sebagai berikut; 

Kutipan 83. 

… Ah, Bunda, Bundaku tercinta, ibu yang tak pernah 

memaksa aku, tak pernah menyiksa, biar satu cubitan kecil pun, 

tidak dengan kata, tidak pula dengan jari. … (Toer 2009, 460). 

 

Pada kutipan 83 terlihat bahwa relasi yang terjalin antara Bunda 

dengan Minke adalah relasi antara Ibu dan Anak. Selain itu, Minke juga 
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merupakan anak yang paling disayang oleh bundanya. Dan karena Minke 

berelasi dengan Nyai Ontosoroh, maka Bunda Minke juga berelasi dengan 

Nyai Ontosoroh. Relasi yang terjalin antara mereka adalah Capital Sosial 

yang mereka miliki masing-masing. 

Kemudian relasi antara Kommer dan Marteen Nijman dengan Minke 

terdapat pada kutipan berikut:  

Lihat kutipan 78, Relasi antara Kommer dengan Minke.  

Pada kutipan 78 terlihat bahwa Kommer mendapatkan undangan 

khusus untuk menghadiri pernikahan Minke dengan Annelies. Hal tersebut 

menunjukkan kedekatan antara Kommer dengan Minke. Kemudian karena 

Minke bersahabat dengan Kommer maka Nyai Ontosoroh juga menjadi 

sahabat Kommer. Relasi yang terjalin tersebut merupakan Capital Sosial 

yang mereka miliki masing-masing.  

Dan kutipan 84, relasi Minke dengan Marteen Nijman.  

 

… Tuan Marteen Nijman sendiri datang ke rumah 

menyampaikan nomor bukti. 

“Selama ini Tuan telah membantu kami dengan baik. 

Sekarang giliran kami membantu dengan sebaik mungkin,” 

katanya. … (Toer 2009, 503). 

 

Pada kutipan 84 di atas terlihat bahwa selain seorang sahabat, Minke 

juga merupakan patner kerja Marteen Nijman, yaitu seorang wartawan lepas. 

Ikatan tersebut juga menjadi Capital Sosial yang Nyai Ontosoroh miliki 

karena Minke merupakan sahabat dan menantu Nyai Ontosoroh.  
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Selanjutnya relasi antara Panji Darman dengan Minke. Kutipan yang 

menunjukkan relasi tersebut adalah sebagai berikut:  

Kutipan 85. 

… Ia rajin belajar, namun nilainya tetap di bawahku. 

Uang sakunya setiap hari sekolah juga dariku. Karena sang 

uang saku mungkin ia menganggap aku sebagai abang sendiri. 

Kami duduk satu klas. … (Toer 2009, 365). 

 

Pada kutipan 85 di atas terlihat bahwa Panji Darman atau Jan 

Dapperste adalah sahabat Minke di H.B.S. Selain sebagai sahabat, Panji 

Darman juga menganggap Minke sebagai abang karena sering memberinya 

uang jajan. Kemudian karena Nyai Ontosoroh memiliki ikatan dengan Minke 

maka Panji Darman juga membantu Nyai Ontosoroh mendapatkan hak-

haknya sebagai seorang manusia (Capital Sosial). 

Berikutnya relasi Juffrouw Magda Peters dengan Minke. Kutipan yang 

menunjukkan relasi tersebut adalah sebagai berikut: 

Kutipan 86. 

… “Tentu kau muridku yang paling berhasil. Telah lima 

tahun aku mengajar Bahasa dan Sastra Belanda. Hampir empat 

tahun di Nederland saja. Tak ada di antara murid-muridku 

dapat menulis sebaik itu – dan diumumkan pula. Tentunya kau 

sayang padaku, bukan?”. 

“Tak ada guru lebih kusayangi.” … (Toer 2009, 323-

324). 

 

Pada kutipan 86 di atas terlihat bahwa Juffrouw Magda Peters adalah 

guru Bahasa dan Sastra Belanda yang paling Minke sayangi. Juffrouw Magda 

Peters juga sangat menyayangi Minke karena ia adalah murid yang bisa 
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dibanggakan. Kemudian karena Nyai Ontosoroh memiliki ikatan dengan 

Minke maka Nyai Ontosoroh mendapatkan sokongan moril dari Juffrouw 

Magda Peters (Capital Sosial).  

Dengan demikian, Nyai Ontosoroh memperoleh bantuan dari sekutu-

sekutu yang ia jalin, baik berdasarkan relasi kerja atau pun relasi 

persahabatan. Relasi yang terjalin tersebut merupakan Capital Sosial yang ia 

miliki.            

c. Lawan. 

 Beberapa agen yang dihadapi oleh Nyai Ontosoroh dalam usahanya 

mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yaitu, kedua orang tuanya, 

masyarakat golongan pribumi, Ir. Maurits Mellema, Amelia Mellema-

Hammers, jaksa pengadilan putih Surabaya, dan beberapa orang dari golongan 

Totok (Belanda). Dengan demikian, perlawanan yang dilakukan oleh Nyai 

Ontosoroh adalah perlawanan dua arah yaitu, perlawanan terhadap masyarakat 

Pribumi (oknum) dan perlawanan terhadap masyarakat golongan Totok 

(oknum).  

d. Habitus dan Capital Masing-Masing Agen. 

1. Nyai Ontosoroh, 

a. Habitus. 

Nyai Ontosoroh memiliki Habitus berupa kemampuan untuk 

mengendalikan perusahaan, melayani beberapa orang sekaligus dengan cara 

yang berbeda, melakukan pekerjaan kantor, merias diri, berpikiran cepat, 

kritis, dan tajam, serta berpikir dan bersikap secara Eropa. Kutipan yang 
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menunjukkan kemampuan Nyai Ontosoroh dalam mengendalikan perusahaan 

adalah sebagai berikut:   

Kutipan 87. 

… Sampai sejauh itu orang hanya mengenal nama Tuan 

Mellema. Orang sekali-sekali saja atau sama sekali tak pernah 

melihatnya lagi. Sebaliknya orang lebih banyak menyebut-

nyebut gundiknya: Nyai Ontosoroh – gundik yang banyak 

dikagumi orang, rupawan, berumur tigapuluhan, pengendali 

seluruh perusahaan pertanian besar itu. Dari nama Buitenzorg 

itu ia mendapatkan nama. Ontosoroh – sebutan Jawa. … (Toer 

2009, 25). 

 

Pada kutipan 87 di atas terlihat bahwa Nyai Ontosoroh  memiliki 

kemampuan dalam mengendalikan perusahaan. Kemampuan tersebut diakui 

oleh seluruh masyarakat Pribumi Jawa Timur (Wonokromo).  

Kemudian kemampuan Nyai Ontosoroh dalam berfikir kritis terdapat 

pada kutipan berikut:  

Kutipan 88. 

…  

 “Aku hanya mau tahu apa berita koran itu benar.”  

“Nampaknya semua akan bisa dibikin oleh manusia, 

Mama” jawabku, tapi dalam hati aku heran ada orang bisa 

meragukan berita koran.  

“Semua? Tidak mungin,” bantahnya. … (Toer 2009, 42). 

 

Pada kutipan 88 di atas terlihat bahwa Nyai Ontosoroh memiliki 

kemampuan berpikir kritis. Kemampuan tersebut terlihat setiap kali ia 

berhadapan dengan hal-hal baru, sebagai seorang yang kritis-Nyai Ontosoroh 
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tidak serta-merta menerima hal baru tersebut, melainkan memprosesnya 

terlebih dahulu dengan menimbang atau menyaringnya.  

Selanjutnya kemampuan Nyai Ontosoroh dalam menggenggam hati 

orang dan melayani beberapa orang sekaligus dengan sikap berbeda terdapat 

pada kutipan berikut: 

Kutipan 89. 

… Ia berjalan lagi ke jendela dan menarik tambang tadi. 

Kemudian ia duduk di tempatnya lagi. Dalam pada itu aku 

masih mengherani hebatnya Nyai seorang ini: manusia dan 

lingkungan memang berada dalam genggamannya, juga aku 

sendiri. Lulusan sekolah apa dia maka Nampak begitu 

terpelajar, cerdas dan dapat melayani beberapa orang sekaligus 

dengan sikap yang berbeda-beda? Dan kalau dia pernah lulus 

suatu sekolah, bagaimana mungkin bisa menerima keadaan 

sebagai Nyai-Nyai? Tak dapat aku temukan kunci untuk 

mengetahui. … (Toer 2009, 68). 

 

Pada kutipan 89 terlihat bahwa Nyai Ontosoroh memiliki kemampuan 

dalam menggenggam hati orang dan melayani beberapa orang sekaligus 

dengan sikap yang berbeda. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan 

yang didapatkannya melalui proses belajar serta intensitas bertemu dan 

bergaul dengan berbagai macam orang demi kepentingan perusahaan. 

Dan kemampuan Nyai Ontosoroh dalam berpikiran cepat, tajam, dan 

berani terdapat pada kutipan berikut: 

Kutipan 90. 

… Sekarang giliranku tersipu tak bisa bicara. Dan 

barang tentu aku takkan mungkin berseru ah-mama seperti 
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Annelies. Perempuan ini memang berpikiran cepat dan tajam, 

langsung dapat menggagapi hati orang, seakan ia dengan 

mudah dapat mengetahui apa yang hidup dalam dada. 

Barangkali di situ letak kekuatannya yang mencekam orang 

dalam genggamannya, dan mampu pula mensihir orang dari 

kejauhan. Apalagi dari dekat. 

… 

Memang bukan Nyai sembarang Nyai. Dia hadapi aku, 

siswa H.B.S., tanpa merasa rendah diri. Dia punya keberanian 

menyatakan pendapat. Dan dia sadar akan kekuatan pribadinya. 

… (Toer 2009, 102). 

 

Berdasarkan kutipan 90 di atas, diketahui bahwa Nyai Ontosoroh 

memiliki kemampuan berpikiran cepat, beranalisa tajam, dan berani. Seluruh 

kemampuan yang dimiliki Nyai Ontosoroh di atas merupakan hasil dari proses 

belajar yang lama sehingga mengakar menjadi sebuah kebiasaan. Kutipan 

yang menunjukkan adanya proses belajar oleh Nyai Ontosoroh adalah sebagai 

berikut: 

Kutipan 91. 

… Tuan kemudian mendatangkan sapi baru juga dari 

Australia. Pekerjaan semakin banyak. Pekerja-pekerja harus 

disewa. Semua pekerjaan di dalam lingkungan perusahaan 

mulai diserahkan kepadaku oleh Tuan. Memang mula-mula aku 

takut memerintah mereka. Tuan membimbing. Katanya: majikan 

mereka adalah penghidupan mereka, majikan penghidupan 

mereka adalah kau! Aku mulai berani memerintah di bawah 

pengawasannya. Ia tetap keras dan bijaksana sebagai guru. 

Tidak, tak pernah ia memukul aku. Sekali saja dilakukan, 

mungkin tulang-belulangku berserakan. Bagaimana pun 

sulitnya  lama-kelamaan dapat aku lakukan apa yang 

dikehendakinya. … (Toer 2009, 132). 
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Pada kutipan 91 di atas, terlihat bahwa Tuan Herman Mellema 

mendidik dan mengajari Nyai Ontosoroh berbagai hal, terutama yang 

berkaitan dengan perusahaan. Kemudian setelah ia rasa Nyai Ontosoroh 

mampu melakukan semua sendiri, Tuan Herman Mellema memberikan 

wewenang kepada Nyai Ontosoroh untuk mengurus perusahaan. Hal tersebut 

yang menjadikan Nyai Ontosoroh menjadi wanita luar biasa.   

Selain kemampuan-kemampuan yang disebutkan di atas, ia juga 

memiliki kemampuan berbahasa Belanda yang baik. Kemampuan berbahasa 

Belanda tersebut terdapat pada dua kutipan berikut;  

Kutipan 92. 

… Dan segera kemudian muncul seorang wanita 

pribumi, berkain, berkebaya putih dihiasi renda-renda mahal, 

mungkin bikinan Naarden seperti diajarkan di E.L.S. Dulu. Ia 

mengenakan kasut beledu hitam bersulam benang perak. 

Permunculannya begitu mengesani karena dandanannya yang 

rapi, wajahnya yang jernih, senyumnya yang keibuan, dan 

riasnya yang terlalu sederhana. Ia kelihatan manis dan muda, 

berkulit langsat. Dan yang mengagetkan aku adalah 

Belandanya yang baik, dengan tekanan sekolah yang benar. … 

(Toer 2009, 32-33). 

 

Dan kutipan 93. 

… Hari semakin gelap. Mama semakin banyak bicara. 

Kami berdua hanya mendengarkan. Bagiku bukan saja aku 

menjadi semakin yakin pada kepatutan dan kekayaan 

Belandanya, juga terlalu banyak hal baru, yang tak pernah 

kuketahui dari guru-guruku, keluar dari bibirnya. 

Mengagumkan. Walhasil aku tetap belum juga diperkenankan 

pulang. … (Toer 2009, 62). 
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Berdasarkan kutipan 92 dan 93 di atas, diketahui bahwa Nyai 

Ontosoroh memiliki kemampuan berbahasa Belanda yang baik. Hal tersebut ia 

peroleh sebagai hasil dari proses belajar di bawah bimbingan Tuannya seperti 

pada kutipan berikut; 

Kutipan 94. 

… Ann, hampir setiap bulan datang kiriman buku dan 

majalah dari Nederland. Tuan suka membaca. Aku tak mengerti 

mengapa kau tidak seperti ayahmu, padahal aku pun suka 

membaca. Tak sebuah pun bacaannya berbahasa Melayu. 

Apalagi Jawa. Bila pekerjaan selesai, di senja hari, kami duduk 

di depan pondok kami, pondok bambu, Ann – belum ada rumah 

indah kita ini – dia suruh aku membaca. Juga koran. Dia 

dengarkan bacaanku, membetulkan yang salah, menerangkan 

arti kata yang aku tidak mengerti. Begitu setiap hari sampai 

kemudian di ajarinya aku menggunakan kamus sendiri. Aku 

hanya budak belian. Semua harus aku lakukan sebagaimana dia 

kehendaki. Setiap hari. Kemudian diberinya aku jatah bacaan. 

Buku, Ann. Aku harus dapat menamatkan dan menceritakan 

isinya. …  (Toer 2009, 134). 

 

Berdasarkan kutipan 94 di atas, diketahui bahwa Tuan Herman 

Mellema mengajari dan mendidik Nyai Ontosoroh berbagai ilmu 

pengetahuan, terutama Bahasa belanda dengan tujuan agar untuk Nyai 

Ontosoroh mampu membantunya mengurus perusahaan secara maksimal. 

Karena Nyai Ontosorohlah yang mengetahui cara berinteraksi dengan pekerja 

Pribumi.   

Kemudian, ia juga memiliki pola pikir dan cara bersikap seperti orang 

Eropa. Kemampuan tersebut berupa sikap terbuka, cara makan, dan lain 

sebagainya. Kemampuan tersebut terlihat pada beberapa kutipan berikut: 
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Kutipan 95, 

… Dan aku ragu. Haruskah aku ulurkan tangan seperti 

pada wanita Eropa, atau aku hadapi dia seperti wanita Pribumi 

– jadi aku harus tidak peduli? Tapi dialah justru yang 

mengulurkan tangan. Aku terheran-heran dan kikuk menerima 

jabatannya. Ini bukan adat Pribumi; Eropa! Kalau begini 

caranya tentu aku akan mengulurkan tangan lebih dahulu. … 

(Toer 2009, 33). 

Kemudian kutipan 96, 

... Nyai Ontosoroh pergi lagi melalui pintu belakang. 

Aku masih terpesona melihat seorang wanita pribumi bukan 

saja bicara Belanda, begitu baik, lebih karena tidak mempunyai 

suatu komplex terhadap tamu pria. Di mana lagi bisa ditemukan 

wanita semacam dia? Apa sekolahnya dulu? Dan mengapa 

hanya seorang Nyai, seorang gundik? Siapa pula yang telah 

mendidiknya jadi begitu bebas seperti wanita Eropa? 

Keangkeran istana kayu ini berubah menjadi maligai teka-teki 

bagiku. … (Toer 2009, 34-35). 

Dan kutipan 97. 

… Nyai makan tenang-tenang seperti wanita Eropa tulen 

lulusan Boarding School Inggris. … (Toer 2009, 41). 

 

Berdasarkan kutipan 95, 96, dan 97 di atas, diketahui bahwa Nyai 

Ontosoroh memiliki sikap dan pola pikir seperti orang Eropa, yaitu sikap 

yang terbuka – terlebih terhadap tamu pria. Selain itu, ia juga mengetahui cara 

makan sesuai cara Eropa. Hal tersebut ia peroleh dari pergaulannya dengan 

Tuannya. 

Selain itu, Nyai Ontosoroh juga mempunyai kemampuan dalam 

merias diri dan melakukan pekerjaan kantor. Kemampuan dalam merias diri 

terlihat pada kutipan berikut; 
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Kutipan 98.  

… “Kau harus selalu kelihatan cantik, Nyai. Muka yang 

kusut dan pakaian yang berantakan juga pencerminan 

perusahaan yang kusut-berantakan, tak dapat dipercaya.” … 

(Toer 2009, 133). 

 

Berdasarkan kutipan 98 tersebut, diketahui bahwa Nyai Ontosoroh 

memiliki kemampuan dalam merias diri. Hal tersebut ia peroleh melalui 

didikan dari Tuannya. 

Dan kutipan yang menunjukkan kemampuan Nyai Ontosoroh dalam 

melakukan pekerjaan kantor adalah sebagai berikut; 

Kutipan 99.    

 … 

“Apa pekerjaanmu sesungguhnya?” 

“Semua, kecuali pekerjaan kantor. Mama sendiri yang 

lakukan itu.” 

Jadi Nyai Ontosoroh melakukan pekerjaan kantor. 

Pekerjaan kantor macam apa yang dia bisa? 

“Administrasi?” tanyaku mencoba-coba. 

“Semua. Buku, dagang, surat-menyurat, bank …” (Toer 

2009, 45). 

 

Pada kutipan 99 tersebut terlihat bahwa Nyai Ontosoroh memiliki 

kemampuan dalam melakukan pekerjaan kantor. Hal tersebut merupakan hasil 

dari pengalaman belajar yang diberikan oleh Tuannya seperti pada kutipan 

berikut: 
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Kutipan 100. 

… 

Bukan saja pandai, juga baik hati. Dia yang mengajari 

aku segala tentang pertanian, perusahaan, pemeliharaan 

hewan, pekerjaan kantor. Mula-mula diajari aku Bahasa 

Melayu, kemudian membaca dan menulis, setelah itu juga 

Bahasa Belanda. Papamu bukan hanya mengajar, dengan sabar 

juga menguji semua yang telah diajarkannya. Ia haruskan aku 

berbahasa Belanda dengannya, kemudian diajarinya aku 

berurusan dengan bank, ahli-ahli hukum, aturan dagang, semua 

yang sekarang mulai kuajarkan juga padamu. … (Toer 2009, 

111). 

 

Berdasarkan kutipan 100 di atas diketahui bahwa Tuannya sangatlah 

rajin dalam membimbing, mendidik, dan mengajari Nyai Ontosoroh. Melalui 

proses tersebutlah Nyai Ontosoroh mendapatkan semua kemampuan yang 

telah dijelaskan di atas. 

b. Capital-Capital.  

 Capital Ekonomi, 

Capital Ekonomi yang dimiliki oleh Nyai Ontosoroh berupa tempat 

tinggal. Kutipan yang menunjukkan kondisi tempat tinggal Nyai Ontosoroh 

adalah sebagai berikut; 

Kutipan 101. 

… Kemudian menyusul rumah loteng kayu, juga 

berpelataran luas. Dekat di belakang pagar kayu terpasang 

papan nama besar dengan tulisan: Boerderij Buitenzorg. 

Dan setiap penduduk Surabaya dan Wonokromo, kiraku, 

tahu belaka: itulah rumah hartawan besar Tuan Mellema, 

Herman Mellema. Orang menganggap rumahnya sebuah istana 

pribadi, sekali pun hanya dari kayu jati. Dari kejauhan sudah 
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nampak atap sirapnya dari kayu kelabu. Pintu dan jendela 

terbuka lebar. Tidak seperti pada rumah plesir Ah Tjong. 

Berandanya tidak ada. Sebagai gantinya sebuah konsol cukup 

luas dan lebar melindungi anaktangga kayu yang lebar pula, 

lebih lebar daripada pintu depan. … (Toer 2009, 24). 

 

Berdasarkan kutipan 101 diketahui bahwa Nyai Ontosoroh tinggal di 

rumah berloteng dan berpelataran luas. Rumah tempat tinggalnya itu sering 

disebut-sebut oleh masyarakat Jawa Timur (Wonokromo) sebagai istana 

pribadi karena keindahannya.  

Kemudian, di rumah yang indah itu terdapat ruang tamu dengan 

kondisi seperti pada kutipan berikut:   

Kutipan 102. 

… Mataku mulai menggerayangi ruangtamu yang luas 

itu: perabot, langit-langit, kandil-kandil kristal yang 

bergelantungan, lampu-lampu gas gantung dengan kawat 

penyalur dari tembaga – entah di mana sentralnya – potret Sri 

Ratu Emma yang telah turun tahta terpasang pada pigura kayu 

berat. … Sebagai penjual perabot rumahtangga, sekali caup 

sudah dapat aku menentukan, barang-barang itu mahal belaka, 

dikerjakan oleh para tukang yang mahir. Permadani di bawah 

sitjie bergambarkan motif yang tak pernah kutemui. Mungkin 

pesanan khusus. Lantainya terbuat dari parket, tegel kayu, yang 

mengkilap oleh semir kayu. … (Toer 2009, 27). 

 

Berdasarkan kutipan 102, diketahui bahwa ruang tamu yang terdapat 

dalam tempat tinggal Nyai Ontosoroh berukuran luas. Selain itu juga terdapat 

peralatan dan perlengkapan yang indah, mewah, dan mahal. 
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Kemudian ada juga ruang belakang dengan kondisi seperti yang 

terdapat pada beberapa kutipan berikut:  

Kutipan 103, 

… Kami memasuki ruang belakang yang lebih mewah 

lagi,. Juga di sini dinding seluruhnya terbuat dari kayu jati yang 

dipolitur coklatmuda. Di pojokan berdiri seperangkat meja 

makan dengan enam kursi. Didekatnya terdapat tangga naik ke 

loteng. Kenap bertugur di tiga pojok lainnya. Di atasnya berdiri 

jambang bunga dari tembikar bikinan Eropa. Bunga-bungaan 

bersembulan dari dalamnya dalam karangan yang serasi. … 

(Toer 2009, 30-31). 

 

Kemudian kutipan104, 

… Sebuah Phonograf terletak di atas meja pendek 

beroda kecil pada empat kakinya. Bagian bawah phonograf 

dipergunakan untuk tempat tabung musik. Meja itu sendiri 

berukir berlebihan dan nampaknya barang pesanan. … (Toer 

2009, 32). 

 

Dan kutipan 105. 

… Annelies buru-buru menarik aku ke ruangbelakang 

seakan sesuatu kejadian penting telah terjadi dalam kamar itu. 

Kami duduk di atas sofa berkasur tinggi dan bertilam bunga-

bunga warna-warni di atas dasar crème. Ia begitu melengket 

padaku, berbisik hati-hati: … (Toer 2009, 161). 

 

Berdasarkan kutipan 103, 104, dan 105 diketahui bahwa kondisi ruang 

belakang dari rumah Nyai Ontosoroh ternyata lebih indah lagi. Pada ruangan 

itu terdapat kenap, beraneka tembikar bikinan Eropa, bebungaan, meja-kursi, 

sofa dan phonograf. 



112 

 

Berikutnya ada juga dua kamar di bagian loteng rumah Nyai 

Ontosoroh dengan kondisi seperti pada kutipan berikut: 

Kutipan 106.  

… Loteng itu jauh lebuh mewah. Hamper seluruh lantai 

korridor digelari permadani. Rasanya diri menjadi seekor 

kucing, dapat melangkah tanpa meninggalkna bunyi. … (Toer 

2009, 294).     

 

Pada kutipan 106 digambarkan keadaan loteng di rumah Nyai 

Ontosoroh dengan kondisi yang sangat mewah. Kemewahan itu karena lantai 

pada loteng tersebut dilapisi oleh permadani. 

Selanjutnya kondisi kamar mandi yang terdapat di rumah Nyai 

Ontosoroh terdapat pada kutipan berikut:   

Kutipan 107. 

… Memasuki kamarmandi adalah menikmati kemewahan 

lain lagi. Dinding-dinding dilapis dengan cermin 3mm. Berdiri 

di atas landasan tegel tembikar crème. Baru kali ini aku melihat 

kamarmandi begini luas, bersih, menyenangkan. Biar dalam 

komplekx kebupatian sekalipun takkan pernah orang dapatkan. 

Air yang kebiruan di dalam bak berlapis porselen itu 

memanggil-manggil untuk diselami. Dan barang ke mana mata 

diarahkan, diri sendiri juga yang nampak: depan, belakang, 

samping, seluruhnya. … (Toer 2009, 57). 

 

Berdasarkan kutipan 107 diketahui bahwa kondisi kamar mandi yang 

Nyai Ontosoroh miliki juga indah. Pada kamar mandi tersebut terdapat 

cermin yang cukup besar dan mengitari dinding kamar mandi. Selain itu juga 

terdapat bak mandi yang dilapisi porselin. 
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Selain terdapat ruang-ruang mewah, di rumah Nyai Ontosoroh juga 

terdapat taman dan kolam seperti pada kutipan berikut:   

 Kutipan 108. 

… Ia pergi untuk membuka pintu luar. Dan surat-surat 

itu kuletakkan  di atas bantal. Kususul dia. Di hadapan kami 

terbentang taman yang indah, tidak luas, hampir-hampir dapat 

dikatakan kecil-mungil, dengan kolam dan beberapa angsa 

putih bercengkrama – seperti dalam gambar-gambar. Sebuah 

bangku batu berdiri di tepi kolam.  

“Mari,” Annelies membawa aku keluar, melalui jalan 

beton dalam apitan gazon hijau. … (Toer 2009, 94). 

 

Pada kutipan 108 di atas, terlihat bahwa di rumah Nyai Ontosoroh 

terdapat sebuah taman kecil yang indah dengan kolam dan beberapa angsa. 

Dengan demikian, prekonomian Nyai Ontosoroh lebih tinggi dari rata-rata 

prekonomian orang pribumi karena ia memiliki rumah yang mewah dengan 

segala perabot, ruang, dan tamannya.  

Selanjutnya, Nyai Ontosoroh juga memiliki Capital Ekonomi yang 

berupa tanah. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut; 

Kutipan 109. 

… “Nama Minke juga bagus,” kata Annelies. “Mari 

pergi ke kampung-kampung. Di atas tanah kami ada empat 

kampung. Semua kepala keluarga, penduduk bekerja pada 

kami.” 

…  

“Jadi berapa hektar tanahmu ini?” tanyaku tak acuh. 

“Seratus delapanpuluh.” 

Seratus delapanpuluh! Tak dapat aku bayangkan sampai 

seberapa luas. Dan ia meneruskan: 
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“Sawah dan ladang. Hutan dan semak belum termasuk.” 

Hutan! Dia punya hutan. Gila. Punya hutan! Untuk apa? 

“Hanya untuk sumber kayu bakar,” ia menambahkan.  

“Rawa juga punya barangkali?” 

“Ya, ada dua rawa kecil.”  

Rawa pun dia punya. … (Toer 2009, 53). 

 

Berdasarkan 109 kutipan di atas, diketahui bahwa Nyai Ontosoroh 

memiliki tanah seluas seratus delapanpuluh hektar, belum termasuk sawah dan 

ladang, hutan dan semak, serta dua rawa kecil. Di atas tanah itu juga berdiri 

empat perkampungan, yang seluruh penduduknya bekerja pada perusahaan 

Nyai Ontosoroh. 

Kemudian Nyai Ontosoroh juga memiliki Capital Ekonomi berupa 

perusahaan, yaitu perusahaan pertanian dan peternakan. Kutipan yang 

menunjukkan kondisi, sarana dan prasarana perusahaan tersebut adalah 

sebagai berikut; 

Kutipan 110, 

… Melalui pintu belakang kami memasuki ruangan 

berisikan tong-tong kayu bergelang-gelang besi. Pada sebuah 

yang terbesar terdapat pesawat pengaduk di atasnya. Bau susu 

sapi memenuhi ruangan. Orang bekerja tanpa mengeluarkan 

suara, seperti bisu. … Masing-masing mengenakan kain 

pengikat rambut berwarna putih. Semua berbaju putih dengan 

lengan tergulung sepuluh sentimeter di bawah sikut. (Toer 2009, 

43). 
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Kemudian kutipan 111,  

… Ia tarik tanganku dan diajaknya keluar ke sebuah 

lapangan terbuka, tempat penjemuran hasilbumi. Beberapa 

orang bekerja membalik kedelai, jagung pipilan, kacang hijau 

dan kacang tanah. … Semua bercaping bambu. … (Toer 2009, 

44). 

Selanjutnya kutipan 112, 

… Ia Tarik tanganku dan kami berjalan  lagi sampai 

pada deretan kandang sapi. … 

Deretan kandang itu sangat panjang. Di dalamnya 

orang-orang sedang sibuk mengurus umpan dan minum sapi 

perahan. … (Toer 2009, 45). 

Berikutnya kutipan 113, 

… Dibawanya aku masuk ke sebuah bangsal lebar dan 

besar, yang ternyata kandang kereta, andong, grobak, bendi. 

Pada dinding-dinding bergelantungan abah-abah dengan 

sanggurdi aneka macam. Sebagian besar ruangan kosong.  

Melihat aku terheran-heran menyaksikan kandang kereta 

seluas gedung kebupatian ia tertawa, kemudian menuding pada 

sebuah bendi yang dihiasi dengan serba kuningan mengkilat 

dan berlampu karbit. … (Toer 2009, 49). 

Dan kutipan 114, 

… Annelies menarik aku lagi. Kami memasuki kandang 

kuda yang lebar dan panjang. Hanya ada tiga ekor di dalamnya. 

Sekarang bau kuda yang memadati ruangan itu menubruk 

penciumanku. Ia hampiri seekor yang berwarna kelabu. 

Dirangkulnya leher binatang itu dan membisikkan sesuatu pada 

kupingnya. … (Toer 2009, 49). 

 

Berdasarkan kutipan 110-114 di atas, diketahui bahwa pada kutipan 

110 terdapat keterangan mengenai perusahaan pengolahan susu, milik Nyai 

Ontosoroh. Perusahaan pengolahan susu tersebut terletak di bagian belakang 

rumah dan di dalamnya terdapat tong-tong penampung susu, pesawat 
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pengaduk, serta beberapa pekerja. Kemudian pada kutipan 111 menunjukkan 

adanya lapangan terbuka untuk penjemuran hasil bumi berupa kacang-

kacangan. Lapangan penjemuran tersebut merupakan bagian dari perusahaan 

pertanian yang dimiliki Nyai Ontosoroh. Selanjutnya, pada kutipan 112 

terdapat penjelasan mengenai adanya kandang sapi perah (dari Australia). 

Berikutnya, pada kutipan 113 dijelaskan bahwa Nyai Ontosoroh memiliki 

bangsal andong, gerobak, dan alat transportasi lainnya. Beberapa andong dan 

gerobak dipergunakan untuk keperluan distribusi produk dari perusahaannya. 

Selain itu juga beberapa andong disiapkan khusus untuk kepentingan pribadi. 

Kemudian pada kutipan 114 dijelaskan bahwa Nyai Ontosoroh juga memiliki 

beberapa kuda yang digunakan untuk penarik andong-andongnya.   

Selain itu, Nyai Ontosoroh juga memiliki Capital Ekonomi berupa 

hasil dari perusahaan tersebut, berupa uang, hasil bumi, atau olahan susu. 

Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 

Kutipan 115, 

… Kami memasuki ladang yang habis dipanen. Kacang 

tanah. Dimana-mana nampak panenan tergelar di atas tanah 

dan tumpukan-tumpukan rendeng yang telah siap diangkut 

untuk makanan ternak. 

“Tanah di sini sangat bagus, bisa menghasilkan kacang 

tanah kering gelondongan tiga ton setiap hektar. Kalau tidak 

membuktikan sendiri boleh jadi orang takkan percaya,” 

Annelies menerangkan. “Tanah baik. Kwalitas satu. 

Menguntungkan. Rendengnya pun baik buat pupuk dan buat 

ternak.” … (Toer 2009, 48). 

 

 



117 

 

Dan kutipan 116, 

… Perusahaan semakin besar. Tanah bertambah luas. 

Kami dapat membeli hutan liar desa di perbatasan tanah kita. 

Semua dibeli atas namaku. Belum ada, sawah atau ladang 

pertanian. Setelah perusahaan menjadi begitu besar, Tuan 

mulai membayar tenagaku, juga dari tahun-tahun yang sudah. 

Dengan uang itu aku beli pabrik beras dan peralatan kerja 

lainnya. Sejak itu perusahaan bukan milik Tuan Mellema saja 

sebagai Tuanku, juga milikku. Kemudian aku mendapat juga 

pembagian keuntungan selama lima tahun sebesar lima ribu 

gulden. Tuan mewajibkan aku menyimpannya di bank atas 

namaku sendiri. … (Toer 2009, 135). 

 

Berdasarkan kutipan 115 dan 116 di atas, diketahui bahwa Nyai 

Ontosoroh memiliki Capital Ekonomi berupa hasil bumi, upah atau 

pembagian keuntungan dari Tuan Herman Mellema, dan olahan susu yang 

siap dijual. Kesemua itu merupakan Capital Ekonomi yang juga ia miliki. 

 Capital Sosial. 

Nyai Ontosoroh memiliki Capital Sosial berupa relasi yang terjalin 

dengan para pekerja, keluarga, dan sahabat. Dari sekian relasi yang terjalin 

tersebut, Nyai Ontosoroh memiliki sekutu. (Lihat Sekutu).  

 Capital Budaya. 

Selain Capital Ekonomi dan Capital Sosial, Nyai Ontosoroh juga 

memiliki Capital Budaya berupa material dan non material. Capital budaya 

yang berupa material seperti benda-benda kesenian, peralatan dan 

perlengkapan hidup, buku-buku bacaan, majalah, surat kabar, dan 

perpustakaan keluarga. Kutipan yang menunjukkan Capital Budaya berupa 

material adalah sebagai berikut; 
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Kutipan 117. 

… “Juffrouw ingin melihat perpustakaan kita, Minke. 

Mari aku antarkan,” ia membuka pintu kamar yang belum 

pernah aku masuki. 

Kamar itu perpustakaan Tuan Herman Mellema. 

Luasnya sama dengan kamar Annelies. Tiga buah lemari 

dengan jajaran buku berjilid mewah berderet di dalamnya. 

Terdapat juga sebuah kotak kaca dalam lemari itu yang ternyata 

koleksi cangklong Tuan Mellema. Perabot semua bersih tanpa 

ada kotoran. … 

 “Bagus sekali ruangan ini, bersih dan tenang,” Magda 

menebarkan pandang pada jendela-jendela kaca yang 

membabarkan pemandangan pedalaman. “Indah sekali!” 

kemudian ia langsung pergi ke meja dan mengambil bundel 

majalah tersebut. Bertanya tanpa melihat pada siapa pun, saipa 

yang membaca Indische Gids ini?” 

“Bacaan pengantar tidur, Juffrouw” 

… 

Magda Peters sekarang memeriksa buku-buku dalam 

lemari. sebagian besar bundel majalah yang dijilid indah. 

Seakan ia hendak memeriksa isi kepala Nyai. Ternyata ia tidak 

begitu tertarik: peternakan, pertanian, perdagangan, kehutanan 

dan kayu-kayuan. Kemudian: bundel berbagai majalah wanita 

dan majalah umum dari Hindia, Nederland, dan Jerman. 

Sebagian terbesar pustaka itu disapu saja dengan pandangnya. 

Kemudian balik lagi pada deretan bundel majalah Kolonial, dan 

berhenti lama pada deretan Sastra Dunia dalam terjemahan 

Belanda.  

“Tak ada Sastra Belanda di sini, Nyai.” 

“Tuanku kurang tertarik, kecuali tulisan orang-orang 

Vlaam.” 

“Kalau begitu Nyai juga membaca buku-buku Vlaam?” 

“Ada juga.” 

… (Toer 2009, 342-235). 
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Berdasarkan kutipan 117 di atas, diketahui bahwa Capital Budaya 

dalam bentuk material yang dimiliki Nyai Ontosoroh adalah perpustakaan 

keluarga. Pada perpustakaan tersebut terdapat beberapa jenis majalah, seperti 

majalah Indische Gids, majalah wanita dan umum dari Nederland, Hindia, 

dan Jerman. Selain itu, terdapat juga beberapa buku mengenai perdagangan, 

perkayuan, perhutanan, peternakan, dan pertanian. Kemudian ada juga buku-

buku Kolonial, Sastra Dunia dalam terjemahan Belanda, dan buku-buku 

orang Vlaam. Dengan demikian, perpustakaan tersebut merupakan sumber 

ilmu pengetahuan Nyai Ontosoroh. 

Selain beberapa buku dan majalah tersebut, Nyai Ontosoroh juga 

mempunyai buku cerita tentang Nyai Dasima. Buku tersebut merupakan buku 

cerita yang sering ia baca. Ada pun kutipan yang menunjukkan hal tersebut 

adalah sebagai berikut; 

Kutipan 118. 

… Seperti biasa ia belum tidur. Ia sedang duduk pada 

meja membaca buku. Ia berpaling padaku sambil menutup buku, 

dan sekilas terbaca olehku berjudul Nyai Dasima. … (Toer 

2009, 108). 

        

Pada kutipan 118 di atas diketahui bahwa selain majalah-majalah dan 

buku-buku mengenai pertanian, perhutanan, dan perkayuan yang ada di 

perpustakaan, Nyai Ontosoroh juga memiliki novel Nyai Dasima yang ia 

selalu baca sebelum tidur. Semua buku-buku tersebut merupakan Capital 

Budaya dalam wujud material yang Nyai Ontosoroh miliki.  
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Kemudian, selain benda-benda yang berbentuk buku, Nyai Ontosoroh 

juga memiliki benda-benda kesenian lain. Benda-benda tersebut berupa benda 

kesenian dalam bidang musik dan seni pahat. Kutipan yang menunjukkan 

adanya benda-benda kesenian dalam bidang musik yang dimiliki oleh Nyai 

Ontosoroh adalah sebagai berikut; 

Kutipan 119, 

… Kami bertiga, Mama, Annelies, dan aku, duduk-duduk 

di depan rumah mendengarkan Tsardas. Nada-nada itu 

berlompatan seperti sekelompok udang kali waktu banjir. … 

(Toer 2009, 395). 

 

Dan kutipan 120. 

… Kami lewatkan malam itu dengan mendengarkan 

Waltz Austria dari phonograph. … (Toer 2009, 102). 

 

Pada kutipan 119 dan 120 tersebut, diketahui bahwa ia memiliki benda 

kesenian dalam bidang musik yang berupa Phonograph beserta piringan lagu 

“Tsardas dan Waltz Austria”. Benda-benda tersebut merupakan capital 

budaya yang ia miliki dalam bidang kesenian.  

Selain benda-benda kesenian yang berhubungan dengan dunia musik, 

ia juga memiliki benda-benda seni yang berupa topeng dan patung-patung. 

Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 
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Kutipan 121. 

… Lemari itu berdiri pada dinding ditentang meja 

makan. Di dalamnya terpajang benda-benda seni – tak pernah 

kulihat sebelumnya.  

“Tak ada ku bawa kuncinya,” kata Annelies. “Itu yang 

paling kusukuai,” ia menuding pada patung kecil dari 

perunggu. “Kata Mama, itu Fir‟aun Mesir,” ia berpikir sejenak. 

“Kalau tak salah namanya Nefertiti, seorang putri yang sangat 

cantik.” 

… 

Di dalamnya terdapat juga patung Erlangga ukiran Bali, 

duduk di atas punggung garuda. Berbeda dari yang lain-lain 

patung ini tidak terbuat dari kayu sawoh, tapi sejenis kayu yang 

aku tak pernah tahu. 

Pada papan pertama terdapat deretan topeng kecil-kecil 

dari gerabah bergambarkan aneka muka binatang. 

“Itu topeng-topeng cerita Sie Jin Kuie,” ia 

menerangkan. “Pernah dengar ceritanya?” … (Toer 2009, 31).  

 

Berdasarkan kutipan 121 di atas, diketahui bahwa Nyai Ontosoroh 

memiliki Capital Budaya dalam bidang seni pahat, yaitu patung Nefertiti, 

Erlangga dan topeng Sie Jin Kuie. Patung dan topeng-topeng tersebut 

merupakan Capital Budaya berupa material.  

Kemudian, Capital Budaya dalam bentuk non material yang Nyai 

Ontosoroh miliki berupa pengetahuan, gaya hidup, perilaku, dan cara berfikir 

secara Eropa. Capital Budaya non material dalam bentuk pengetahuan 

terdapat pada beberapa kutipan berikut; 
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Kutipan 122,   

… “Ya, patut banyak tidak benarnya. Sebagai cerita 

memang bagus, Nyo. Semoga jadi pujangga, seperti Victor 

Hugo.” 

Masyaallah, dia tahu Victor Hugo. … 

“Sudah pernah baca Francis? G. Francis? 

… (Toer 2009, 163). 

 

Kemudian kutipan 123, 

… Baru Annelies mau dituntun masuk ke dalam kantor. 

Dan Nyai mengompresnya dengan cuka-bawangmerah. … (Toer 

2009, 238). 

 

Dan kutipan 124, 

 “Siapa si gendut yang kemarin naik kuda di kampung?” 

“Mindring biasa, Nyai.” 

“Omongkosong. Mana ada mindring naik kuda. 

Tingkahmu juga aneh hari ini. Biar bisa sewa, naik tidak bisa. 

Apa dia berkuncir?” (Toer 2009, 396). 

 

Berdasarkan kutipan 122, 123, dan 124 di atas, diketahui bahwa Nyai 

Ontosoroh memiliki Capital Budaya non material berupa pengetahuan tentang 

sastrawan dan karya sastra, pengobatan tradisional, dan pengetahuan umum 

tentang keadaan sosial di Hindia.  

 Capital Simbolik. 

Kemudian Capital Simbolik yang Nyai Ontosoroh miliki berupa 

pengakuan masyarakat akan kemampuannya memimpin perusahaan, 
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kecantikan, dan status sosialnya. Selain itu, ada pula pengakuan dari Minke, 

Juffrouw Magda Peters, Dokter Martinet, dan Jean Marais. 

Kutipan yang menunjukkan pengakuan masyarakat akan kemampuan 

Nyai Ontosoroh dalam memimpin perusahaan, tentang kecantikan, dan status 

sosialnya adalah kutipan 87. Pada kutipan 87, terlihat bahwa Nyai Ontosoroh 

sangat dikagumi banyak orang, terutama karena kecantikan, kemampuan dan 

kekayaannya. Pengakuan tersebut terbukti dengan digunakannya nama 

perusahaan sebagai nama panggilannya.  

Kemudian kutipan yang menunjukkan pengakuan dari Minke adalah 

sebagai berikut; 

Kutipan 125, 

… Maka malam itu aku sulit dapat tidur. Pikiranku 

bekerja keras memahami wanita luarbiasa ini. Orang luar biasa 

memandangnya dengan mata sebelah karena ia hanya seorang 

Nyai, seorang gundik. Atau orang menghormati hanya karena 

kekayaannya. Aku melihatnya dari segi lain lagi: dari segala 

apa yang ia mampu kerjakan, dari segala apa yang ia 

bicarakan. Aku benarkan peringatan Jean Marais: harus adil 

sudah sejak dalam pikiran, jangan ikut-ikutan jadi hakim 

tentang perkara yang tidak diketahui benar-tidaknya. … (Toer 

2009, 105). 

 

Kemudian kutipan 126, 

… “Lagi pula ternyata Nyai bukan wanita sembarangan. 

Dia terpelajar, Jean. Aku kira wanita pribumi terpelajar 

pertama-tama yang pernah kutemui dalam hidupku. 

Mengagumkan Jean. Lain kali akan kubawa kau ke sana, 

berkenalan. Kita akan bawa May. Dia akan senang di sana 

sungguh.” … (Toer 2009, 273). 
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Dan kutipan 127, 

… 

“Kau tahu pendapat umum tentang itu?” 

“Jahu, Juffrouw.” 

“Mengapa kau lakukan juga?” 

“Karena tempat tinggal tidak berarti sesuatu. Lagipula 

apa yang disebut Nyai-Nyai pada luarnya, Juffrouw, tak lain 

dari orang terpelajar, malahan termasuk guruku.” … (Toer 

2009, 336). 

 

Berdasarkan kutipan 125, 126, dan 127 di atas, diketahui bahwa 

Capital Simbolik yang ia miliki dari pengakuan Minke adalah pengakuan 

bahwa ia merupakan wanita pribumi yang luar biasa dan terpelajar pertama. 

Bahkan Minke menganggap Nyai Ontosoroh sebagai guru aliran baru. 

Selanjutnya, Capital Simbolik yang ia peroleh melalui pengakuan 

Juffrouw Magda Peters adalah sebagai berikut; 

Kutipan 128,  

… “Pertama, Minke, setelah melihat keadaan keluarga 

itu ingin rasanya aku sering datang ke sana. Mamamu memang 

luarbiasa. Pakaiannya, permunculannya, sikapnya. Hanya 

jiwanya terlalu majemuk. Dan kecuali renda kebaya dan 

bahasanya, ia seluruhnya Pribumi. Jiwanya yang majemuk 

sudah mendekati Eropa dari bagian yang maju dan cerah. 

Memang banyak, terlalu banyak yang diketahuinya sebagai 

pribumi, malah wanita pribumi. Memang betul dia patut jadi 

gurumu. Hanya gaung dendam dalam nada dan inti kata-

katanya … aku tak tahan mendengar. Sekiranya tak ada sifat 

pendendam itu, ah, sungguh gemilang, Minke. Baru aku bertemu 

seorang, dan perempuan pula, yang tidak mau berdamai dengan 

nasibnya sendiri.“  Ia menghembuskan nafas panjang. “Dan 

heran, betapa ia punya kesedaran hukum begitu tinggi.” … 

(Toer 2009, 346). 
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Dan kutipan 129. 

… “Orang yang biasa memerintah, Minke, dengan 

bertimbang. Perusahaan lebih besar pun dia akan mampu 

pimpin. Tak pernah aku temui perempuan pengusaha seperti itu. 

Lulusan sekolah tinggi dagang pun belum tentu bisa. Benar kau, 

seorang otodidak, sukses. Aku sudah berbicara tentang segi 

perusahaan, God!” Ia berkecap-kecap. … 

… 

“… Dia berani menyatakan pendapat! Sekalipun belum 

tentu benar. Dia tak takut pada kekeliruan. Tabah, berani 

belajar dari kesalahan sendiri. God!” … (Toer 2009, 347). 

 

Berdasarkan kutipan 128 dan 129 di atas, diketahui bahwa Juffrouw 

Magda Peters mengakui Nyai Ontosoroh sebagai wanita pribumi yang luar 

biasa, pandai memimpin, penuh pertimbangan, dan berani menyatakan 

pendapat. Hal tersebut merupakan Capital Simbolik yang ia peroleh melalui 

pengakuan Juffrouw Magda Peters.   

Menurut Dokter Martinet sendiri, Nyai Ontosoroh merupakan wanita 

yang sopan, beradab, berisi, kuat, berani, berpengetahuan luas, dan cemerlang. 

Pengakuan Dokter Martinet tersebut terlihat pada beberapa kutipan berikut; 

Lihat kutipan 30. 

Berdasarkan kutipan 30 Dokter Martinet menyanjung Nyai Ontosoroh 

sebagai seorang wanita yang berkepribadian kuat dan berpengetahuan yang 

luas. Hal tersebut sangatlah luar biasa, karena sedikit wanita yang dapat 

seperti itu di masa Kolonial Hindia Belanda. 
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Dan kutipan 130. 

… “Maaf. Aku bukan ahlijiwa. Sudah ku coba banyak 

bicara dengan ibunya – wanita luar biasa itu. Setiap katanya 

sopan beradab, berisi, dilatarbelakangi kekerasan dari hati 

seorang pendendam yang ogah berbagi. Sedemikian terpelajar 

sebagai wanita pun sudah suatu keluarbiasaan juga di Eropa 

sana. Aku kira memang bukan secara sadar dia telah menjadi 

demikian. Ada satu atau banyak pengalaman yang jadi 

penggerak. Aku tak tahu apa. Hatinya sangat keras, berpikiran 

tajam, tetapi dari semua itu: sukses dalam segala usahanya 

yang membikin dia jadi seorang pribadi yang kuat, dan berani. 

Tetapi dia pun suatu kegagalan besar dalam satu hal tertentu. 

Bisa dimengerti: setiap otodidak punya kegagalan menyolok.” 

… (Toer 2009, 303-304). 

 

Kemudian pada kutipan 130 di atas terlihat bahwa Dokter Martinet 

juga mengakui bahwa Nyai Ontosoroh merupakan wanita yang sangat luar 

biasa. Bukan hanya terpelajar dan kuat, tetapi juga sukses dalam karir 

meskipun gagal sebagai seorang ibu.  

Dan Jean Marais pun memiliki penilaian tersendiri terhadap Nyai 

Ontosoroh. Pengakuan tersebut terdapat pada kutipan berikut;  

Kutipan 131. 

… “Dia begitu kuat, Minke. Pribadinya sangat kuat. 

Memang aku mengagumi dia juga, lebih-lebih dalam sidang 

pengadilan itu. Seorang yang tabah dia itu, punya konsepsi. Aku 

bisa tenggelam di hadapannya.” … (Toer 2009, 442). 

 

Berdasarkan kutipan 131 tersebut, diketahui bahwa Jean Marais 

mengagumi Nyai Ontosoroh sebagai wanita yang kuat dan tabah, terlebih 

kagum terhadap sikapnya dalam sidang. Dengan demikian, penilaian atau 
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tanggapan masyarakat dan para Agen tersebut merupakan Capital Simbolik 

yang Nyai Ontosoroh miliki. 

2. Darsam, 

a. Habitus. 

Darsam memiliki Habitus berupa kemampuan bertarung dan 

kepercayaan pada kesetiaan. Kemampuan bertarung Darsam terlihat pada 

kutipan berikut; 

Kutipan 132. 

… Kata orang, keamanan keluarga dan perusahaan 

dijaga oleh seorang pendekar Madura, Darsam, dan 

pasukannya. Maka tak ada orang berani datang iseng ke istana 

kayu itu. … (Toer 2009, 25). 

 

Berdasarkan kutipan 132 di atas, diketahui bahwa kemampuan 

bertarung yang Darsam miliki digunakan untuk menjaga keamanan keluarga 

dan perusahaan Boerderij Buitenzorg. Hal tersebut menyebabkan orang-orang 

tidak ada yang berani iseng datang ke rumah dan perusahaan Boerderij 

Buitenzorg. 

Kemudian dua kutipan yang menunjukkan kemampuan Darsam dalam 

hal kesetiaan adalah sebagai berikut; 

Kutipan 133, 

… “Darsam ini Tuan muda, hanya setia pada Nyai. Apa 

yang disayangi Nyai, disayangi Darsam. Apa yang 

diperintahkan, Darsam lakukan. Tak peduli macam apa perintah 

itu. Nyai sudah perintahkan menjaga keselamatan Tuan muda. 

Aku kerjakan, Tuan muda. Keselamatan Tuan muda jadi 
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pekerjaanku. Tidak perlu percaya, Tuan muda, hanya ikuti saja 

nasehatku. … (Toer 2009, 226). 

 

Dan kutipan 134.  

… “Tak mungkin dia berani pulang. Masih ingat 

ceritaku dulu, Tuan muda? Dia perintahkan membunuh Tuan 

muda? Dan aku bilang padanya: majikanku Nyai dan Noni; 

orang yang mereka sukai aku sukai; kalau Sinyo menghendaki 

terbunuhnya Tuan muda, sebaiknya Sinyo sendiri yang 

kutebang; kau bukan majikanku; awas! Aku cabut parang, dan 

dia lari …” (Toer 2009, 394). 

 

Berdasarkan kutipan 133 dan 134 di atas, diketahui bahwa kesetiaan 

yang dimiliki oleh Darsam merupakan sebuah kehormatannya sebagai seorang 

pendekar. Dengan demikian, kesetiaan tersebut merupakan kemampuan yang 

dimiliki Darsam sebagai sebuah kepercayaan seorang pendekar.   

b. Capital-Capital. 

 Capital Ekonomi. 

Secara Capital Ekonomi, Darsam bukan tergolong orang yang berada 

karena sewaktu bertemu dengan Nyai Ontosoroh, ia adalah seorang 

gelandangan yang gila kerja. (lihat kutipan 74). 

Berdasarkan kutipan 74, terlihat bahwa Darsam secara ekonomi tidak 

mempunyai apa-apa. Namun setelah menjadi tangankanan Nyai Ontosoroh, 

segala ekonominya bersumber dari Nyai Ontosoroh. 
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 Capital Sosial. 

Sebagai seorang pendekar, Darsam memiliki relasi dengan beberapa 

orang pendekar yang juga merupakan anak buahnya. Kutipan yang 

menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 

Kutipan 135. 

… Pada jam sembilan malam pesta untuk penduduk 

kampung dimulai dengan terdengarnya gamelan Jawa-Timuran: 

Tayub. Antara sebentar terdengar derai sorak-sorai. Para 

pendekar anakbuah Darsam telah diperintahkan menjaga agar 

tak ada terjadi kerusuhan atau perkelahian. Dan tuak 

disediakan, mengalir tiada putusnya. … (Toer 2009, 471). 

 

Berdasarkan kutipan 135 di atas, diketahui bahwa Darsam sebagai 

pendekar memiliki relasi dengan para pendekar lainnya. Tidak hanya itu, para 

pendekar tersebut bukan sekedar kenalan atau teman, melainkan juga anak 

buah dari Darsam. Dengan demikian, Capital Sosial yang dimiliki Darsam 

berupa ikatan dengan pasukan dan rekan para pendekar lainnya. 

Selain itu, ia juga memiliki Capital Sosial berupa ikatan dengan Nyai 

Ontosoroh, Annelies, dan Minke. (Lihat Sekutu). 

 Capital Budaya. 

Kemudian, Capital Budaya yang Darsam miliki sebagai seorang 

pendekar dan berasal dari Madura adalah berupa material dan non material. 

Capital Budaya berupa material yang ia miliki adalah senjata dan busana 

Madura. Kutipan yang menunjukkan bahwa Darsam memiliki busana Madura 

dan senjata adalah sebagai berikut; 
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Kutipan 136. 

… Seorang lelaki Madura datang. Ia tak dapat dikatakan 

muda, tinggi lebih-kurang satu meter enampuluh, umur 

mendekati empatpuluh, berbaju dan bercelana serba hitam, juga 

destar pada kepalanya. Sebilah parang pendek terselit pada 

pinggang. Kumisnya bapang, hitam-kelam dan tebal. … (Toer 

2009, 68). 

 

Pada kutipan 136 di atas, terlihat bahwa Darsam memiliki Capital 

Budaya yang berupa pakain Madura (destar, celana, dan baju hitam) dan 

sebilah parang. Capital Budaya yang ia miliki tersebut merupakan Capital 

Budaya berupa material. 

Sedangkan Capital Budaya non material yang ia miliki adalah berupa 

kesetiaan, kehormatan, dan keahlian beladiri sebagai seorang pendekar. (lihat 

kutipan 132). 

 Capital Simbolik. 

Selanjutnya adalah Capital Simbolik yang dimiliki Darsam. Capital 

Simbolik tersebut berupa pengakuan dari masyarakat bahwa ia adalah seorang 

pendekar. (lihat kutipan 132). 

Berdasarkan kutipan 132, diketahui bahwa Darsam telah mendapatkan 

pengakuan dari masyarakat dan Minke, yaitu berupa anggapan bahwa Darsam 

adalah seorang pendekar, ahli bertarung, bringas, dan menakutkan. Anggapan 

tersebutlah yang menyebabkan orang-orang tidak berani datang iseng ke 

Boerderij Buitenzorg.  

Selain itu, Capital Simbolik yang dimiliki Darsam adalah pengakuan 

dari Nyai Ontosoroh sebagai tangankanan. (lihat kutipan 74). Pada kutipan 
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74, diketahui bahwa Nyai Ontosoroh telah menjadikann Darsam sebagai orang 

kepercayaannya karena ia telah mampu menjalankan pekerjaannya dengan 

baik. Selain itu, ia juga berani mempertaruhkan nyawa demi keamanan 

perusahaan.   

3. Dokter Martinet,  

a. Habitus. 

Dokter Martinet memiliki Habitus berupa kemampuan dalam bidang 

pengobatan dan hal-hal medis lainnya. Kutipan yang menunjukkan hal 

tersebut adalah sebagai berikut; 

Kutipan 137, 

… “Tuan Martinet Dokter pandai, kataku dalam Melayu. 

“Dia yang menyembuhkan Annelies. Kami sangat 

berterimakasih. Sedang sahabatku ini, mama, dia datang minta 

ijin untuk melukis mama, sekiranya mama setuju dan ada 

waktu.” … (Toer 2009, 388). 

Kemudian kutipan 138, 

… Pada hari itu juga didapatkan kepastian: Tuan 

Mellema mati karena keracunan. Muntahan dan kerusakan pada 

selaput lendir mulut dan tenggorokan menunjukkan adanya 

kenyataan itu. Menurut penyelidikan Dokter Martinet yang 

dipanggil untuk memberikan visum, peracunan telah terjadi 

lama dalam dosis rendah, sehingga kurban menjadi terbiasa 

karenanya. Pada hari kematiannya mendiang telah mendapat 

dosis kelewatan dua sampai tiga kali biasa. … (Toer 2009, 408). 

Dan kutipan 139. 

… Saksi ahli, Dokter Martinet, menerangkan benar 

Maiko mengidap sipilis. … (Toer 2009, 421). 
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Berdasarkan kutipan 137, 138, dan 139 di atas, diketahui bahwa 

Dokter Martinet memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan seperti 

yang dilakukannya pada Annelies. Selain itu, Dokter Martinet juga memiliki 

kemampuan lain dalam bidang kedokteran, yaitu visum – seperti yang 

dilakukan pada mendiang Tuan Herman Mellema dan Maiko.  

Kemudian, kemampuan lain yang juga dimiliki Dokter Martinet adalah 

menulis dan beretorika. Kutipan yang menunjukkan kemampuan menulis 

Dokter Martinet adalah sebagai berikut;  

Kutipan 140. 

… sebuah artikel Dokter Martinet di dalamnya. Judul: 

Awal Jaman Baru dan Gejala Pergeseran Sosial Sebagai 

Sumber Penyakit Baru. Dalam suatu box terbaca: pengobatan 

tanpa mengenal latarbelakang sosial setelah masuk dalam 

methode Jaman Tengah. 

Tuanrumah datang dan majalah itu kuletakkan 

kembali. Sejak detik itu aku tahu, Dokter Martinet juga 

seorang penulis. Bukan penulis cerita seperti aku, penulis 

keilmuan. … (Toer 2009, 385).    

 

Berdasarkan kutipan 140 di atas, diketahui bahwa Dokter Martinet 

memiliki kemampuan menulis, terutama dalam bidang ilmu kedokteran. 

Kemampuan menulisnya terbukti dengan tulisannya yang terbit di majalah 

Inggris. 

Sedangkan dua kutipan yang menunjukkan kemampuan Dokter 

Martinet dalam beretorika adalah sebagai berikut; 
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Kutipan 141. 

… Dokter Martinet mengambil tugas sebagai wakil 

keluarga Mellema. Dalam upacara penguburan ia menyatakan 

sangat berdukacita melihat cobaan-cobaan berat yang menimpa 

keluarga, Mellema, terutama Nyai Ontosoroh dan Annelies 

selama lima tahun belakangan. Hanya orang yang sungguh-

sungguh kuat bisa bertahan. Dan orang itu adalah wanita 

pribumi pula, yang dibantu hanya oleh anak perempuannya 

yang terampil dan tangkas. Cobaan itu belum lagi selesai, 

karena perkara masih akan menyusul di pengadilan. … (Toer 

2009, 412). 

 

Dan kutipan 142. 

… Dokter Martinet dengan luwesnya bertindak sebagai 

pembawa acara. Pada jam delapan tepat ia angkat pidato 

dengan fasihnya. Mula-mula dikisahkannya percintaan kami 

berdua yang menghadapi badai besar, sebuah badai yang baru 

ditemuinya dalam kisah percintaan yang pernah dikenalnya – 

cukup baik untuk dibukukan. (justru karena pidatonya itu aku 

susun pengalamanku sampai menjadi naskah ini). … (Toer 

2009, 468-469). 

 

Berdasarkan kutipan 141 dan 142 di atas, diketahui bahwa kemampuan 

beretorika yang dimiliki oleh Dokter Martinet terlihat pada saat ia menjadi 

wakil keluarga dalam acara penguburan Tuan Herman Mellema. Selain itu, ia 

juga menjadi pembawa acara pada pesta perkawinan Annelies dengan Minke. 

b. Capital-Capital. 

 Capital Ekonomi. 

Sebagai seorang Dokter dan orang Eropa, ia memiliki ekonomi di atas 

rata-rata Pribumi. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut;  
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Kutipan 143. 

… “Panas,” katanya. Kemudian berdiri, pergi ke 

pojokan dan memutar pesawat per kitiran angin.  … 

…  

“Mengapa Tuan sendiri yang melayani?” 

… 

 “Pembantu bekerja tiga jam sehari, kemudian pulang.” 

“Makan Tuan?” 

“Diurus restoran. Nah, mari kita teruskan. Minum dulu. 

Aku tahu Tuan membutuhkan keberanian,” ia tersenyum manis. 

…  (Toer 2009, 374-381). 

 

Berdasarkan kutipan 143 di atas, diketahui bahwa prekonomian Dokter 

Martinet berada di atas rata-rata Pribumi. Hal tersebut terlihat dari barang-

barang yang terdapat dalam rumah Dokter Martinet, jumlah ruangan, 

dipekerjakannya pembantu dan makan yang diurus oleh restoran.   

 Capital Sosial. 

Kemudian sebagai Dokter, Dokter Martinet hanya memiliki relasi 

dengan para pasiennya. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut; 

Kutipan 144. 

… “Sahabat-sahabatku hanya mereka yang 

membutuhkan pertolongan yang aku bisa berikan. Selebih dari 

itu rasanya tidak ada. Maafkan.” … (Toer 2009, 498). 

  

Berdasarkan kutipan 144 di atas diketahui bahwa Dokter Martinet 

tidak memiliki relasi dengan orang lain selain relasi antar dokter dan 
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pasiennya. Dan sebagai Dokter keluarga Nyai Ontosoroh, ia memiliki relasi 

dengan Annelies, Nyai Ontosoroh, Minke, dan lain-lain. (Lihat Sekutu). 

 Capital Budaya. 

Selanjutnya, Capital Budaya yang ia miliki adalah berupa material dan 

non material. (lihat kutipan 75). Pada kutipan 75, terlihat bahwa Capital 

Budaya berupa material yang dimiliki oleh Dokter Martinet adalah alat 

pengobatan dan gelar kedokterannya. Sedangkan Capital Budaya berupa non 

material yang ia miliki adalah pengetahuan tentang dunia kedokteran.   

 Capital Simbolik. 

Dan Capital Simbolik yang dimiliki Dokter Martinet adalah berupa 

pengakuan sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam hal medis oleh 

masyarakat, Nyai Ontosoroh, Minke, dan lain sebagainya seperti pada 

kutipan-kutipan 75, 137, 138, 139, dan 140. 

Selain itu juga terlihat pada kutipan 145. 

… Bukan saja aku anggap dia sebagai seorang Dokter 

yang terampil, seorang sarjana yang tinggi kemanusiaannya, 

juga seorang yang mampu memberi benih kekuatan baru 

dalam diriku. Betapa dia berusaha untuk memahami orang 

lain, bukan hanya memahami – mengulurkan tangan penolong 

– sebagai Dokter, sebagai manusia, sebagai guru. Ia seorang, 

sahabat manusia – penamaan yang pernah dipergunakan oleh 

Juffrouw Magda Peters di kemudian hari. Ia dapat 

menyatakan persahabatannya melalui banyak cara. Dan setiap 

cara membikin orang menumpahkan kepercayaan padanya. 

Kadang aku merasa malu pernah mencurigainya, sekali pun 

itu telah jadi hakku. … (Toer 2009, 384-385). 
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Berdasarkan kutipan 75, 137, 138, 139, 140, dan 145 di atas, diketahui 

bahwa Capital Simbolik yang dimiliki oleh Dokter Martinet adalah pengakuan 

terhadap kemampuannya dalam bidang kedokteran, yaitu dipercayanya 

sebagai Dokter keluarga oleh Nyai Ontosoroh dan dipercayanya sebagai saksi 

ahli di pengadilan. Selain itu, Dokter Martinet juga memiliki Capital Simbolik 

berupa pengakuan dari Minke bahwa ia adalah seorang yang memiliki 

kemanusiaan tinggi, seorang sahabat, dan mampu menulis keilmuan dalam 

bidang kedokteran.  

4. Mr. Deradera Lelliobuttockx, 

a. Habitus. 

Sebagai seorang advokad, Mr. Deradera Lelliobuttockx memiliki 

kemampuan untuk menjurubicarai, menyalin, memahami berkas-berkas, dan 

hal-hal tentang hukum. (lihat kutipan 76). Pada kutipan tersebut, diketahui 

bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Mr. Deradera Lelliobuttockx adalah 

segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Hal tersebut terlihat dengan 

dipekerjakannya ia sebagai ahli hukum Nyai Ontosoroh.  

b. Capital-Capital. 

 Capital Ekonomi. 

Capital Ekonomi yang dimiliki oleh Mr. Deradera Lelliobuttockx 

adalah gaji yang ia peroleh melalui pekerjaannya sebagai seorang advokad. 

Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 
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Kutipan 146.  

… Mama mengambil surat-surat itu daripadanya: 

“Honorarium terakhir Tuan akan diantarkan ke rumah. 

Selamat sore.” … (Toer 2009, 494). 

 

Pada kutipan 146 tersebut, terlihat bahwa Mr. Deradera Lelliobuttockx 

memperoleh materi dari pekerjaannya sebagai ahlihukum Nyai Ontosoroh. 

Dengan demikian gaji dari pekerjaannya tersebut merupakan Capital Ekonomi 

yang ia miliki. 

 Capital Sosial. 

Selanjutnya adalah Capital Sosial yang dimiliki oleh Mr. Deradera 

Lelliobuttockx. Capital Sosial tersebut berupa relasi kerja dengan Nyai 

Ontosoroh. Selain itu ia juga merupakan golongan Totok. (lihat sekutu dan 

kutipan 76). 

Berdasarkan kutipan tersebut, diketahui bahwa Capital Sosial yang 

dimiliki Mr. Deradera Lelliobuttockx adalah relasi kerja dengan Nyai 

Ontosoroh, yaitu sebagai ahli hukumnya. Selain itu, Capital Sosial yang 

dimilikinya adalah keanggotaannya dalam golongan Totok. 

 Capital Budaya. 

Kemudian Capital Budaya yang ia miliki adalah Capital Budaya 

berupa material dan non material. (lihat kutipan 76). Pada kutipan 76, 

diketahui bahwa Capital Budaya berupa material yang ia miliki adalah gelar 

dalam bidang hukum. Sedangkan Capital Budaya non material yang ia miliki 

adalah berupa pengetahuan tentang hukum. 
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 Capital Simbolik. 

Dan Capital Simbolik yang ia miliki adalah berupa pengakuan 

masyarakat dan Nyai Ontosoroh bahwa ia seorang yang mengerti hukum dan 

orang Eropa. (lihat kutipan 76). Pada kutipan tersebut, diketahui bahwa 

dengan dipekerjakannya sebagai ahli hukum oleh Nyai Ontosoroh 

menunjukkan adanya pengakuan terhadap kemampuan Mr. Deradera 

Lelliobuttockx dalam bidang hukum. Selain itu, dengan disebutkannya ia 

sebagai orang Eropa, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan 

terhadap Mr. Deradera Lelliobuttockx secara ras. 

5. Minke,  

a. Habitus. 

 Minke memiliki beberapa Habitus yang diperoleh dari pengalaman, 

pergaulan, latar belakang keluarga, dan pembelajaran baik secara formal atau 

pun informal. Habitus yang Minke peroleh dari pengalaman yaitu kemampuan 

menulis seperti yang terdapat pada beberapa kutipan berikut; 

Kutipan 147. 

… Aku masuk ke kamar, membuka-buka buku catatanku 

dan mulai menulis tentang keluarga aneh dan seram ini, yang 

karena suatu kebetulan telah membikin aku terlibat di 

dalamnya. … Selama ini aku hanya menulis teks iklan dan 

artikel pendek untuk koranlelang. … (Toer 2009, 99). 

Dan kutipan 148. 

… Aku duduk di seberangnya membaca surat Miriam 

dan Sarah sebelum menulis cerita yang akan berjudul anak 

ayah. … (Toer 2009, 325). 
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Berdasarkan kutipan 147 dan 148 di atas, diketahui bahwa Minke 

memiliki kemampuan menulis. Kemampuan tersebut terbukti dengan ia 

menulis teks iklan atau artikel pendek untuk koranlelang. Namun tidak hanya 

menulis teks iklan atau artikel pendek, Minke juga terus mengembangkan 

kemampuan menulisnya dengan mencoba menulis cerita tentang keluarga 

Nyai Ontosoroh dan kehidupan Robert Mellema. Hasilnya, sebuah cerita 

pendeknya yang berjudul Een Buitengewoon Gewoone Nyai Die Ik Ken terbit 

di koran S.N. v/d D. Terbitnya cerita pendek tersebut terlihat pada kutipan 

berikut;  

Kutipan 149. 

… Nyai datang menyertai kami. Selembar koran S.N. v/d 

D. ada di tangannya. Ia tunjukkan padaku sebuah cerpen Een 

Buitengewoon Gewoone Nyai Die Ik Ken.  

…  

Walau judulnya telah diubah, itulah tulisanku sendiri, 

cerpenku yang pertama kali dimuat bukan oleh koranlelang. … 

(Toer 2009, 162-163). 

 

Dan kutipan 150. 

… Jean Marais sendiri belum pernah tahu, tulisan-

tulisanku sudah mulai diumumkan. Kalau kata-katanya benar, 

barangkali saja kelak aku bisa jadi pengarang besar. … (Toer 

2009, 305). 

 

Pada kutipan 149 dan 150 terlihat bahwa kemampuan menulis Minke 

mengalami perkembangan, yaitu dari menulis teks iklan dan artikel menjadi 
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menulis cerita pendek. Cerita-cerita pendek karangan Minke diterbitkan oleh 

S.N. v/d D. 

Kemampuan menulis yang Minke miliki, ia peroleh sebagai hasil dari 

pengalaman, latihan terus-menerus dan kebiasaan mencatat. Kutipan yang 

menunjukkan proses Minke memperoleh kemampuan menulisnya adalah 

sebagai berikut; 

Kutipan 151. 

… Dan justru pengalaman hidup sebagai orang Jawa 

berilmu pengetahuan Eropa yang mendorong aku suka mencata-

catat. Suatu kali akan berguna, seperti sekarang ini. … (Toer 

2009, 12). 

 

Berdasarkan kutipan 151 di atas diketahui bahwa kemampuan menulis 

yang Minke miliki ia peroleh melalui proses yang panjang. Berawal dari 

kebiasaan mencatat dan terus berkembang seiring bertambahnya pengalaman.  

Kemudian, kemampuan lain yang merupakan hasil dari pengalaman 

adalah kemampuan berpropaganda. Beberapa kutipan yang menunjukan 

kemampuan berpropaganda yang Minke miliki adalah sebagai berikut: 

Kutipan 152, 

… Setiap hari aku masih memerlukan datang – ke rumah 

Jean – menjemput atau mengantarkan May atau untuk 

menyerahkan order baru. Biar pun hanya untuk satu-dua menit. 

Juga kuperlukan menengok rumah pemondokanku. 

Dengan bendi sendiri memang lebih mudah melakukan 

pekerjaan mencari order, menulis teks adpertensi untuk 

koranlelang, dan menulis untuk yang lain. Waktu rasanya 

menjadi lebih panjang. … (Toer 2009, 324). 



141 

 

Dan kutipan 153. 

… Pulang dari sekolah aku langsung memasuki bengkel 

Jean Marais. Kulihat para tukang baru memulai kerja sore. 

Jean sendiri seperti biasa sedang tenggelam dalam lukisan, 

sketsa atau rancangan yang sedang disiapkan. Hari ini aku 

tiada pulang dulu kepemondokan. Juga tidak pergi ke 

pelabuhan. Juga tidak ke kantor koranlelang untuk membikin 

teks iklan. Menulis sesuatu untuk koran umum pun aku tiada 

bernafsu. Juga tak timbul niat pergi ke rumah para kenalan 

untuk menawar-nawarkan perabot atau mencari order lukisan 

potret. ... (Toer 2009, 74). 

 

Berdasarkan kutipan 152 dan 153 di atas, diketahui bahwa Minke 

memiliki kemampuan berpropaganda. Kemampuan Minke tersebut 

merupakan hasil dari pengalamannya sebagai pencari order dan menawar-

nawarkan perabot rumah tangga atau lukisan karya Jean Marais.  

Kemudian Habitus yang diperoleh dari pergaulan dengan orang-orang 

Eropa yaitu kemampuan dalam pola pikir dan berperilaku secara Eropa. 

Kutipan yang menunjukkan kemampuan Minke dalam berpikir dan 

berperilaku secara Eropa adalah sebagai berikut; 

Kutipan 154.  

… “Nyo, kau biasa memuji-muji gadis?” 

… 

“Kalau gadis itu memang cantik, kan tiada buruk 

memujinya?” 

“Gadis Eropa atau Pribumi?” 

“Bagaimana gadis Pribumi bisa dipuji? Didekati saja 

pun sulit, mama. Tentu saja gadis Eropa.” 

“Berani sinyo lakukan itu?” 
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“Kami diajar untuk secara jujur menyatakan perasaan 

hati kami.” 

“Jadi kau berani memuji-muji kecantikan gadis Eropa di 

hadapan orangnya sendiri?” 

“Ya, mama, guru kami mengajarkan adab Eropa.” 

… (Toer, 2009, 2: 39). 

Berdasarkan kutipan 154 di atas, diketahui bahwa melalui 

pergaulannya dengan orang-orang Eropa, Minke mempunyai sikap jujur dan 

terbuka dalam mengemukakan perasaan. Dengan sikap itulah ia berhasil 

mendekati dan mendapatkan hati Annelies. Namun karena sikap itu juga, 

Minke pernah dipindahkan dari E.L.S. di T. oleh ayahnya seperti yang 

terdapat pada kutipan berikut; 

Kutipan 155.   

 … “Kukeluarkan kau dari E.L.S. Di T. dulu juga karena 

perkara yang sama. Semuda itu! Makin tinggi sekolah makin 

jadi buaya bangkong! Bosan main-main dengan gadis-gadis 

sebaya sekarang mengeram di sarang Nyai. Mau jadi apa kau 

ini? … (Toer 2009, 184). 

 

Berdasarkan kutipan 155 di atas, diketahui bahwa pergaulannya 

dengan orang Eropa juga membawa dampak buruk bagi dirinya, yaitu terlalu 

bebas dan mengabaikan norma susila. Karena sikapnya yang berlebihan 

hingga mengabaikan norma susila, Minke akhirnya dipindahkan ke sekolah 

lain oleh ayahnya.  
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Selain itu, melalui pergaulan dengan orang-orang Eropa, Minke juga 

memiliki sikap antiperbudakan dan anti menghambakan diri seperti yang 

terlihat pada kutipan berikut; 

Kutipan 156.   

… Sikapmu, katanya, sepenuhnya Eropa, telah terlepas 

dari acuan budak Jawa dari jaman kekalahan semenjak orang 

Eropa menginjakkan kaki di bumi kelahiranmu. … (Toer 2009, 

284). 

 

Berdasarkan kutipan 156 di atas, diketahui bahwa Minke telah terlepas 

dari sikap yang menghamba-hamba seperti pada masyarakat Jawa pada 

umumnya waktu itu. Sikap tersebut lahir dalam pribadi Minke dikarenakan ia 

mengetahui tentang pentingnya arti harga diri, kehormatan, dan persamaan 

derajat.  

Oleh sebab itu, Minke mendapatkan perhatian lebih dari Tuan Herbert 

De La Croix untuk menjadi pemuka bangsanya seperti yang terdapat pada 

kutipan berikut;  

Kutipan 157. 

… Pembesar itu mengharapkan aku jadi contoh, pemuka, 

perintis bangsaku sendiri. … (Toer 2009, 220-221).        

 

Berdasarkan kutipan 157 di atas diketahui bahwa karena Minke 

memiliki sikap anti perbudakan maka Tuan Herbert De La Croix menaruh 
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perhatian besar kepadanya. Tuan Herbert De La Croix menginginkan Minke 

menjadi perintis atau pemuka bagi bangsanya.  

Berikutnya adalah Habitus yang diperoleh dari latar belakang keluarga, 

yaitu berupa keberanian seperti yang terdapat pada kutipan berikut; 

Kutipan 158.  

….  Tak ada sesuatu kesulitan. Nenenda telah 

menanamkan kepercayaan pada diri: kau akan berhasil pada 

setiap pelajaran, dan kau harus percaya akan berhasil, dan 

berhasillah kau; jangan takut pada pelajaran apapun, karena 

ketakutan itu sendiri kebodohan awal yang akan membodohkan 

semua. … (Toer 2009, 310). 

Dan kutipan 159. 

… Jangan lupa pesan Bunda ini: jangan lari! Selesaikan 

persoalanmu secara baik. Kan kau masih ingat? Kalau kau 

sampai lari, sia-sia sekolah dan pendidikanmu, karena hanya 

seorang kriminil saja anakku. … (Toer 2009, 440). 

 

Berdasarkan kutipan 158 dan 159 di atas, diketahui bahwa Minke 

memperoleh keberanian melalui nasihat-nasihat dari Ibunda dan Nenenda. 

Kedua orang tersebut berperan besar pada pembentukan keberanian dalam diri 

Minke. 

Dan Habitus yang diperoleh dari pembelajaran berupa kepandaian, 

kecerdasan, kritis, berpikir logis, dan lain sebagainya. Beberapa kutipan yang 

menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut;  

Kutipan 160, 

… “Ditimang nenendamu jadi Bupati, ditimang 

dihormati semua orang … anak terpandai dalam keluarga … 
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terpandai di seluruh kota. … ya tuhan, bakal apa jadinya anak 

ini.” 

… 

Sampai ke klas sebelas pun aku bisa naik! Raungku 

kesakitan. Ayoh, lepaskan semua kebodohanmu, raja kecil. … 

(Toer 2009, 185). 

 

Kemudian kutipan 161, 

… Aku lebih mempercayai ilmu-pengetahuan, akal. 

Setidak-tidaknya padanya ada kepastian-kepastian yang bisa 

dipegang. … (Toer 2009, 16). 

 

Dan kutipan 162, 

... Setidak-tidaknya, sekalipun masih tingkat kelas 

kambing, aku pun pernah belajar beladiri di T. dulu. … (Toer 

2009, 280). 

  

Berdasarkan kutipan 160, 161, dan 162 di atas, diketahui bahwa 

Minke memiliki kemampuan berpikir logis, kecerdasan dan beladiri. 

Kemampuan tersebut merupakan hasil dari proses belajar. 

b. Capital-Capital.  

 Capital Ekonomi. 

Capital Ekonomi yang dimiliki oleh Minke berupa uang yang 

diperolehnya dari menulis iklan atau artikel dan berjualan potret atau perabot 

rumah. Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut;  
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Kutipan 163, 

… 

 “Tuan Tollenar, kami tuntut untuk menjadi pembantu 

kami, pembantu tetap,” ia sodorkan kwitansi dan kuterima 

honoraria dari tulisan yang sudah-sudah, sekalipun tidak 

banyak. “Setelah ini,  sebagai pembantu tetap, Tuan kan 

menerima lebih banyak.” 

“Apa yang perlu kubantukan?” 

“Tulisan apa saja, Tuan, dan sukses untuk Tuan.”  

… (Toer 2009, 368). 

 

Berdasarkan kutipan 163 di atas, diketahui bahwa dari hasil 

menulisnya ia memperoleh honor. Selain itu, ia akan mendapatkan honor lebih 

banyak setelah menjadi pembantu tetap S.N. v/d D. atas permintaan Tn. 

Marteen Nijman.  

Selain itu, Capital Ekonomi yang dimiliki Minke juga berasal dari 

keluarganya. Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 

Kutipan 164. 

… Dorongan itu juga bukan karena surat-surat bunda 

yang selalu bertanya kalau-kalau diri ini dihembalang kesulitan. 

Suratnya yang keempat kubalas, untuk menyatakan 

kelonggaranku, agar uang-bulananku sebaiknya untuk 

membiayai adik-adik. … (Toer 2009, 349). 

  

Berdasarkan kutipan 164 tersebut, diketahui bahwa Minke selalu 

mendapatkan kiriman dari keluarganya di B. Dengan demikian, keluarganya 

tersebut merupakan keluarga yang mampu secara finansial. Hal tersebut 
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terbukti dari jabatan ayahnya sebagai mantri pengairan dan sekarang adalah 

Bupati B.  

Kemudian, Capital Ekonomi lainnya - ia peroleh dari relasinya dengan 

keluarga Nyai Ontosoroh. Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah 

sebagai berikut; 

Kutipan 165. 

… Sedang yang aku dengar hanya satu suara, satu 

kalimat, keluar dari mulut pendekar Madura itu: 

“Bendi dan kuda ini milik Tuan muda sejak 

sekarang.”…  (Toer 2009, 292). 

 

Berdasarkan kutipan 165 di atas, diketahui bahwa Minke memperoleh 

fasilitas berupa bendi dan kuda dari hubungannya dengan keluarga Nyai 

Ontosoroh. Selain itu, ia juga sering diantarkan makanan dan minuman berupa 

kue, keju, dan susu oleh Darsam. 

 Capital Sosial. 

(Lihat Sekutu). 

 Capital Budaya. 

Minke memiliki dua jenis Capital Budaya, yaitu berupa material dan 

non material. Capital Budaya yang berupa material terdapat pada kutipan 

berikut; 

Kutipan 166, 

… Koran terbitan Surabaya dan Betawi, yang biasanya 

diletakkan di atas bantalku, kusorong ke samping. Telah 

menjadi adatku membaca koran sebelum tidur. Tak tahulah aku 
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namun aku suka mencari-cari berita tentang Jepang. Aku 

senang mengetahui adanya pemuda-pemuda yang dikirimkan ke 

Inggris dan Amerika untuk belajar. Boleh jadi aku seorang 

pengamat Jepang. …  (Toer 2009, 71). 

 

Kemudian kutipan 167, 

Surat Miriam sekali ini semakin semarak: 

Ingat kiranya kau pada yang “lain” itu? Aku telah 

menerima surat dari Nederland. Dari seorang teman, sahabat, 

yang mengenal keadaannya di Afrika Selatan, di daerah 

Transvaal. Penulis surat itu pulang ke Nederland setelah cedera 

di dalam suatu pertempuran pendek. … 

… Bangsa Belanda immigran di sana, sahabat – aku kira 

gurumu tersayang Magda Peters perhatiannya terlalu sedikit 

tetang perang -, telah menguasai penduduk asli. Pada 

gilirannya Belanda immigran diperintah kekuasaan Inggris, 

kekuasaan pendatang dari Eropa juga. Inilah kekuasaan 

berlapis-lapis dengan pribumi di tempat paling bawah. …  

… 

… Dia dan mereka itu, biarpun berbicara Afrikan, 

adalah bangsa Slameier, sebangsamu sendiri. Mard Wongs tak 

lain dari nama yang sudah disesuaikan dengan Bahasa Afrikan. 

Semestinya, kiraku: Mardi Wongso. Dan bangsa Slameier tak 

lain dari keturunan pribumi Jawa dan Bugis – Makasar – 

Madura, yang dahulu dibuang kompeni di Afrika Selatan. 

... (Toer 2009, 325-329). 

 

Dan kutipan 168, 

… “Pelulus nomor dua untuk seluruh Hindia, nomor 

satu untuk Surabaya, siswa bernama .. Min-ke.” 

… 

Aku naik panggung dan menerima ijasah dan ucapan 

selamat. Tangan yang menerima masih gemetar kentara. … 

(Toer 2009, 446-447). 
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Berdasarkan kutipan 166, 167, dan 168 di atas, diketahui bahwa 

Minke mempunyai Capital Budaya material berupa kumpulan suratkabar, 

surat dari Miriam De La Croix, dan ijazah sebagai lulusan terbaik ke dua di 

seluruh Hindia. Kumpulan surat kabar, ijazah, dan surat dari Miriam De La 

Croix adalah sumber ilmu pengetahuan yang dimiliki Minke. Kemudian 

ijazah tersebut merupakan Capital Budaya yang berkaitan dengan Capital 

Simbolik.   

Kemudian Capital Budaya milik Minke yang berupa non material, 

yaitu pengetahuan mengenai hal-hal ke-Eropa-an dan ke-Jawa-an. 

Pengetahuan tentang hal-hal ke-Eropa-an seperti, pengetahuan sastra luar 

negeri, Revolusi Prancis, Max Havelaar, Roorda Van Esyinga, dan hal lain 

tentang Eropa. Beberapa kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah 

sebagai berikut; 

Kutipan 169, 

… Aku masuk ke kamar, membuka-buka buku catatanku 

dan mulai menulis tentang keluarga aneh dan seram ini, yang 

karena suatu kebetulan telah membikin aku terlibat di 

dalamnya. Siapa tahu pada suatu kali kelak bisa kubuat cerita 

seperti Bila Mawar pada Layu cerita bersambung 

menggemparkan tulisan Hertog Lamoye?  … (Toer 2009, 99). 

 

Kemudian kutipan 170, 

... 

Seperti semasa bocah dulu dengan semangat kuceritakan 

padanya keterangan para guru dari sekolah. Juga sekarang. 

Tentang Juffrouw Magda Petters yang bisa begitu menarik 
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ceritanya: Revolusi Perancis, maknanya, azaznya. … (Toer 

2009, 190). 

 

Selanjutnya kutipan 171, 

… “Karyatamanya tentu,” jawabku, “Max Havellar atau 

De Koffieveillingen Der Nederlandsche Handelsmaatschappij.” 

… 

“Siapa? Eduard Dauwes Dekker.” (Toer 2009, 209). 

Kemudian kutipan 172, 

… “Jadi apa arti modern menurut gurumu yang jagoan 

itu?” Miriam menetak. 

“Tak ada kata itu dalam kamus. Hanya menurut guruku 

yang jagoan itu adalah nama untuk semangat, sikap, 

pandangan, yang mengutamakan syarat keilmuan, estetika, dan 

effisiensi. Keterangan lain aku tak tahu. Dia berasal dari 

kelompok skisma dalam gereja Khatoliek yang dikucilkan oleh 

Sri Paus. Barang kali ada keterangan lain?” tanyaku akhirnya. 

… (Toer 2009, 213). 

Berikutnya kutipan 173, 

… Teringat aku pada berita-berita koran yang 

memashurkan obat pelenyap pening paling mujarab dalam 

sejarah umat manusia. Katanya Jerman yang menemukan, 

dinamai: Aspirin. Tapi obat itu baru berupa berita. Di Hindia 

belum lagi kelihatan, atau aku yang tidak tahu. Uh, Hindia, 

negeri yang hanya dapat menunggu-nunggu hasil kerja Eropa! 

… (Toer 2009, 268). 

 

Selanjutnya kutipan 174, 

… Juffrouw Magda pernah bercerita tentang pengarang 

Mutatuli dan sahabatnya, penyair-wartawan Roorda Van 

Eysinga: … baca syair Roorda Van Eysinga, menggunakan 

nama Sentot, Hari Terakhir Ollanda di Jawa itu. Setiap katanya 

padat dengan ketegangan dari satu individu yang berseru-seru 

memperingatkan. … (Toer 2009, 281). 
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Kemudian kutipan 175,  

… “Bangun dan sadar, kau, puspita Surabaya! Apa kau 

tak tahu? Iskandar Zulkarnain, Napoleon pun akan berlutut 

memohon kasihmu? … (Toer 2009, 307). 

Berikutnya kutipan 176, 

… Tepat seperti adat wanita atasan Eropa di jaman 

lewat yang membawa monyet kemana-mana agar kelihatan 

lebih cantik (daripada monyetnya). Ternyata monyet Suurhof itu 

justru yang mendapatkan Annelies. … (Toer 2009, 317-318). 

Dan kutipan 177. 

… Tiga soal aljabar telah kuselesaikan malam ini. Jam 

pendule menabuh Sembilan kali. Begitu gaungnya padam pintu 

kamarku diketuk. Sebelum menjawab Annelies telah masuk. … 

(Toer 2009, 350). 

 

Berdasarkan kutipan 169-177 di atas, diketahui bahwa Minke 

memiliki Capital Budaya Non-Material berupa pengetahuan tentang cerita  

“Bila Mawar Pada Layu” (kutipan 169), Revolusi Prancis (kutipan 170), 

Multatuli-Max Havellar (kutipan 171), kelompok skisma gereja khatoliek 

yang dikucilkan Sri Paus (kutipan 172), Jerman membuat obat Aspirin 

(kutipan 173), Roorda Van Eysinga (kutipan 174), Iskandar Zulkarnain dan 

Napoleon (kutipan 175), budaya wanita golongan atas Eropa (kutipan 176), 

dan Aljabar (kutipan 177). Semua itu adalah pengetahuan Minke tentang hal-

hal ke-Eropa-an.  

 Selanjutnya adalah pengetahuan tentang hal-hal ke-Jawa-an, seperti 

pengetahuan tentang dewa-dewa, cerita raja-raja, dan lain sebagainya. 

Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 
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Kutipan 178, 

… Pada mulanya teringat olehku kisah percintaan 

antara, Permaisuri Susuhanan Amangkurat IV dengan Raden 

Sukra. Sayang terlalu mengerikan dan pasti tidak baik untuk 

kesehatannya. … (Toer 2009, 351). 

                          

Berdasarkan kutipan 178 tersebut, diketahui bahwa Minke memiliki 

pengetahuan tentang kisah Permaisuri Amangkurat IV dengan Raden Sukra. 

Hal tersebut merupakan pengetahuan yang didapatkannya dari masyarakat 

pribumi Jawa Timur. 

Selain itu, Capital Budaya berupa non material lain yang Minke miliki 

adalah gelar kebangsawanan. Melalui kebangsawanannya, Minke memiliki 

Forum Privilegiatum. (lihat kutipan 46). 

Berdasarkan kutipan 46, diketahui bahwa Minke memiliki gelar Raden 

Mas. Melalui gelar tersebut, ia memiliki Forum Privilegiatum, yaitu Forum 

sederajat dengan orang Eropa di depan pengadilan. 

 Capital Simbolik. 

Capital Simbolik yang Minke miliki adalah berupa pengakuan dari 

berbagai pihak tentang kemampuan menulis dan lain-lain. Ada pun Capital 

Simbolik yang diperoleh dari pengakuan Tuan Herbert De La Croix adalah 

sebagai berikut: 
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Lihat kutipan 156. 

Berdasarkan kutipan 156, diketahui bahwa Tuan Herbert De La Croix 

mengakui sikap Minke keseluruhannya merupakan sikap orang Eropa. 

Kutipan tersebut didukung oleh kutipan berikut:   

Kutipan 179. 

… Jangan kau heran, papa mempunyai perhatian besar 

terhadapmu. Sampai dua kali ia bertanya, ada atau belum surat 

dari kau. Papa ingin sekali mengetahui kemajuanmu. Sungguh 

ia terkesan oleh sikapmu. Kau, katanya, orang Jawa dari jenis 

lain, terbuat dari bahan lain, seorang pemula dan pembaru 

sekaligus. … (Toer 2009, 283). 

 

Berdasarkan kutipan 179 di atas, terlihat bahwa Tuan Herbert De La 

Croix tidak hanya mengakui keunggulan sikap Minke dari orang Pribumi 

umumnya, tetapi juga menaruh perhatian penuh terhadap Minke. Selain itu, 

Tuan Herbert De La Croix juga menginginkan Minke menjadi perintis atau 

pemuka baginya bangsanya. 

Kemudian Capital Simbolik yang ia peroleh dari pengakuan Marteen 

Nijman adalah berupa pengakuan mengenai kemampuan Minke dalam hal 

menulis. Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 

Kutipan 180. 

… Bagaimana harus menjawab surat seindah ini? 

Sedang aku sudah merasa diri seorang pengarang pula? Telah 

dipuji Tuan Marteen Nijman, kepala redaksi S.N v/d D.? … 

(Toer 2009, 289). 
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Berdasarkan kutipan 180 di atas, diketahui bahwa Tuan Marteen 

Nijman selaku direkrur S.N v/d D. mengakui kemampuan menulis yang 

dimiliki oleh Minke. Wujud dari apresiasi dan pengakuan Tuan Marteen 

Nijman terhadap kemampuan menulis Minke adalah diterbitkannya tulisan-

tulisan Minke pada kolom surat kabar S.N v/d D.  

Pengakuan lain tentang kemampuan menulis yang dimiliki Minke juga 

diperoleh dari Juffrouw Magda Peters dan masyarakat. Beberapa kutipan 

yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 

Kutipan 181, 

… “Para siswa, para guru, dan Tuan direktur, pada hari 

ini kuperkenalkan, terutama pada para siswa, seorang siswa 

H.B.S. Surabaya bernama Minke, yang tentu sudah dikenal oleh 

semua. Tetapi yang kuperkenalkan bukan Minke yang sudah 

dikenal itu, Minke dari kwalitas lain, seorang Minke yang mahir 

menggunakan Belanda dalam menyatakan perasaan dan 

pikiran, seorang Minke yang sudah menyumbangkan sebuah 

karya. Dia telah mampu menulis tanpa kesalahan dalam bahasa 

yang bukan milik ibunya. Dia telah dapat mengedepankan 

sepenggal kehidupan, yang oleh orang lain, biar pun dapat 

dirasakan, tapi tak dapat dinyatakan. Aku bangga punya murid 

seperti dia.” … (Toer 2009, 320). 

 

Dan kutipan 182. 

…  “Sesuatu telah terjadi,” kata tamu itu, “bagaimana 

pun kau harus datang. Sebelum itu terimalah ucapan selamat 

untukmu. Tulisanmu yang terakhir betul-betul seruan pada 

kemanusiaan, menggerakkan nurani orang untuk menanggapi 

masalah ini secara lebih bijaksana. Dan kau yang semuda itu 

…” (Toer 2009, 433). 
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Berdasarkan 181 dan 182 kutipan di atas, diketahui bahwa Juffrouw 

Magda Peters mengagumi Minke karena Minke merupakan murid yang hebat. 

Kehebatannya tersebut ditunjukkan dengan kemampuan menulis 

menggunakan bahasa yang bukan milik ibunya, dan diumumkan pula. 

Selain pengakuan mengenai kemampuan menulisnya, Juffrouw Magda 

Peters juga mengakui Minke sebagai orang yang meneruskan perjuangan atau 

jejak Humanisme besar Multatuli. Kutipan yang menunjukkan hal tersebut 

adalah sebagai berikut; 

Kutipan 183. 

… Kalau pada suatu kali kebetulan kau terkenang pada 

gurumu yang buruk tapi tulus ini, Minke, ingatlah, di dunia ini 

ada orang yang berbesarhati pernah mempunyai seorang murid 

yang mengikuti jejak Humanisme besar Multatuli. … (Toer 

2009, 473). 

 

Berdasarkan kutipan 183 di atas, diketahui bahwa Juffrouw Magda 

Peters mengakui Minke sebagai murid yang mengikuti jejak Humanisme 

Multatuli. Pengakuan tersebut juga merupakan Capital Simbolik yang Minke 

miliki.   

Selanjutnya adalah pengakuan dari Dokter Martinet. Pengakuan 

tersebut mengenai sikapnya yang Playboy. Kutipan yang menunjukkan hal 

tersebut adalah sebagai berikut; 
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Kutipan 184. 

… 

 “Tuan suka pada gadis ini? Jawab terus-terang”, 

“Suka, Tuan Dokter.‟ 

“Tidak punya maksud mempermainkan, kan?” ia 

menetakkan pandang padaku. 

“Mengapa mesti mempermainkan?” 

“Mengapa? Karena siswa H.B.S. biasanya jadi pujaan 

para gadis. Selamanya begitu sejak sekolah itu berdiri juga di 

Betawi, juga di Semarang.  … (Toer 2009, 298). 

 

Pada kutipan 184 tersebut, tampak keraguan dari Dokter Martinet 

terhadap keseriusan Minke pada Annelies. Hal tersebut dikarenakan anak 

H.B.S lazim menjadi pujaan para wanita. Selain itu, latar belakang sebagai 

pribumi juga memberikan citra bahwa ia merupakan laki-laki yang mudah 

berpoligami. 

6. Jean Marais, 

a. Habitus  

Sebagai seorang yang berasal dari Prancis, Jean Marais memiliki 

kemampuan melukis, memahat, dan membuat perabot rumah. Kemudian 

pengalaman sebagai seorang serdadu menyebabkannya memiliki kemampuan 

bahasa Belanda, namun terbatas pada aba-aba militer karena ia enggan 

mempelajarinya. Selain itu, pengalaman tersebut juga membuat Jean Marais 

menjadi seorang yang bijaksana dan mengagumi bangsa Pribumi. Beberapa 

kutipan yang menunjukkan kemampuan Jean Marais dalam membuat lukisan, 
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merancang perabot rumah tangga, dan barang-barang yang berkaitan dengan 

seni lainnya adalah sebagai berikut;  

Kutipan 185, 

… 

Kuperkenalkan mereka pada yang lain-lain. 

“Jean Marais, pelukis, perancang perabot rumahtangga, 

bangsa Perancis, sahabatku, tak berbahasa Belanda.” 

…  (Toer 2009, 387). 

Dan kutipan 186. 

Jean, katanya sendiri, pernah belajar di Sorbonne. Ia tak 

pernah bercerita dari jurusan apa atau sampai tingkat berapa. 

Mendengarkan suarahati sendiri ia tinggalkan kuliah dan 

mencurahkan kekuatan sepenuhnya pada senilukis. Ia mengakui 

belum pernah berhasil. Kemudian ia tinggal di Quartier Latin di 

Paris, menjajakan lukisan-lukisannya di pinggir jalan. Karya-

karyanya selalu laku, tapi tak pernah menarik perhatian 

masyarakat dan dunia kritis Paris. Sambil menjajakan lukisan 

ia mengukir, juga di pinggir jalan itu. Lima tahun telah berlalu. 

Ia tak juga mendapat kemajuan. Ia bosan pada lingkungannya, 

pada gerombolan penonton yang melihat ia membuat patung 

Afrika atau mengukir, pada Paris, pada masyarakatnya sendiri, 

pada Eropa. Ia rindukan sesuatu yang baru, yang bisa mengisi 

kegersangan hidup. Ditinggalkannya Eropa, pergi ke Maroko, 

Lybia, Aljazair dan Mesir. Ia tak juga menemukan sesuatu yang 

dicarinya dan tidak diketahuinya itu; tidak pernah merasa puas; 

tetap gelisah-resah. Ia tetap tak dapat menciptakan lukisan 

sebagaimana ia impikan. Ia tinggalkan Afrika. Sampai di Hindia 

uangnya tumpas. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan 

hidup adalah masuk kompeni. Ia masuk, mendapat latihan 

beberapa bulan, dan berangkat ke medan-perang di Aceh. Juga 

dalam kesatuannya ia tetap hidup dalam dirinya sendiri, 

hampir-hampir tak punya kontak dengan siapa pun kecuali 

melalui komando dalam Bahasa Belanda. Dan ia segan 

mempelajari Bahasa itu. (Toer 2009, 85). 
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Berdasarkan kutipan-kutipan 185 dan 186 di atas, diketahui bahwa 

Jean Marais memiliki kemampuan melukis, mengukir dan merancang perabot 

rumah tangga. Kemampuan tersebut ia peroleh sebagai orang yang tinggal di 

Prancis, kota seni. Selain itu, kemampuan tersebut juga merupakan hasil dari 

pengalamannya setelah menjelajahi, Afrika, Maroko, Lybia, Aljazair, Mesir, 

dan Hindia. 

Kemudian, kemampuan Bahasa Belanda yang terbatas pada aba-aba 

militer dikarenakan keikutsertaannya sebagai serdadu kompeni di Hindia 

dalam perang Aceh seperti pada kutipan berikut;  

Kutipan 187, 

… Begitulah sore itu aku terpaksa bertanya pada Jean 

Marais. Suatu percakapan bersungguh-sungguh dengannya 

belum bisa diharapkan, sekali pun Bahasa Melayunya semakin 

hari semakin baik juga. Dia tak tahu Belanda. Itu sulitnya. 

Bahasa Melayunya terbatas. Bahasa Perancisku sangat payah. 

Ia setengah mati menolak belajar Belanda, sekali pun lebih 

empat tahun jadi serdadu kompeni, berperang di Aceh. Bahasa 

Belanda yang diketahuinya terbatas pada aba-aba militer. … 

(Toer 2009, 76). 

 

Berdasarkan kutipan 187 di atas, diketahui bahwa kemampuan Bahasa 

Belanda yang dimiliki Jean Marais terbatas pada aba-aba militer. Kemampuan 

tersebut ia peroleh sewaktu ia menajadi serdadu kompeni dalam perang Aceh 

selama empat tahun.  
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b. Capital-Capital. 

 Capital Ekonomi. 

Sebagai bekas serdadu, Jean Marais mengandalkan kemampuannya 

dalam hal melukis, mengukir dan membuat perabot rumah tangga. Dengan 

demikian, uang yang ia peroleh adalah hasil pengerjaan barang-barang 

pesanan. Selain itu, Jean Marais juga memiliki bengkel dengan perangkat 

kerja sekaligus pekerjanya, serta rumah dengan perabot sederhana seperti pada 

kutipan berikut; 

Lihat kutipan 153, 

Kemudian kutipan 188. 

… Mendadak saja aku jadi perasa. Aku lari mencari May 

yang sedang tidur dengan aman di atas ambin kayu tanpa 

seprai. Aku angkat dia dan kuciumi. Ia terkejut, membelalak 

melihat padaku. Ia tak berkata sesuatu pun. … (Toer 2009, 80). 

 

Berdasarkan kutipan 153 dan 188 di atas, diketahui bahwa kemampuan 

ekonomi Jean Marais berasal dari usaha mebel dan pembuatan potret. Dalam 

menunjang usahanya, Jean Marais memiliki bengkel dan mempekerjakan 

orang. Selain itu, perabot rumah yang berupa ambin tidak berseprai 

menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi Jean Marais tergolong menengah. 

 Capital Sosial. 

(Lihat Sekutu). 
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 Capital Budaya. 

Kemudian, Capital Budaya yang Jean Marais miliki berupa 

pengetahuan tentang keindahan, seni, dan seniman, terutama yang berkaitan 

dengan seni lukis dan pahat. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut; 

Kutipan 189, 

… “Pernah kau dengar riwayat pelukis besar Prancis 

Toulouse Lautrec? Lukisan-lukisannya abadi menghiasi istana 

Louvre?” 

… (Toer 2009, 442). 

Dan kutipan 190.                 

… “Beres. Akan aku perhitungkan biayanya. Dengan 

ukiran motif Jepara, Minke.” … (Toer 2009, 19). 

 

Berdasarkan kutipan 189 dan 190 di atas, diketahui bahwa Jean 

Marais memiliki pengetahuan tentang pelukis besar Prancis dan pengetahuan 

tentang ukiran motif Jepara. Pengetahuan tersebut ia peroleh melalui 

pengalaman dalam pergaulan dalam masyarakat. 

Selain itu, ia juga memiliki pengetahuan tentang hal-hal lain seperti 

pada kutipan berikut; 

Kutipan 191. 

… “Tahu kau artinya sihir?” 

Ia menggeleng. 

“Guna-guna?” tanyaku.  

“Tahu – sejauh pernah kudengar. Orang-orang Zanggi 

biasa lakukan itu, kata orang. Itu pun kalau pendengaranku 

benar.” … (Toer 2009, 76). 
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Pada kutipan 191 di atas, terlihat bahwa Jean Marais memiliki 

pengetahuan tentang orang-orang Zanggi. Pengetahuan tersebut juga 

merupakan hasil dari pengalaman dan pergaulannya. 

Kemudian, ia juga mempunyai benda-benda yang ia gunakan untuk 

menciptakan karya seni. (lihat kutipan 153). Pada kutipan tersebut, terlihat 

bahwa Jean Marais mempunyai kebiasaan melukis. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa ia mempunyai peralatan melukis. Selain itu, ia juga mempunyai 

bengkel mebel, tentu ia juga mempunyai alat-alat untuk mengerjakan hal-hal 

yang berkaitan dengan mebel (Capital Budaya Berwujud Material).   

 Capital Simbolik. 

Dan Capital Simbolik yang dimiliki oleh Jean Marais, yaitu berupa 

pengakuan dari Minke, Dokter Martinet, dan para tamu undangan yang hadir 

dalam acara pernikahan Minke dengan Annelies bahwa Jean Marais adalah 

seorang seniman besar. Ada pun kutipan yang menunjukkan hal tersebut 

adalah sebagai berikut; 

Kutipan 192. 

… “Tahukah para hadirin siapa yang melukis potret 

hebat di atas itu? Seorang pelukis berbakat! Bukan pelukis 

sembarang pelukis. Kalau diperhatikan betul nampak pelukisnya 

benar tahu jiwa yang dilukis. Ia mengagungkannya. Aku kira 

kata-kataku ini tidak keliru. Kan demikian, Tuan Jean Marais? 

Ya, para hadirin, pelukisnya seorang Perancis, negeri yang 

punya tradisi besar di bidang seni. Tuan Marais, silakan berdiri 

… ” 

… 
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Pidato pendek itu sungguh membelai kami. Juga terasa 

ia sedang melancarkan propaganda untuk Mama dan Jean 

Marais. … (Toer 2009, 469-470). 

 

Berdasarkan kutipan 192 di atas, diketahui bahwa melalui acara 

pernikahan Minke dan Annelies, Dokter Martinet mencitrakan Jean Marais 

sebagai seorang pelukis hebat dan hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang 

tempat tinggalnya dulu, Prancis. Dengan pencitraan yang dilakukan oleh 

Dokter Martinet, Jean Marais menjadi memiliki Capital Simbolik berupa citra 

atau pengakuan dari Dokter Martinet dan para tamu undangan. 

Kemudian, selain berupa pengakuan atau citra sebagai seniman besar, 

Jean Marais juga memiliki Capital Simbolik berupa  pengakuan dari Minke 

sebagai orang yang bijaksana dan kompanyon dalam bekerja. (lihat kutipan 

79). Berdasarkan kutipan 79, diketahui bahwa Minke mengakui Jean Marais 

sebagai seorang sahabat. Selain itu, Minke juga mengakui kemampuan dan 

semangatnya dalam bekerja. 

7. Keluarga Telinga,  

Keluarga Telinga terdiri dari Tuan Telinga dan Mevrouw Telinga. 

Kemudian Tuan Telinga memiliki Habitus dan Capital sebagai berikut: 

a. Habitus.  

Sebagai pensiunan serdadu kompeni, Tuan Telinga memiliki 

kemampuan dalam bidang militer. Kutipan yang menunjukkan hal tersebut 

adalah sebagai berikut; 
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Kutipan 193. 

… “Kau pura-pura tak dengar, ya?” gertak pensiunan 

kompeni itu, sekarang dalam Melayu. Ia rebut pincuk rujak dan 

melemparkannya ke tanah. … (Toer 2009, 277). 

 

Pada kutipan 193 di atas, terlihat bahwa sikap dan pemikiran Tuan 

Telinga sangat dipengaruhi oleh pengalamannya sebagai kompeni. Dengan 

demikian, pola pikir dan perilaku tersebut merupakan Habitus dari Tuan 

Telinga.  

b. Capital-Capital. 

 Capital Ekonomi. 

Pada roman Bumi Manusia, Capital Ekonomi yang dimiliki oleh Tuan 

Telinga tidak digambarkan secara jelas, hanya dipaparkan tinggal di sebuah 

rumah, bertetanggaan dengan Jean Marais. (lihat kutipan 80). 

Pada kutipan 80, terlihat bahwa Mevrouw Telinga tinggal 

bertetanggaan dengan Jean Marais. Karena Mevrouw Telinga adalah istri dari 

Tuan Telinga, maka ia juga tinggal di sana. 

 Capital Sosial. 

Selanjutnya adalah Capital Sosial yang dimiliki oleh Tuan Telinga 

adalah berupa relasi yang terjalin dengan istrinya. (lihat kutipan 81). Pada 

kutipan tersebut, diketahui bahwa Tuan Telinga merupakan suami dari 

Mevrouw Telinga. Hal tersebut merupakan Capital Sosial yang ia miliki. 
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Selain itu, Tn. Telinga juga memiliki Capital Sosial berupa 

keikutsertaannya dalam golongan Indo. Kutipan yang menunjukkan hal 

tesebut adalah sebagai berikut; 

Kutipan 194. 

… Penjual rujak, wanita tua itu, menyingkir ketakutan. 

Dari kejauhan orang-orang mulai menonton, ingin tahu tentu: 

ada Pribumi berani hadapi Indo Eropa. … (Toer 2009, 277). 

 

Pada kutipan 194 di atas, terlihat bahwa Tn. Telinga termasuk 

golongan Indo Eropa. Keanggotaannya dalam golongan tersebut merupakan 

salah satu Capital Sosial yang ia miliki.  

Kemudian, Tn. Telinga juga memiliki relasi dengan Minke, Jean 

Marais, Nyai Ontosoroh, dan Annelies. (Lihat Sekutu). 

 Capital Budaya. 

Kemudian Capital Budaya yang Tn. Telinga miliki tidak digambarkan 

secara jelas pada roman Bumi Manusia, hanya pengetahuan tentang perang 

dan hal-hal yang bersifat kemiliteran. 

Kutipan 195. 

… Termasuk aku menjadi curiga mendengar orang itu 

menyebut larangan. Jelas dia tahu peraturan. Semestinya 

Telinga berbuat lebih hati-hati. Tetapi bekas serdadu yang 

hanya dapat berpikir dengan kekerasan itu telah melayangkan 

tangan, menempeleng. Dan si gendut menangkis, dan tidak 

balas menyerang. … (Toer 2009, 278). 
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Pada kutipan 195 tersebut, terlihat bahwa Tuan Telinga merupakan 

pensiunan kompeni. Hal tersebut merupakan sumber dari Capital Budaya yang 

ia miliki, yaitu pengetahuan tentang kemiliteran. 

 Capital Simbolik. 

Dan, Capital Simbolik yang ia miliki berupa pengakuan bahwa ia 

adalah seorang pensiunan serdadu kompeni. (lihat kutipan 193 dan 195). 

Pada kutipan tersebut, diketahui bahwa Tn. Telinga adalah seorang pensiunan 

serdadu kompeni. Pengakuan tersebut merupakan salah satu Capital Simbolik 

yang ia miliki.  

Selain itu, ia juga memiliki Capital Simbolik berupa pengakuan 

masyarakat tentang status sosialnya sebagai golongan Indo. (lihat kutipan 

194). Pada kutipan tersebut diketahui bahwa Tn. Telinga merupakan gologan 

Indo Eropa. Pengakuan masyarakat atas status sosialnya tersebut juga 

merupakan salah satu Capital Simbolik yang ia miliki.  

Sedangkan Mevrouw Telinga memiliki Habitus dan Capital sebagai 

berikut; 

a. Habitus.  

Pada roman Bumi Manusia, Habitus yang dimiliki oleh Mevrouw 

Telinga berupa kemampuan memasak. Kemampuan tersebut ia miliki sebagai 

seorang istri dan wanita. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut; 
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Kutipan 196. 

… 

“Jadi makan apa Tuanmuda hari ini?” 

“Sup makaroni, Mevrouw.”  

“Baik. Baru sekali ingin sup makaroni. Tahu berapa 

harganya satu bungkus,? Lima sen, Tuanmuda. Jadi … ” 

“Dua bungkus tentunya cukup.” 

Ia tertawa lega menerima uang belanja limabelas sen. 

Kemudian gopoh-gopah pergi ke kerajaannya: dapur. … (Toer 

2009, 269-270).  

 

Berdasarkan kutipan 196 di atas, diketahui bahwa Mevrouw Telinga 

memiliki kemampuan dalam hal memasak. Kemampuan tersebut ia miliki 

sebagai seorang perempuan. 

b. Capital-Capital. 

 Capital Ekonomi. 

Secara Ekonomi, Mevrouw Telinga biasanya memperoleh uang 

belanja dari Minke. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut; 

Kutipan 197. 

… 

“Tuanmuda mau makan apa hari ini?” 

“Mevrouw ada uang belanja?” 

“Kalau tak ada toh minta pada Tuanmuda?” 

… (Toer 2009, 269). 

 

Berdasarkan kutipan 197 di atas, diketahui bahwa Mevrouw Telinga 

mendapatkan uang belanja dari Minke karena Mevrouw Telinga adalah ibu 
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pemondokan Minke. Dengan demikian, uang tersebut merupakan Capital 

Ekonomi yang ia miliki. 

 Capital Sosial. 

Capital Sosial yang Mevrouw Telinga miliki berupa hubungan yang 

terjalin dengan suaminya. (lihat kutipan 81). Pada kutipan tersebut, diketahui 

bahwa Mevrouw Telinga adalah istri dari Tuan Telinga. Hal tersebut 

merupakan Capital Sosial yang ia miliki. 

Kemudian, Mevrouw Telinga juga memiliki Capital Sosial berupa 

keikutsertaannya dalam golongan Indo Eropa. Kutipan yang menunjukkan hal 

tersebut adalah sebagai berikut; 

Kutipan 198.  

… Akhirnya aku pergi juga ke belakang dan mandi 

dengan air hangat di bawah protes Mevrouw Telinga yang 

kelewat bawel itu. Betapa sayang dia padaku, wanita mandul 

itu. Ia seorang Indo Eropa yang lebih Pribumi daripada Eropa, 

tak ada sisa kecantikan, gemuk seperti bantal. Biar Belandanya 

sangat buruk justru itulah bahasanya sehari-hari, juga bahasa 

keluarga. Ia tak pernah menginjakkan kaki di halaman sekolah: 

buta huruf. … (Toer 2009, 271). 

 

Pada kutipan 198 di atas, diketahui bahwa Mevrouw Telinga 

merupakan seorang Indo Eropa. Status sosialnya sebagai Indo Eropa juga 

merupakan Capital Sosial yang ia miliki di tengah masyarakat Hindia.  

Selain itu, Mevrouw Telinga juga memiliki Capital Sosial berupa relasi 

dengan Minke, Jean Marais, Nyai Ontosoroh, dan Annelies. (Lihat Sekutu). 
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 Capital Budaya. 

Kemudian Capital Budaya yang ia miliki berupa bahasa Belanda yang 

buruk yang ia gunakan sebagai bahasa keluarga. (lihat kutipan 198). Pada 

kutipan tersebut, terlihat bahwa Mevrouw Telinga menggunakan bahasa 

Belanda sebagai bahasa sehari-hari, bahkan ia gunakan sebagai bahasa 

keluarga, biar pun bahasa Belandanya sangat buruk. Hal tersebut terjadi 

karena ia tak pernah sekolah. 

 Capital Simbolik. 

Dan Capital Simbolik yang ia miliki adalah pengakuan Minke bahwa 

ia adalah wanita yang baik hati. Kemudian, sebagai Indo, ia lebih unggul di 

antara masyarakat Pribumi. Selain itu, ia juga telah diakui secara syah oleh 

masyarakat sebagai Nyonya Telinga. (lihat kutipan 198). Pada kutipan 

tersebut, diketahui bahwa Minke mengakui bahwa Mevrouw Telinga adalah 

wanita yang baik. Kemudian ia juga mendapatkan pengakuan sebagai Indo. 

Selain itu, ia juga diakui sebagai Mevrouw Telinga. Seluruh pengakuan 

tersebut merupakan Capital Simbolik yang ia miliki. 

8. Keluarga De La Croix, 

Keluarga De La Croix terdiri dari Herbert De La Croix dan putrinya, 

Sarah dan Miriam De La Croix. Ada pun Habitus dan Capital yang dimiliki 

oleh Herbert De La Croix adalah sebagai berikut; 
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a. Habitus. 

Habitus yang Herbert De La Croix miliki berupa kemampuan bersikap 

dan berpikir secara Eropa. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut; 

Kutipan 199. 

… Menurut papa, kodrat manusia kini dan kemudian 

ditentukan oleh penguasaannya atas ilmu dan pengetahuan. 

Semua, pribadi dan bangsa-bangsa akan tumbang tanpa itu. 

Melawan pada yang berilmu dan pengetahuan adalah 

menyerahkan diri pada maut dan kehinaan. … ( Toer 2009, 285-

286). 

 

Berdasarkan kutipan 199 di atas, diketahui bahwa cara berpikir dan 

bersikap Herbert De La Croix mengarah pada cara berpikir dan bersikap 

masyarakat yang modern. Hal tersebut terjadi karena ia tumbuh dan 

berkembang di Eropa yang kondisi sosial-budayanya jauh lebih maju 

dibandingkan dengan Hindia. 

b. Capital-Capital.  

 Capital Ekonomi. 

Sebagai Assisten Residen B, Herbert De La Croix tinggal di gedung 

keresidenan dan menggunakan segala fasilitasnya. Selain itu, ia juga 

mempekerjakan pelayan seperti pada kutipan berikut; 

Kutipan 200. 

… Kereta membawa aku langsung ke belakang gedung 

keresidenan, berhenti di belakang. Tuan Assisten Residen 

bangkit berdiri dari kursi kebun, juga dua orang dara di 

sampingnya. Ia mendahului memberi salam. 

“Ini sulungku,” ia mengenalkannya, “Sarah. Ini 

bungsuku, Miriam. dua-duanya lulusan H.B.S. Yang bungsu satu 
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sekolahan dengan kau, sebelum kau masuk tentu. Nah, maafkan 

ada pekerjaan mendadak,” dan ia pergi. … (Toer 2009, 205). 

 

Dan kutipan 201.  

… Dan teringat aku pada jongos berbaju dan bercelana 

putih tadi menyusun gelas dan kue di atas meja kebun kami … 

(Toer 2009, 214). 

   

Berdasarkan kutipan 200 dan 201 di atas, diketahui bahwa Tuan 

Herbert De La Croix tinggal di lingkungan keresidenan dan menikmati 

fasilitas yang ada. Hal tersebut karena ia adalah seorang Assisten Residen. 

 Capital Sosial. 

Capital Sosial yang ia miliki berupa relasi dengan Tuan Residen 

Surabaya, Bupati B. dan orang-orang besar lainnya. Kutipan yang 

menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut;  

Lihat kutipan 15.  

Kemudian kutipan 202. 

… Tuan Niccolo Moreno datang atas saran Tuan 

Assisten Residen B., dibenarkan dan ditanggung oleh Tuan 

Residen Surabaya. … (Toer 2009, 195).  

 

Dan kutipan 203. 

… Tuan Assisten Residen B. sebagai wakil Tuan Residen 

Surabaya mulai angkat bicara. Tuan Kontrolir Willem Emde 

tampil untuk menjawakan. Tuan Assisten Residen menggeleng 

dan melambaikan tangan menolak. Aku yang ditunjuknya 

sebagai penterjemah. … (Toer 2009, 199-200). 

  

Pada kutipan 15, 202, dan 203 di atas, diketahui bahwa Tuan Herbert 

De La Croix memiliki relasi dengan Tuan Residen Surabaya, Bupati B, Tuan 
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Kontrolir, dan lain sebagainya. Hal tersebut ia peroleh melalui jabatannya 

sebagai Tuan Assisten Residen B. 

Kemudian, ia juga bersahabat dengan Tuan direktur H.B.S. Surabaya. 

Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah seperti pada kutipan berikut; 

Kutipan 204. 

… “Direktur sekolahmu dulu teman sekolahku,” kata 

pembesar itu. “kalau sudah masuk sekolah lagi sampaikan 

salam dan hormatku.” …  (Toer 2009, 219). 

 

Berdasarkan kutipan 204 tersebut, diketahui bahwa Tuan Herbert De 

La Croix merupakan sahabat Tuan Direktur H.B.S. sewaktu sekolah dulu. 

Dengan demikian ikatan persahabatan dengan Tuan Direktur H.B.S Surabaya 

merupakan salah satu Capital Sosial yang dimiliki Tuan Herbert De La Croix. 

Selanjutnya, ia juga memiliki Capital Sosial berupa keikutsertaannya 

dalam golongan Totok. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut; 

Kutipan 205.  

… Tapi dia orang Eropa, maka tidak mungkin. Apalagi 

baik Sarah mau pun Miriam lebih tua beberapa tahun 

daripadaku. Pembesar itu mengharapkan aku jadi contoh, 

pemuka, perintis bagi bangsaku sendiri. ... (Toer 2009, 220). 

  

Kutipan 205 di atas menunjukkan bahwa Tuan Assisten Residen B. 

merupakan seorang Totok. Keikutsertaannya dalam golongan Totok juga 

merupakan salah satu Capital Sosial yang ia miliki.  
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Selain itu, ia juga memiliki relasi dengan Minke dan keluarga Nyai 

Ontosoroh. (Lihat Sekutu). 

 Capital Budaya. 

Capital Budaya yang ia miliki berupa pengetahuan tentang Teori 

Asiosiasi dan penafsiran terhadap gamelan Jawa. Kutipan yang menunjukkan 

bahwa Tuan Herbert De La Croix mengetahui tentang Teori Asosiasi adalah 

sebagai berikut: 

Kutipan 206.  

… 

Sahabat, 

Segala apa yang telah mereka lakukan untuk bangsamu 

pada akhir abad 19 ini sudah termasuk gaya lama, kata papa. 

Sekarang ini, menurut papa lagi, Pribumi sendiri yang harus 

berbuat sesuatu untuk bangsanya sendiri. Karena itu kalau dulu 

kita bicara tentang usaha Doctor Snouck Hurgronje sama sekali 

bukan suatu kebetulan. Sarjana tsb. Menempati kedudukan 

terhormat dalam penilaian keluarga kami. Kami memuji 

Assosiasi yang justru kau tertawakan itu. … (Toer 2009, 284). 

 

Berdasarkan 206 kutipan tersebut, diketahui bahwa Teori Assosiasi 

Doktor Snouck Hurgronje menempati kedudukan terhormat dalam keluarga 

De La Croix. Dengan demikian, teori tersebut mempengaruhi cara berpikir 

dan bersikap dari keluarga Herbert De La Croix.  

Kemudian kutipan yang menunjukkan pengetahuan atau penafsiran 

Tuan Herbert De La Croix tentang gamelan Jawa adalah sebagai berikut; 
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Kutipan 207.  

… Perhatikan, semua nada bercurahkan rancak menuju 

dan menunggu bunyi gung. Begitu dalam musik Jawa, tetapi 

tidak begitu dalam kehidupannya yang nyata, karena bangsa 

yang mengibakan ini dalam kehidupannya tak juga 

mendapatkan gungnya, seorang pemimpin, pemikir, yang bisa 

memberikan kataputus. 

… 

Gamelan itu sendiri menterjemahkan kehidupan 

kejiwaan Jawa yang ogah mencari, hanya berputar-putar, 

mengulang, seperti doa dan mantra, membenamkan, mematikan 

pikiran, membawa orang ke alam lesu yang menyesatkan, tidak 

ada pribadi. Itu tanggapan dari seorang Eropa, sahabat. … 

(Toer 2009, 287-288). 

 

Berdasarkan kutipan 207 di atas, diketahui bahwa Tuan Herbert De La 

Croix menafsirkan gamelan Jawa sebagai gambaran kejiwaan masyarakat 

Jawa yang enggan mencari. Dengan demikian, pengetahuan tersebut 

merupakan Capital Budaya yang dimiliki Tuan Herbert De La Croix dalam 

memahami masyarakat Jawa.    

 Capital Simbolik.  

Kemudian Capital Simbolik yang ia miliki berupa pengakuan akan 

jabatannya sebagai Asisten Residen B. dan pengakuan sebagai Totok yang 

unggul terhadap Pribumi. Kutipan yang menunjukkan adanya pengakuan 

terhadap jabatan Assisten Residen B dan golongan Totok adalah sebagai 

berikut: 
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Kutipan 208. 

… “Rupanya undangan Tuan Assisten Residen telah 

menjadi berita penting di kota B. dapat diramalkan semua 

pejabat akan mengundang, putih dan coklat. Dengan demikian 

tiba-tiba saja aku berubah jadi seorang pangeran tanpa 

kerajaan. Hebatnya, siswa H.B.S.! Klas akhir! Di tengah 

masyarakat butahuruf ini. Semua bakal memanjakan aku. Kalau 

Assisten Residen sudah mulai mengundang, orang sudah tanpa 

cacat, semua tingkahnya benar, tak ada sesuatu dapat dikatakan 

menyalahi adat Jawa. … (Toer 2009, 203-204). 

 

Berdasarkan kutipan 208 di atas, diketahui bahwa posisi Tuan Herbert 

De La Croix sebagai seorang Totok dan Asisten Residen B. sangat dihormati 

oleh semua kalangan, terlebih masyarakat Pribumi. Hal tersebut terlihat 

ketika Minke mendapatkan undangan dari Tuan Herbert De La Croix. Setelah 

mendapatkan undangan tersebut, Minke mendadak menjadi orang yang 

dihormati. Dengan demikian, citra sebagai Totok dan Asisten Residen 

merupakan Capital Simbolik yang Tuan Herbert De La Croix miliki. 

Kemudian kutipan yang menunjukkan citra Tuan Herbert De La Croix 

sebagai seorang ayah yang matang dan Administrator yang baik terdapat pada 

kutipan berikut; 

Kutipan 209.   

… Ia bukan sekedar seorang ayah, juga seorang guru 

yang memimpin kami melihat dan memahami dunia, seorang 

sahabat yang masak dan berisi, seorang administrator yang 

tak mengharapkan keuntungan dari keluh-kesah bawahan …  

(Toer 2009, 286). 
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Pada kutipan 209 di atas, terlihat bahwa putrinya sangat mengakui 

Tuan Herbert De La Croix sebagai pribadi yang matang, seorang sahabat, 

guru, dan administrator yang baik. Hal tersebut juga merupakan Capital 

Simbolik yang ia miliki. 

Kemudian Habitus dan Capital yang dimiliki Sarah dan Miriam De La 

Croix adalah sebagai berikut; 

a. Habitus  

Habitus yang mereka miliki berupa kemampuan berpikir dan bersikap 

secara Eropa. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan berpikir tajam, 

kritis, dan Humanis. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut; 

Kutipan 210. 

 … Kau sendiri suka pada Multatuli, bukan? Nah, 

pengarang yang diagungkan oleh kaum radikal itu memang 

sudah sangat berjasa pada bangsamu. Ya, Multatuli, disamping 

Domine Baron von Hoewell itu, dan seorang lagi, yang 

barangkali saja gurumu lupa menyampaikan, yakni Roorda van 

Eysinga. … 

… Karena itu kalau dulu kita berbicara tentang usaha 

Doktor Snouck Hurgronje sama sekali bukan suatu kebetulan. 

Sarjana tsb. menempati kedudukan terhormat dalam penilaian 

keluarga kami. Kami memuji Assosiasi yang justru kau 

tertawakan itu. … (Toer 2009, 284). 

 

  

Berdasarkan kutipan 210 di atas, diketahui bahwa mereka menyoroti 

pemikir-pemikir kritis dan Humanis. Bahkan mereka juga menjadikan teori 

Assosiasi sebagai pegangan pemikiran keluarga. Hal tersebut membuat 

mereka memiliki pemikiran dan sikap yang kritis dan Humanis  
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Sikap kritis juga ditunjukkan oleh Miriam De La Croix yang hendak 

terjun dalam dunia politik, yaitu sebagai anggota Tweede Kamer. Kutipan 

yang menunjukkan keinginan Miriam De La Croix menjadi anggota Tweede 

Kamer adalah sebagai berikut; 

Kutipan 211. 

… Pada suatu kali kelak kami akan pulang ke Nederland. 

Aku akan bergerak di lapangan politik, Minke. Cuma sayang 

sekali Nederland belum membenarkan seorang wanita jadi 

anggota Tweede Kamer. … (Toer 2009, 288). 

 

Pada kutipan 211 di atas, terlihat bahwa Miriam de la Croix sangat 

ingin bergerak di bidang politik. Hal tersebut karena sikap dan pemikirannya 

yang kritis. 

b. Capital-Capital. 

 Capital Ekonomi. 

Sebagai putri seorang Assisten Residen B., mereka tinggal di gedung 

keresidenan dan menggunakan fasilitas yang ada. (lihat kutipan 200 dan 

201). Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Sarah dan Miriam De La Croix 

tinggal di lingkungan keresidenan. Selain itu, ia juga menikmati segala 

fasilitas yang ada. Lingkungan keresidenan dengan segala fasilitasnya 

merupakan Capital Ekonomi yang mereka miliki. 

 Capital Sosial. 

Pada roman Bumi Manusia diceritakan bahwa Sarah dan Miriam De 

La Croix merupakan putri dari Assisten Residen B. (lihat kutipan 200). Pada 

kutipan tersebut, terlihat bahwa Sarah dan Miriam De La Croix merupakan 
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putri dari Tuan Assisten Residen B. Hal tersebut merupakan salah satu 

Capital Sosial yang mereka miliki. 

Kemudian mereka juga tergolong dalam golongan Totok. (lihat 

kutipan 205). Pada kutipan tersebut terlihat bahwa, Tuan Assisten Residen B. 

merupakan seorang Totok. Hal tersebut menunjukkan bahwa putri-putrinya 

juga berasal dari golongan Totok. 

Selain itu, Miriam De La Croix juga memiliki pacar yang bertugas di 

Afrika Selatan. Kutipan yang menunjukkan bahwa Miriam De La Croix 

memiliki pacar di Afrika Selatan adalah sebagai berikut: 

Kutipan 212. 

… “Tentu saja masih pemuda. Dia sedang berlayar. 

Mungkin juga sudah berada di Afrika Selatan, ikut berperang 

melawan Inggris di pihak Belanda. Pernah dengar?” 

… 

Sebetulnya dia sudah punya banyak karya juga. Hanya 

saja yang membacanya cuma seorang. Inilah pembacanya 

paling setia: Miriam de la Croix. Dia pacarnya, mengerti?” … 

(Toer 2009, 210).  

 

Kutipan 212 di atas menunjukkan bahwa Miriam De La Croix 

memiliki seorang pacar yang tengah bertugas di Afrika Selatan. Melalui 

teman pacarnya tersebut, Miriam De La Croix mempunyai surat yang berisi 

tentang keadaan Afrika Selatan yang menjadi sumber pengetahuan Minke. 

Kemudian mereka juga memiliki relasi dengan Minke dan keluarga 

Nyai Ontosoroh. (Lihat Sekutu).  
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 Capital Budaya. 

Kemudian Capital Budaya yang mereka miliki adalah Capital Budaya 

yang berupa material dan non material. Capital budaya berupa material yang 

mereka miliki adalah ijazah H.B.S. dan surat dari pacar Miriam De La Croix 

yang berisikan tentang kondisi Afrika Selatan. Kutipan yang menunjukkan 

bahwa Sarah dan Miriam De La Croix adalah lulusan H.B.S adalah kutipan 

200. Dengan demikian, mereka memiliki Capital Budaya berupa ijazah 

sekolah. 

Kemudian kutipan yang menunjukkan bahwa Miriam De La Croix 

memiliki surat berisikan tentang keadaan Afrika Selatan adalah kutipan 167. 

Pada surat tersebut terdapat informasi mengenai Afrika Selatan yang menjadi 

tambahan pengetahuan mereka.  

Selanjutnya adalah Capital Budaya berupa non material yang mereka 

miliki adalah pengetahuan tentang Teori Assosiasi, tokoh Humanisme-

Multatuli, Domine Baron von Hoewell, dan Roorda van Eysinga. (lihat 

kutipan 210). Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pokok yang 

dimiliki oleh mereka adalah pengetahuan tentang Teori Assosiasi dan 

Humanisme atau yang bersifat politik. Pengetahuan tersebut merupakan 

Capital Budaya non material yang mereka miliki. 

 Capital Simbolik. 

Dan Capital Simbolik yang mereka miliki berupa pengakuan atas 

status sosial mereka sebagai putri Tuan Assisten Residen B, golongan Totok, 
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dan lulusan H.B.S. (lihat kitupan 200). Kutipan tersebut menunjukkan 

adanya pengakuan masyarakat terhadap kelulusan mereka dari H.B.S. dan atas 

status sosial mereka sebagai putri Tuan Assisten Residen B. Pengakuan 

tersebut merupakan salah satu Capital Simbolik yang mereka miliki. 

Kemudian kutipan yang menunjukkan bahwa mereka adalah termasuk 

golongan Totok adalah kutipan 205. Kutipan tersebut menunjukkan 

pengakuan masyarakat terhadap mereka, sebagai golongan Totok. 

9. Bunda Minke,  

a. Habitus  

Habitus yang dimiliki oleh Bunda Minke berupa kemampuan 

membatik dan mendidik melalui kearifan lokal, yaitu berdasarkan kebudayaan 

Jawa. Kemampuan membatik yang dimiliki Bunda Minke terdapat pada 

kutipan berikut; 

Kutipan 213. 

… “Nah, kenakan kain batik ini. Sekarang. Telah Bunda 

batikkan sendiri untukmu buat kesempatan ini. Bertahun 

lamanya aku simpan dalam peti khusus, setiap minggu ditaburi 

kembang melati, Gus, setelah aku dengar cerita orang dari 

suratkabar tentang jalannya sidang itu, segera aku sucikan kain 

ini, Gus. Satu untuk kau, satu untuk menantuku. Coba periksa 

batikan ini, dan cium harum melati bertahun itu.” … (Toer 

2009, 460-461). 

 

Pada kutipan 213 di atas, terlihat bahwa Bunda Minke memiliki 

kemampuan dalam hal membatik. Kemampuan tersebut merupakan Habitus 

yang ia miliki dari proses pembiasaan dari lingkungan Jawa, khususnya Jawa 
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Timur, yang mengukur perempuan baik atau tidaknya dari kemampuannya 

dalam membatik. 

Kemudian, Bunda Minke juga memiliki kemampuan berupa mendidik 

melalui kearifan lokal. (Lihat kutipan 7, 19, 20, dan 159). Kutipan 7 

menjelaskan nasihat Bunda Minke tentang orang Jawa harus berlaku hormat 

pada orang yang lebih tua dan berkuasa. Kemudian kutipan 19 menjelaskan 

nasihat Bunda Minke tentang lima syarat kesatria Jawa. Selanjutnya, kutipan 

20 menjelaskan nasihat Bunda Minke tentang larangan berlebih-lebihan dalam 

hidup. Dan kutipan 159 menjelaskan nasihat Bunda Minke tentang keberanian 

dan tanggung jawab. Melalui pendidikan tersebutlah Minke memperoleh 

Capital Budaya.  

b. Capital-Capital. 

 Capital Ekonomi. 

Secara ekonomi, Bunda Minke termasuk orang yang berada karena 

suaminya, yang dulu menjabat sebagai mantri pengairan sekarang telah 

menjadi Bupati B. Oleh sebab itu, ia sekarang tinggal di gedung kebupatian 

bersama suami, adik, dan abang Minke. Penjelasan mengenai kondisi ekonomi 

Bunda Minke terdapat pada beberapa kutipan berikut;  

Kutipan 214, 

… Kemarin kau masih mantri pengairan. Sekarang 

mendadak jadi Bupati, raja kecil. … (Toer 2009, 184). 

 

Dan kutipan 215, 

… Kalau bukan karena kedatangan abang, mungkin aku 

sudah tertidur di tempat. Dengan menarik air muka sengit ia 

bicara Belanda padaku: 
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“Rupanya kesopanan pun sudah kau lupakan maka tak 

segera sujud pada Bunda?” 

Aku bangun dan mengiringkannya, … Kami memasuki 

gedung Bupati, melewati beberapa pintu kamar. Akhirnya di 

depan sebuah pintu ia berkata: 

“Masuk situ kau!” 

Pintu ku ketuk pelan. Aku tak tahu kamar siapa, 

membukanya dan masuk. Bunda sedang duduk bersisir di depan 

cermin. Sebuah lampu minyak berkaki tinggi berdiri di atas 

sebuah kenap di sampinya. … (Toer 2009, 187-188). 

 

Pada kutipan 214 dan 215 tersebut terlihat bahwa Ayah Minke, yang 

dulunya adalah seorang Mantri Pengairan, sekarang telah menjadi seorang 

Bupati. Dengan demikian, Bunda, Adik-Adik, dan Abang Minke pun secara 

langsung tinggal di lingkungan kebupatian.   

 Capital Sosial. 

Pada roman Bumi Manusia diceritakan bahwa Bunda Minke berbesan 

dengan Nyai Ontosoroh. Kutipan yang menunjukkan bahwa Bunda Minke 

berbesan dengan Nyai Ontosoroh adalah sebagai berikut: 

Kutipan 216. 

  … “Ya, Dik,” katanya pada Nyai, calon besan, bocah 

kok begini ayu seperti Nawangwulan. Barangkali lebih cantik 

dari Banowati. Ya Allah, Dik, tidak kusangka tidak kunyana 

Adik mau mengambil anakku jadi menantu. Dunia-akhirat 

takkan kulupakan, Dik …” (Toer 2009, 450). 

 

Kutipan 216 tersebut menunjukkan bahwa Bunda Minke memiliki 

Capital Sosial berupa relasi dengan Nyai Ontosoroh dan Annelies. Relasi 

tersebut adalah relasi antara calon besan dan relasi dengan calon menantu. 

 

 



182 

 

 Capital Budaya. 

Kemudian Capital Budaya yang Bunda Minke miliki adalah berupa 

Capital Budaya material dan non material. Capital Budaya material yang ia 

miliki terdapat pada kutipan berikut; 

Lihat kutipan 213. 

Berdasarkan kutipan 213 diketahui bahwa Bunda Minke memiliki 

Capital Budaya Material berupa kain batik. Kain batik tersebut merupakan 

hasil dari batikannya sendiri. 

Kemudian kutipan 217. 

…  “Betapa kau pandai menyenangkan hatiku. Itu 

ucapan anak yang berbakti … Juga untaian-untaian bunga ini 

buatanku sendiri. Keris ini peninggalan Nenendamu, sudah 

berumur ratusan tahun sebelum ada Mataram, sebelum ada 

Pajang jaman Majapahit, Gus.” … (Toer 2009, 461-462). 

 

Kutipan 217 di atas menunjukkan bahwa Bunda Minke memiliki 

Capital Budaya Material berupa keris peninggalan leluhur. Keris tersebut 

merupakan warisan dan usianya sudah beratus tahun. 

Selanjutnya adalah Capital Budaya non material yang Bunda Minke 

miliki. Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 

Lihat kutipan 7, 18, dan 19. 

Pada kutipan 7 diketahui bahwa Bunda Minke memiliki pengetahuan 

tentang norma kesopanan orang Jawa. Kemudian melalui kutipan 18 diketahui 

bahwa Bunda Minke memiliki pengetahuan tentang kondisi sosial budaya 

Jawa (Jawa Timur) masa itu, yaitu tentang perebutan perempuan. Dan melalui 
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kutipan 19 diketahui bahwa Bunda Minke memiliki pengetahuan tentang lima 

syarat kesatria Jawa. 

Selanjutnya, kutipan yang menunjukkan pengetahuan Bunda Minke 

tentang karya seni Jawa (Jawa Timur) adalah sebagai berikut:   

Kutipan 218. 

… “Aku dengar dari omongan orang yang membaca 

koran Belanda: kau sekarang sudah jadi pujangga. Aduh, Gus, 

mengapa kau menggubah dalam bahasa yang Bunda tak 

mengerti? Tulislah, Gus, kisah percintaanmu, dalam tembang 

nenek-moyangmu, Pangkur, Kinanti, Durma, Gambuh, 

Megatruh, biar Bunda dan seluruh negeri menyanyikannya.” … 

(Toer 2009, 440-441). 

 

Berdasarkan kutipan 218 di atas, diketahui bahwa Bunda Minke 

memiliki pengetahuan tentang tembang-tembang Jawa seperti Pangkur, 

Kinanti, Durma, Gambuh, Dan Megatruh. Selain pengetahuan mengenai 

tembang Jawa, Bunda Minke juga memiliki pengetahuan tentang cerita 

rakyat. Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut: 

Kutipan 219.    

… “Ya, Dik,” katanya pada Nyai, calon besan, bocah 

kok begini ayu seperti Nawangwulan. Barangkali lebih cantik 

dari Banowati. Ya Allah, Dik, tidak kusangka tidak kunyana 

Adik mau mengambil anakku jadi menantu. Dunia-akhirat 

takkan kulupakan, Dik … ” (Toer 2009, 450). 

 

Pada kutipan 219 terlihat bahwa Bunda Minke memiliki pengetahuan 

tentang cerita Nawang Wulan atau Jaka Tarub. Pengetahuan tersebut ia 

dapatkan sebagai orang yang tinggal dalam masyarakat Jawa. 
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Kemudian ada juga pengetahuan tentang ritual pernikahan yang 

Bunda Minke miliki. Beberapa kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Kutipan 220, 

…  “Stt. Diam, kau. Jadi kau larang istrimu dipangur? 

Kau tak jijik nanti melihat giginya ada yang runcing?” … (Toer 

2009, 459). 

 

Dan kutipan 221,  

…  “Mengapa Bunda gosok sahaya begini seperti sahaya 

tak pernah mandi?” 

… 

“Husy. Bukan untuk kau sendiri maka kau harus seperti 

anak dewa. Pada hari perkawinan seperti ini semua leluhurmu 

akan datang menyaksikan dan merestui. … (Toer 2009, 459). 

 

Berdasarkan kutipan 220 dan 221 di atas, diketahui bahwa Bunda 

Minke memiliki Capital Budaya non material berupa pengetahuan tentang 

ritual pangur, bersih pengantin, dan wejangan pengantin. Hal tersebut ia 

peroleh karena ia lahir, tumbuh, dan menetap di lingkungan yang menganut 

kebudayaan tersebut. 

 Capital Simbolik. 

Dan Capital Simbolik yang ia miliki berupa pengakuan Minke bahwa 

ia adalah bunda yang sangat penyayang dan baik hati. Lihat kutipan 83. 

Berdasarkan kutipan tersebut, diketahui bahwa Minke mengakui Bundanya 
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sebagai orang yang sangat menyayanginya, tidak pernah menyakiti sekecil apa 

pun. Pengakuan tersebut merupakan Capital Simbolik yang ia miliki. 

10. Kommer, 

a. Habitus  

Habitus yang Kommer miliki berupa kemampuan menulis, berbahasa 

Melayu dan berpropaganda. Kemampuan menulis yang Kommer miliki 

terlihat pada kutipan berikut; 

Lihat kutipan 47, 

Kemudian kutipan 222, 

… Tidak diduga dalam sebuah koran Melayu milik orang 

Eropa muncul tulisan yang membela diriku, ditulis oleh seorang 

yang mengaku bernama: Kommers. 

Kalau Minke alias Max Tollenaar jelas memang 

melanggar hukum, tulisnya, mengapa di antara para pendakwa 

tak ada yang mengajukan perkaranya, melalui tuntutan, ke 

pengadilan? Apa mereka beranggapan hukum di Hindia 

Belanda belum mencukupi kebutuhan mereka? Atau mereka 

sengaja hendak menghina hukum dan menelanjangi 

ketidakberdayaan para pejabat yang terhormat di bidang 

hukum? Atau memang tuan-tuan yang belum tentu terhormat itu 

ingin menciptakan hukum baru dengan cara demikian.  

Walhasil beberapa ahli hukum mulai bertikaian dan 

serangan-serangan terhadapku tersisihkan. Dan ijasah 

kemashuran itu, yang dijanjikan Nyai, tak jadi aku peroleh. … 

(Toer 2009, 417). 

Dan kutipan 223, 

… Komentar yang nampaknya ditulis oleh Kommer 

sendiri menganjurkan, seyogyanya pihak yang berkusa bersikap 

lebih bijaksana menghadapi para ulama yang dihargai, 

dihormati, dimuliakan, dan didengar oleh para pemeluk Islam di 

daerah ini. … 
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Untuk kedua kalinya Kommer muncul sebagai sahabat. 

Ia begitu pandai menjurubicarai kami, keadaan kami dan 

keadaan umum. Begitu sederhana dan mengharukan kata-

katanya, namun mantap dan sarat. Dan, bukan tanpa risiko. … 

(Toer 2009, 506). 

 

Berdasarkan kutipan 47, 222, dan 223 di atas, diketahui bahwa 

Kommer memiliki kemampuan menulis. Melalui tulisan-tulisannya, Kommer 

menjurubicarai keadaan Minke, Nyai Ontosoroh, Annelies dengan keadaan 

umum. Hal tersebut terlihat pada tulisannya yang berisi gugatan tentang 

hukum, golongan Indo, dan perkawinan secara hukum Islam.  

Kemampuan menulis tersebut merupakan Habitus yang ia peroleh 

sebagai juruwarta. Kutipan yang menunjukan bahwa ia bekerja sebagai 

juruwarta adalah sebagai berikut: 

Kutipan 224. 

… Tuan Telinga, Jean Marais dan Kommer juga datang. 

Kommer malah menyatakan: sejak ia menjadi juruwarta tak 

pernah terjadi gedung yang sangat ditakuti itu kini mendapat 

kunjungan demikian meriah. … (Toer 2009, 418-419). 

 

Berdasarkan kutipan 224 di atas, diketahui bahwa Kommer bekerja 

sebagai juruwarta. Dan pekerjaan sebagai juruwarta tersebut ia geluti sejak 

lama.  

Kemudian kemampuan Kommer dalam berbahasa Melayu terlihat 

pada kutipan berikut; 
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Kutipan 225. 

“Sayang, ma, tak bisa menulis Melayu.” 

“Kalau sekarang tak bisa, biar orang lain 

menterjemahkan untukmu.” 

Sekaligus muncul Kommer dalam pikiranku.  

... (Toer 2009, 500-501). 

Berdasarkan kutipan 225 di atas, diketahui bahwa Kommer memiliki 

kemampuan dalam berbahasa Melayu. Hal tersebut yang dimanfaatkan oleh 

Minke dalam menerjemahkan tulisan-tulisannya. 

Dan kemampuan Kommer dalam berpropaganda terlihat pada kutipan 

berikut; 

Kutipan 226. 

… “Nyai, Tuan,” katanya, “Tulisan ini akan segera 

masuk ke kampung-kampung. Kami sewa orang untuk 

membacakan pada penduduk kampung. Orang akan merubung 

dia dan mendengarkan. Limabelas lembar khusus digarisi pensil 

merah telah dikirimkan pada para ulama Islam terkemuka. 

Mereka harus ikut bicara. … (Toer 2009, 504-505). 

 

Berdasarkan kutipan 226 di atas, diketahui bahwa Kommer memiliki 

kemampuan berpropaganda. Hal tersebut terlihat dengan dilakukannya 

tindakan gerilya, yaitu dengan menyewa orang untuk membacakan koran 

pada penduduk kampung dan menemui langsung para ulama-ulama Islam 

terkemuka. 
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b. Capital-Capital.  

 Capital Ekonomi. 

Prekonomian Kommer berasal dari pekerjaannya sebagai juruwarta 

dan tulisan-tulisannya pada media masa. (lihat kutipan 224). Berdasarkan 

kutipan itu, diketahui bahwa Kommer berprofesi sebagai juruwarta. Hal 

tersebut merupakan salah satu Capital Ekonomi yang ia miliki. 

 Capital Sosial. 

Pada roman Bumi Manusia diceritakan bahwa Kommer adalah seorang 

Indo Eropa. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut; 

Kutipan 227. 

…  Ia seorang Indo yang ramah. Dari darah Eropa 

hanya bentuk kepala dan mancung hidung yang diwarisinya. 

Sisanya Pribumi, mungkin juga pedalamannya. Ia jauh lebih tua 

daripadaku, mungkin beda sepuluh atau limabelas tahun. 

Gerak-geriknya gesit. Dari wajahnya nampak ia seorang yang 

bisa hidup di rumah. … (Toer 2009, 467). 

 

Berdasarkan kutipan 227 tersebut, diketahui bahwa Kommer adalah 

seorang Indo Eropa. Status sosialnya tersebut merupakan Capital Sosial yang 

ia miliki karena dengan keikutsertaannya dalam golongan tersebut, ia 

mendapatkan dukungan secara simbolik (moril) dari sesamanya. 

Selain itu, Kommer juga menjalin relasi dengan Minke, Nyai 

Ontosoroh, dan Annelies. (Lihat Sekutu). 
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 Capital Budaya. 

Kemudian Capital Budaya yang ia miliki berupa pengetahuan tentang 

hukum, baik hukum Eropa atau pun hukum Islam. (lihat kutipan 47, 222, 

dan 223). Pada kutipan tersebut, diketahui bahwa Kommer memiliki 

pengetahuan tentang permasalahan hukum dan pengadilan. Hal tersebut 

merupakan Capital Budaya yang ia miliki. 

 Capital Simbolik. 

Dan Capital Simbolik yang Kommer miliki berupa pengakuan dari 

Minke bahwa ia adalah seorang sahabat yang memiliki sisi kemanusiaan yang 

tinggi. Pengakuan Minke tersebut terlihat pada kutipan berikut: 

Lihat kutipan 223. 

Kemudian kutipan 228. 

“… Anggaplah Kommer ini sebagai sahabat keluarga 

dalam kesulitan.” 

… Matanya menyala bersemangat dengan tugas 

kemanusiaan itu. Kemudian ia lambaikan tangan, dan bendiku 

terus berjalan. (Toer 2009, 504-505). 

 

Berdasarkan kutipan 223 dan 228 di atas, diketahui bahwa Kommer 

merupakan sahabat Minke, bahkan menjadi sahabat keluarga Nyai Ontosoroh 

dalam kesulitan. Selain itu, Minke mengakui Kommer sebagai orang yang 

memiliki kemanusiaan yang tinggi. Citra tersebut merupakan Capital 

Simbolik yang Kommer miliki. 
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11. Marteen Nijman,  

a. Habitus. 

Habitus yang dimiliki Marteen Nijman berupa kemampuan untuk 

mengatur dan mengelola media masa. Selain itu, ia juga mampu menerbitkan 

tulisan orang. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut;  

Kutipan 229. 

… Panggilan direktur sekolah bukan satu-satunya yang 

mengisi hidupku dalam sebulan terakhir ini. Tak lama setelah 

bisikan Jan Dapperste dari S.N v/d D. datang permintaan agar 

aku datang. Tuan Direktur-Kepala Redaki-Penanggungjawab 

Koran itu ingin bertemu. 

… 

Tuan Marteen Nijman menerima kami berdua dan 

menyodorkan padaku surat pembaca. … (Toer 2009, 367-368).  

 

Berdasarkan kutipan 229 di atas, diketahui bahwa Tuan Marteen 

Nijman adalah seorang pimpinan dari S.N v/d D. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa ia memiliki kemampuan mengatur, memenejemen, dan memimpin 

sebuah perusahaan surat kabar.  

b. Capital-Capital.  

 Capital Ekonomi. 

Prekonomian Marteen Nijman diperoleh dari jabatannya sebagai 

pimpinan S.N v/d D. Dengan demikian, jumlah produksi dan langganan S.N 

v/d D. mempengaruhi prekonomiannya. Hal tersebut terlihat pada kutipan 

berikut; 
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Kutipan 230. 

… Diumumkan oleh S.N. v/d D. dikemudian hari 

kuketahui: laporan-laporanku membikin tiras harian itu 

meningkat. Kota-kota lain minta juga koran Surabaya itu, 

karena dianggap sebagai sumber terpercaya. Matinya seorang 

hartawan tidak wajar selalu menimbulkan banyak duga-sangka. 

… (Toer 2009, 408). 

 

Berdasarkan kutipan 230 di atas, diketahui bahwa laporan-laporan 

Minke mengenai pengadilan kasus terbunuhnya Tuan Herman Mellema 

membuat tiras S.N. v/d D. naik. Dengan demikian, prekonomian Marteen 

Nijman ditentukan oleh jumlah produksi dan pesanan korannya.       

Selain itu, ada pula kutipan yang menunjukkan bahwa prekonomian 

Tuan Marteen Nijman berada di atas rata-rata. (lihat kutipan 78). Pada 

kutipan 78 terlihat bahwa tingkat kemampuan prekonomian Tuan Marteen 

Nijman berada di atas rata-rata. Hal tersebut terlihat dari kereta kuda pribadi 

yang digunakan sewaktu ia datang ke pesta pernikahan Minke dengan 

Annelies. Dengan demikian, kereta kuda pribadi tersebut merupakan Capital 

Ekonomi yang Tuan Marteen Nijman miliki.    

 Capital Sosial. 

Sebagai pimpinan S.N. v/d D. Marteen Nijman memiliki relasi kerja 

dengan para karyawannya. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut; 

Kutipan 231. 

… “Selama ini Tuan telah membantu kami dengan baik. 

Sekarang giliran kami yang membantu dengan sebaik 

mungkin,” katanya. “Bantuan lain, bagaimana kami harus 

meringankan beban Tuan dan keluarga, kami memang tak dapat 

lakukan. Seluruh Staf Redaksi dan para pekerja menghargai 
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perlawanan Tuan, dan bersimpati sepenuh dan sejujur hati pada 

Tuan – semuda itu, seperti pipit dirundung badai, tapi toh 

melawan. Orang lain akan patah sebelum mencoba, Tuan 

Tollenar.” … (Toer 2009, 503). 

   

Berdasarkan kutipan 231 di atas, diketahui bahwa Marteen Nijman 

adalah seorang pimpinan dari S.N. v/d D. Melalui jabatan tersebut, ia 

memperoleh relasi kerja dengan para Staf Redaksi atau para pekerjanya. 

Selain itu, Tuan Marteen Nijman juga memiliki Capital Sosial berupa 

relasi dengan Minke, Nyai Ontosoroh dan Annelies. (Lihat Sekutu).  

 Capital Budaya. 

Kemudian Capital Budaya yang ia miliki berupa pengetahuan tentang 

media masa. (lihat kutipan 229). Pada kutipan tersebut, diketahui bahwa 

Tuan Marteen Nijman adalah seorang pimpinan S.N. v/d D. Sebagai pimpinan 

S.N. v/d D., tentu ia memiliki pengetahuan tentang jurnalistik. Pengetahuan 

tersebut merupakan Capital Budaya yang ia miliki.  

Selain itu, ia juga memiliki Capital Budaya berupa pengetahuan 

tentang kondisi politik pemerintahan Hindia Belanda. Kutipan yang 

menunjukkan pengetahuan Marteen Nijman tentang kondisi politik 

pemerintahan Hindia Belanda adalah sebagai berikut: 

Kutipan 232. 

… “Dia orang liberal fanatik, berlebih-lebihan. Dia 

termasuk orang yang sibuk dengan Hindia untuk Hindia. Pernah 

dengar?” aku menggeleng. “Dia menganggap Hindia sama 

dengan Nederland. Itu ciri orang liberal fanatik di Hindia ini. 

Dia dan golongannya tidak mau tahu tentang banyaknya 

pembatasan di Hindia ini. Celaka orang yang berani menentang 

apalagi melanggar pembatasan. Dan di antara begitu banyak 
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pembatasan itu lebih banyak lagi yang tidak pernah ditulis. 

Memang di Nederland ada kebebasan yang utuh. Di sini sama 

sekali tak ada. Liberal saja tidak buruk selama menghormati 

pembatasan-pembatasan dan tidak bikin onar. Itu sesuatu yang 

patut Tuan ketahui. Untung tak ada Pribumi yang jadi 

pengikutnya. Coba, sekiranya Tuan terlanjur jadi pengikut. 

Sekali orang liberal dikutuk Pemerintah – tak peduli apa 

salahnya – kalau dia Totok, dia paling-paling diperintahkan 

meninggalkan Hindia. Kalau dia Indo, akibatnya lebih pahit, 

dia akan kehilangan pekerjaan. Kalau Pribumi kiraku, dia akan 

kehilangan kebebasannya, disekap tanpa melalui pengadilan – 

karena memang tak ada hukum khusus tentang itu. Nah, Tuan, 

hati-hatilah, jangan sampai Tuan hanya kena getahnya. Negeri 

Tuan bukan Nederland, bukan  Eropa, Hindia ini. Kalau Tuan 

mendapat getah itu, takkan ada seorang pun dari kelompok 

liberal itu dapat atau mau menolong Tuan.” … (Toer 2009, 437-

438). 

 

Berdasarkan kutipan 232 di atas, diketahui bahwa Tuan Marteen 

Nijman memiliki pengetahuan tentang perpolitikan di pemerintahan Hindia 

Belanda. Pengetahuan tersebut ia miliki sebagai seseorang yang bekerja 

sebagai pencari dan penerbit berita.   

 Capital Simbolik. 

Dan Capital Simbolik yang ia miliki berupa pengakuan dari karyawan-

karyawannya bahwa ia adalah pimpinan S.N. v/d D. (lihat kutipan 229). Pada 

kutipan tersebut, diketahui bahwa Tuan Marteen Nijman adalah seorang 

pimpinan dari S.N v/d D. Pengakuan tersebut merupakan Capital Simbolik 

yang ia miliki. 
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12. Panji Darman,  

a. Habitus  

Habitus yang dimiliki oleh Panji Darman adalah kemampuan menulis 

indah. Kemampuan menulis indah Panji Darman tersebut terdapat pada 

kutipan berikut; 

Kutipan 233.  

Ia menginap di rumah kami. Semalam-malaman ia 

mempelajari berkas Annelies, dan minta disewakan dua orang 

jurutulis untuk menyalin semua dokumen tersebut. Panji 

Darman , dahulu Jan Dapperste, dan aku, bertindak sebagai 

jurutulis. Ternyata aku ditolak karena tulisan tanganku buruk 

dan banyak melakukan kesalahan. Maka malam itu juga 

Darsam harus mencari seorang jurutulis B.P.M. yang datang 

membawa tinta khusus untuk naskah resmi. (Toer, 2009, 19: 

505). 

 

Berdasarkan kutipan 233 di atas, diketahui bahwa Panji Darman atau 

Jan Dapperste memiliki kemampuan dalam menulis indah. Kemampuan 

tersebut terlihat dengan dipekerjakannya Panji Darman sebagai jurutulis yang 

bertugas menyalinkan berkas-berkas Nyai Ontosoroh dan Annelies untuk 

seorang advokad yang telah disewakan oleh Tuan Herbert De La Croix. 

b. Capital-Capital. 

 Capital Ekonomi. 

Selama sekolah di H.B.S. ia selalu mendapatkan uang saku dari Minke. 

(lihat kutipan 85). Pada kutipan tersebut, diketahui bahwa Panji Darman 

selalu mendapatkan uang saku dari Minke. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan ekonomi Panji Darman tergolong menengah ke bawah. 
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Selain itu, setelah lulus dari H.B.S. – Panji Darman bekerja membantu 

Nyai Ontosoroh kemudian pada perusahaan Tuan Doornenboch. Kutipan yang 

menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 

Kutipan 234. 

… Pada mulanya ia membantu Mama di kantor, 

kemudian dipindahkan ke kantor Tuan Doornenbosch, ikut 

mengurus perusahaan rempah-rempah. … (Toer 2009, 480). 

 

Berdasarkan kutipan 234 tersebut diketahui bahwa Panji Darman 

bekerja pada Tuan Doornenbosch. Melalui pekerjaannya tersebut, ia 

memperoleh gaji. Gaji tersebut merupakan Capital Ekonomi yang ia miliki. 

 Capital Sosial. 

Capital Sosial yang ia miliki berupa ikatan sebagai anak akuan 

Pendeta Depperste. Selain itu, ia juga merupakan siswa H.B.S. Hal tersebut 

terlihat pada kutipan berikut; 

Kutipan 235. 

… Lima nomor setelah aku adalah Robert Suurhof 

terakhir Jan Dapperste. Waktu yang belakangan ini kembali di 

tempatnya dari tempat duduk para hadirin Pendeta Dapperste, 

seorang totok, menyambutnya dengan pelukan mesra. Juga istri 

Pendeta itu. … (Toer 2009, 447). 

 

Berdasarkan  kutipan 235 tersebut, diketahui bahwa Jan Dapperste 

merupakan anak pungut atau akuan Pendeta Dapperste. Dengan akuan 

tersebut, ia masuk dalam golongan Indo. Selain itu, pada kutipan tersebut 

juga terlihat bahwa Jan Dapperste adalah seorang siswa H.B.S. 
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Kemudian, Jan Dapperste atau Panji Darman juga memiliki relasi 

dengan Minke, Nyai Ontosoroh, dan Annelies. (Lihat Sekutu).  

 Capital Budaya. 

Capital Budaya yang ia miliki berupa pengetahuan dan gelar yang ia 

dapatkan selama belajar di H.B.S. (lihat kutipan 235). Pada kutipan 235 di 

atas, diketahui bahwa Jan Dapperste merupakan lulusan H.B.S. Dengan 

demikian ia, memperoleh pengetahuan lebih dibandingkan masyarakat buta 

huruf lainnya. Selain itu, ijazah dan gelar yang didapat sebagai lulusan 

H.B.S. juga merupakan Capital Budaya yang ia miliki. 

Selain itu, ia juga memiliki surat ketetapan dari Gubernur Jendral 

tentang nama barunya. Kutipan yang menunjukkan bahwa Panji Darman 

memiliki surat keputusan tentang nama barunya adalah sebagai berikut; 

Kutipan 236. 

… Jan Dapperste telah menerima surat ketetapan dari 

Gubernur Jendral melalui Residen Surabaya. Sekarang 

namanya: Panji Darman. …  (Toer 2009, 480).  

 

Berdasarkan kutipan 236 tersebut, diketahui bahwa Panji Darman 

memiliki Capital Budaya berupa surat ketetapan dari Gubernur Jendral 

tentang nama barunya. Dengan demikian, melalui surat ketetapan tersebut, 

Panji Darman syah dan diakui menggunakan nama tersebut secara hukum 

atau pun oleh masyarakat. 

 Capital Simbolik. 

Dan Capital Simbolik yang ia miliki berupa pengakuan anak dari 

Pendeta Depperste seperti yang terdapat pada kutipan berikut; 
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Kutipan 237. 

… Keluarga Pendeta Depperste tak punya anak. Ia 

dipungut mereka sejak kecil, dibaptiskan dan ditambahkan 

nama keluarga mereka, Dapperste, pada namanya. Sejak itu ia 

bernama Jan Dapperste. Nama sebelum itu ia tak tahu. Tuan 

Pendeta telah berusaha mengambilnya sebagai anak adopsi 

melalui pengadilan. Usahanya tak pernah berhasil, karena 

hukum perdata Belanda tidak mengenal adopsi. Maka namanya 

hanya tinggal nama yang diakui hanya oleh masyarakat, tidak 

oleh hukum. … (Toer 2009, 454). 

 

Berdasarkan kutipan 237 di atas, diketahui bahwa Jan Dapperste 

merupakan anak pungut dari Pendeta Dapperste. Dengan pemberian nama 

keluarga Dapperste, Jan Dapperste atau Panji Darman menjadi diakui di 

tengah-tengah masyarakat pribumi sebagai seorang Indo. Dengan demikian, 

pengakuan tersebut merupakan Capital Simbolik yang ia miliki.   

Kemudian, ia juga memiliki Capital Simbolik berupa pengakuan 

sebagai lulusan H.B.S. (lihat kutipan 235). Pada kutipan 235 tersebut, 

diketahui bahwa Jan Dapperste merupakan lulusan H.B.S.  

Selain itu, ia juga memiliki Capital Simbolik berupa pengakuan 

terhadap nama barunya melalui surat ketetapan Gubernur Jendral. (lihat 

kutipan 236). Pada kutipan tersebut, diketahui bahwa Panji Darman memiliki 

surat ketetapan dari Gubernur Jendral tentang nama barunya. Melalui surat 

ketetapan tersebut, Panji Darman syah dan diakui menggunakan nama tersebut 

secara hukum atau pun oleh masyarakat. Semua pengakuan tersebut 

merupakan Capital Simbolik yang ia miliki. 
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13. Juffrouw Magda Petters, 

a. Habitus.  

Habitus yang Juffrouw Magda Petters miliki adalah kemampuan 

mengajar seperti pada kutipan 86. Pada kutipan 86 tersebut, diketahui bahwa 

Juffrouw Magda Petters memiliki kemampuan dalam hal mengajar. Hal 

tersebut terlihat dari profesinya sebagai guru Bahasa dan Sastra Belanda 

selama lima tahun, empat tahun di Nederland dan setahun di Hindia.  

b. Capital-Capital. 

 Capital Ekonomi. 

Capital Ekonomi yang ia miliki, ia peroleh melalui profesinya sebagai 

pengajar Bahasa dan Sastra Belanda di H.B.S. (lihat kutipan 86). Pada 

kutipan 86 tersebut, diketahui bahwa Juffrouw Magda Petters berprofesi 

sebagai guru Bahasa dan Sastra Belanda. Dengan demikian, gaji yang ia 

peroleh dari profesinya tersebut merupakan Capital Ekonomi yang ia miliki. 

Selain itu, Juffrouw Magda Petters juga memiliki Capital Ekonomi 

berupa rumah. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut; 

Kutipan 238. 

… “Mampir, Minke,” dan itulah untuk pertama kali ia 

mengundang. Aku antarkan ia masuk ke dalam. Maka kami 

duduk berhadapan di sitjie di ruang tengah. … (Toer 2009, 

323). 

 

Berdasarkan kutipan 238 di atas, diketahui bahwa Juffrouw Magda 

Petters memiliki rumah. Dengan demikian, rumah dan gaji sebagai pengajar 

tersebut merupakan Capital Ekonomi yang ia miliki. 
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 Capital Sosial. 

Capital Sosial yang ia miliki adalah ikatan sosial dengan orang-orang 

Liberal Hindia Belanda. Kutipan yang menunjukkan ikatan sosial antara 

Juffrouw Magda Peters dengan orang-orang liberal adalah sebagai berikut; 

Kutipan 239. 

… “Betapa sederhananya kau ini. Jadi kau tidak tahu. 

Dan kau perlu dan harus tahu,” Miriam meneruskan. “karena 

gurumu itu, kalau benar ceritamu boleh jadi dia dari golongan 

Liberal.” … (Toer 2009, 208). 

 

Berdasarkan kutipan 239 di atas, diketahui bahwa Juffrouw Magda 

Peters merupakan orang golongan Liberal. Dengan demikian, ia memiliki 

ikatan dengan seluruh orang golongan Liberal. Ikatan tersebut disatukan oleh 

kesepahaman idiologi. 

Kemudian, ia juga memiliki Capital Sosial berupa keikutsertaannya 

dalam golongan Totok. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut;  

Kutipan 240. 

… “Betapa inginku mengikuti perkembanganmu dalam 

tiga tahun mendatang ini. Tak apalah. Kalau pada suatu kali 

kalian datang ke Eropa . ingat-ingat alamatku.” Ia berjalan 

cepat-cepat meninggalkkan kami. … (Toer 2009, 472). 

 

Berdasarkan kutipan 240 di atas, diketahui bahwa Juffrouw Magda 

Peters memiliki tempat tinggal di Eropa. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia 

adalah seorang Totok. Dengan demikian, keikutsertaannya dalam golongan 

Totok dan Liberal merupakan Capital Sosial yang ia miliki. 



200 

 

Selain itu, ia juga memiliki relasi dengan Minke, Nyai Ontosoroh, dan 

Annelies. (Lihat Sekutu). 

 Capital Budaya. 

Kemudian Capital Budaya yang Juffrouw Magda Peters miliki berupa 

pengetahuan tentang permasalahan Barat dan Timur, Eropa dan Asia, 

sejarah, dan filsafat seperti pada kutipan-kutipan berikut ini; 

Kutipan 241. 

… “Para siswa, nama keluarga hanya satu kebiasaan 

saja. Sebelum Napoleon Bonaparte muncul di panggung sejarah 

Eropa, leluhur kita, semua saja, juga tak punya nama 

keluarga,” dan ia mulai bercerita, bahwa ketentuan Napoleon 

itu diundangkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Mereka yang 

tidak dapat menemukan nama sebaik mungkin untuk dirinya 

oleh pejabat diberi sekenanya, dan orang Yahudi diberi nama 

hewan. “Biar begitu, para siswa, nama keluarga bukan khas 

Eropa atau Napoleon, yang mengambil gagasan itu dari 

bangsa-bangsa lain. Jauh sebelum Eropa beradab bangsa 

Yahudi dan Cina telah menggunakan nama marga. Adanya 

hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang menyebabkan 

Eropa tahu pentingnya nama keluarga,” ia berhenti.  

Aku masih juga berdiri jadi tontonan. 

“Apa benar kau bukan Indo, Minke,” suatu pertanyaan 

formil yang harus kubenarkan. 

“Inlander, Juffrouw, Pribumi.” 

“Ya,” katanya keras-keras. “Orang Eropa sendiri yang 

merasa totok 100% tidak pernah tahu beberapa prosen darah 

Asia mengalir dalam tubuhnya. Dari pelajaran sejarah para 

siswa tentunya sudah tahu, ratusan tahun yang lalu berbagai 

balatentara Asia telah menerjang Eropa, dan meninggalkan 

keturunan: Arab, Turki, Mongol, dan justru setelah Romawi 

menjadi Kristen. Dan jangan kalian lupa, dalam kekuasaan 

Romawi atas bagian-bagian tertentu Eropa darah Asia, 

mungkin juga Afrika, meninggalkanketurunannya melalui warga 

Negara Romawi dari berbagai bangsa Asia, Arab, Yahudi, Siria, 

Mesir …” 
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Kesenyapan masih merajalela. 

Hatiku sekarang kosong tanpa isi. Hanya badanku terasa 

lunglai. Satu-satunya keinginan hanya duduk kembali di lantai. 

“Banyak dari ilmu Eropa berasal dari Asia. Malah 

angka yang saban hari para siswa pergunakan adalah angka 

Arab. Termasuk angka nol. Coba, bisa para siswa kirakan 

bagaimana hitung menghitung tanpa angka Arab dan tanpa 

nol? Nol pun pada gilirannya berasal dari filsafat India. Tahu 

kalian artinya filsafat? Ya, lain kali saja tentang ini. Nol, 

keadaan kosong. Dari kekosongan terjadi awal. Dari awal 

terjadi perkembangan sampai ke puncak, angka 9, kosong, 

berawal lagi dalam nilai yang lebih tinggi, belasan, dst., 

ratusan, ribuan, … tanpa batas. Akan lenyap sistem desimal 

tanpa nol, dan para siswa harus menghitung dengan angka 

Romawi. Nama sebagian terbesar kalian, nama pribadi, adalah 

juga nama Asia karena agama Kristen lahir di Asia.” 

Sekarang para siswa nampak mulai gelisah di lantai. … 

(Toer 2009, 320-322).  

 

Berdasarkan kutipan 241 di atas, diketahui bahwa Juffrouw Magda 

Peters memiliki pengetahuan tentang permasalahan Barat dan Timur, Eropa 

dan Asia, yaitu permasalahan tentang keunggulan Eropa terhadap bangsa-

bangsa Asia. Hal tersebut terlihat pada pembahasan mengenai sejarah nama 

keluarga yang digunakan oleh bangsa Eropa, sejarah perkembangan ilmu 

pengetahuan, agama, dan permasalahan Ras atau golongan, yaitu antara 

Totok, Indo, dan Pribumi.  

Selain itu, Juffrouw Magda Peters juga memiliki Capital Budaya 

berupa pengetahuan mengenai permasalahan yang terjadi di Hindia Belanda 

seperti pada kutipan 53 dan 57. Pada kutipan 53 dan 57 tersebut, diketahui 

bahwa Juffrouw Magda Peters memiliki pengetahuan mengenai perbudakan 

yang terjadi di Hindia Belanda, undang-undang penghapusan perbudakan di 
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Hindia Belanda, dan sebutan bagi gundik atau budak Pribumi oleh bukan 

Pribumi. Pengetahuan tersebut merupakan Capital Budaya yang dimiliki oleh 

Juffrouw Magda Petters tentang Hindia Belanda.  

Kemudian ada pula pengetahuan lain yang dimiliki oleh Juffrouw 

Magda Peters, yaitu pengetahuan tentang seni dan sastra, pengetahuan tentang 

politik kolonial, dan pengetahuan umum lainnya. Beberapa kutipan yang 

menunjukkan pengetahuan tentang seni dan sastra yang dimiliki Juffrouw 

Magda Peters adalah sebagai berikut; 

Kutipan 242, 

… “Dia pandai menerangkan latarbelakang psikologi 

dan sosial dari karya-karya delapanpuluhan,” aku meneruskan 

membabi buta juga. “Sangat menarik.” …  (Toer 2009, 206). 

 

Kemudian kutipan 243, 

… Aku dilahirkan dan dibesarkan di sana. Jadi aku tahu, 

setiap orang Belanda mencintai dan membacai karya sastra. 

Orang mencintai dan menghormati karya lukis Van Gogh, 

Rembrandt, para pelukis besar kita dan dunia. … (Toer 2009, 

313). 

 

Dan kutipan 244, 

… “Dia bicara juga tentang Multatuli,” jawabku 

tabah”. …  (Toer 2009, 207). 

 

Berdasarkan kutipan 242, 243, dan 244 di atas, diketahui bahwa 

Juffrouw Magda Peters memiliki pengetahuan tentang seni dan sastra, yaitu 

pengetahuan tentang sastra-sastra delapanpuluhan (kutipan 242), para 
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pelukis (kutipan 243), dan karya sastra yang beraliran Humanisme (kutipan 

244). Pengetahuan tersebut merupakan Capital Budaya yang dimiliki oleh 

Juffrouw Magda Petters sebagai guru Bahasa dan Sastra Belanda. 

Selanjutnya pengetahuan tentang politik kolonial yang dimiliki oleh 

Juffrouw Magda Peters terdapat pada kutipan berikut; 

Lihat kutipan 38, 

Kemudian kutipan 245.  

… “Juga aku sendiri tak tahu betul. Boleh jadi itu satu 

pokok yang disarankan dalam kehidupan politik kolonial. 

Tahukah para siswa apa politik kolonial?” tak berjawab. 

“Itulah stelsel atau tatakuasa untuk mengukuhi kekuasaan 

negeri dan bangsa-bangsa jajahan. Seorang yang menyetujui 

stelsel itu adalah orang kolonial. Bukan saja menyetujui, juga 

membenarkan, melaksanakan dan membelanya. Termasuk di 

dalamnya adalah juga mereka yang bertujuan, bercita-cita, 

bermaksud, berterimakasih pada stelsel kolonial. Soal pokok di 

dalamnya adalah masalah penghidupan. … (Toer 2009, 314-

315).  

   

Berdasarkan kutipan 38 dan 245 di atas, diketahui bahwa Juffrouw 

Magda Peters mengetahui tentang politik kolonial, yaitu mengenai tata kuasa 

pemerintahan Hindia Belanda. Pengetahuan tersebut merupakan Capital 

Budaya yang ia miliki sebagai orang Liberal fanatik.   

Dan, pengetahuan umum lain yang dimiliki oleh Juffrouw Magda 

Peters terdapat pada kutipan-kutipan berikut; 

Lihat kutipan 170, 
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Kemudian kutipan 246.  

… “Tidak seperti aku bayangkan semula,” bisiknya. “di 

Nederland dan Eropa pun rumah seperti ini … jadi di sini kau 

tinggal?” aku mengangguk. “tidak mudah memiliki rumah 

seperti ini. Meninggali pun … Ai, Minke, seperti rumah-rumah 

Jerman di Eropa Tengah. … (Toer 2009, 338). 

 

Dan kutipan 247. 

… “Seperti Ratu, Minke. Begitu lembut wajahnya. 

Seperti primadonna Italia. Anak Nyai dia?” aku mengangguk.  

… 

“Primadonna dari Italia dan Spanyol, ballerina dari 

Perancis dan Rusia pun takkan secantik dia,” katanya seperti 

meratapi peruntungan sendiri. … (Toer 2009, 338). 

 

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, diketahui bahwa Juffrouw Magda 

Peters memiliki pengetahuan tentang arsitektur rumah atau bangunan bergaya 

Eropa Tengah, Jerman (kutipan 246). Selain itu, ia juga mengetahui tentang 

Revolusi Perancis (kutipan 170), primadona Italia dan Spanyol, serta 

ballerina Prancis dan Rusia (kutipan 247). Pengetahuan tersebut merupakan 

Capital Budaya yang ia miliki sebagai orang Eropa.  

 Capital Simbolik. 

Capital Simbolik yang ia miliki adalah berupa pengakuan sebagai 

guru Bahasa dan Sastra Belanda. Kutipan yang menunjukkan bahwa 

Juffrouw Magda Peters diakui sebagai guru Bahasa dan Sastra Belanda adalah 

sebagai berikut: 
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Lihat kutipan 86, 

Berdasarkan kutipan 86, diketahui bahwa Juffrouw Magda Peters 

mengajar Bahasa dan Sastra Belanda selama lima tahun, empat tahun di 

Belanda dan setahun di Hindia. Selama mengajar, ia mendapatkan pengakuan 

dari murid-muridnya. 

Selain itu, Juffrouw Magda Peters juga diakui sebagai golongan 

Liberal oleh pemerintahan Hindia Belanda seperti pada kutipan berikut:  

Kutipan 248. 

 … “Jadi Juffrouw Magda Petters membela Tuan dengan 

berkobar-kobar? Ah-ya, Magda Petters. Tuan dekat padanya?” 

“Guru paling bijaksana, Tuan.” 

“Hmm. Aku kira ada baiknya tuan agak menjauh 

sedikit.” 

… 

 “Dia orang Liberal fanatik, berlebih-lebihan. Dia 

termasuk orang yang sibuk dengan Hindia untuk Hindia. Pernah 

dengar?” … 

“Dia guruku, Tuan Nijman, guruku sendiri.” 

“… Memang sudah ada sassus tentang Juffrouw Magda 

Petters. Tuan sudah begitu banyak mendapat kesulitan 

belakangan ini. Jangan ditambah, Tuan.”  (Toer 2009, 437-

439). 

 

Berdasarkan kutipan 248 di atas, diketahui bahwa Capital Simbolik 

yang ia miliki berupa citra sebagai golongan Liberal fanatik dari pemerintah 

atas Hindia Belanda. Karena citra tersebut ia pun dipulangkan ke Nederland.  
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Kemudian, ia juga memiliki Capital Simbolik berupa pengakuan 

sebagai golongan Totok. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut; 

Kutipan 249. 

… Aku timbang-timbang. Tak bisa lain, aku cenderung 

untuk membenarkannya. Pemecatanku dari sekolah, penarikan 

kembali pemecatan, penutupan diskusi-sekolah, pengusiran 

Magda Petters, … (Toer 2009, 496). 

 

Berdasarkan kutipan 249 tersebut, diketahui bahwa Juffrouw Magda 

Peters dipecat dan diusir dari Hindia untuk kembali ke Nederland. Hal 

tersebut dikarenakan ia adalah orang liberal fanatik. Dan seperti keterangan 

Tuan Marteen Nijman, sangsi bagi golongan Totok yang melanggar 

pembatasan di Hindia, ia akan diusir dari Hindia. Dengan demikian, hal 

tersebut menunjukkan bahwa Juffrouw Magda Peters merupakan seorang 

Totok.  

14. Sastrotomo, 

(Lihat 4.2) 

15. Ir. Maurits Mellema,  

a. Habitus. 

Habitus yang dimiliki Ir. Maurits Mellema berupa kemampuan dalam 

pembangunan bangunan air seperti pada kutipan berikut; 

Kutipan 250. 

… Dalam rombongan ahli itu terdapat seorang Insinyur 

muda. Mula-mula aku baca namanya dalam koran: Insinyur 

Maurits Mellema. Sedikit dari sejarah-hidupnya diperkenalkan. 
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Dia seorang Insinyur yang keras hati. Dalam kariernya yang 

masih pendek ia telah menunjukkan prestasi besar, katanya. … 

(Toer 2009, 140). 

 

Berdasarkan kutipan 250 di atas, diketahui bahwa Ir. Maurits Mellema 

adalah salah satu dari ahli bangunan air yang didatangkan ke Tanjung Perak. 

Kemampuan tersebut ia peroleh dengan belajar, terbukti dengan adanya gelar 

Insinyur yang disandangnya.  

Selain itu ia mempunyai kemampuan dalam memimpin pasukan 

seperti yang terdapat pada kutipan berikut; 

Kutipan 251. 

… Pasukannya berada di bawah seorang komandan 

bernama Mellema, seorang Insinyur muda  yang sangat keras, 

berani, penuh ambisi, katanya. … (Toer 2009, 326). 

 

Berdasarkan kutipan 251 di atas, diketahui bahwa Ir. Maurits Mellema 

menjadi komandan pasukan dalam perang melawan Inggris di Afrika Selatan. 

Dengan demikian, kemampuan dalam pembuatan bangunan air dan 

memimpin pasukan merupakan Habitus yang miliki Ir. Maurits Mellema. 

b. Capital-Capital. 

 Capital Ekonomi. 

Perekonomian Ir. Maurits Mellema berasal dari perusahaan susu 

Tuan Herman Mellema di Belanda dan hasil dari bekerja sebagai ahli 

bangunan air. Ada pun kutipan yang menunjukkan bahwa perekonomian Ir. 
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Maurits Mellema bersumber dari perusahaan susu Tuan Herman Mellema 

yang terletak di Nederland adalah sebagai berikut;  

Kutipan 252. 

… “Mengapa mesti Mevrouw Mellema – Hammers kalau 

yang menuduh Tuan?” 

“Kalau aku yang mengajukan perkara, ibumu akan 

kehilangan semua haknya atas perusahaan-susuku di sana.” … 

(Toer 2009, 143). 

 

Berdasarkan kutipan 252 di atas, diketahui bahwa Tuan Herman 

Mellema memiliki perusahaan susu di Nederland yang tinggalkannya sewaktu 

ia ke Hindia. Dengan demikian, perusahaan susu tersebut dikelola dan 

dipegang oleh istri dan anaknya, Ir. Maurits Mellema dan Amelia Mellema-

Hammers selama Tuan Herman Mellema di Hindia.   

Kemudian, kutipan yang menunjukkan bahwa perekonomian Ir. 

Maurits Mellema bersumber dari profesinya sebagai ahli bangunan air adalah 

sebagai berikut; 

Kutipan 253.  

Tiga bulan kemudian, Mama meneruskan, waktu itu kau 

dan Robert sudah pergi bersekolah, datang seorang tamu, 

menggunakan kereta Gubermen yang besar dan bagus, ditarik 

dua ekor kuda. Papamu sedang bekerja di belakang. Mama 

sendiri sedang bekerja di kantor. Memang suatu kesialan 

mengapa Tuan tidak di kantor dan aku di belakang pada hari 

itu.  

Kereta Gubermen itu berhenti di depan tangga rumah. 

Aku tinggalkan kantor untuk menyambut. Barangkali saja ada 

jawatan memerlukan barang-barang dari susu. Masih dapat 

kulihat seorang Eropa muda turun dari dalamnya. Ia 

berpakaian serba putih. Jasnya putih, tutup, jas seorang opsir 
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marine. Ia mengenakan pet marine, tapi tak ada tanda pangkat 

pada lengan baju atau bahunya. Badannya tegap dan dadanya 

bidang. Ia mengetuk pintu beberapa kali tanpa ragu. Wajahnya 

mirip Tuan Mellema. Kancing-kancing perak pada bajunya 

gemerlapan dengan gambar jangkar. 

… 

“Maurits!” tegur Tuan, “Kau sudah segagah ini.” 

Sekaligus aku tahu itulah kiranya Insinyur Maurits 

Mellema, anggota rombongan ahli bangunan-air di Tanjung 

Perak. 

Dia tak menjawab sapaan, Ann, tapi membetulkannya 

dengan tak kurang angkuh: 

“In-si-nyur Maurits Mellema, Tuan Mellema!”  

… (Toer 2009, 140-142). 

 

Berdasarkan kutipan 253 di atas, diketahui bahwa profesinya sebagai 

opsir marine dan pegawai Gubermen telah memberikannya peluang untuk 

menggunakan fasilitas Gubermen. Dengan demikian, profesinya tersebut 

merupakan Capital Ekonomi yang dimilikinya.  

Selain itu, ada pula kutipan yang menunjukkan kemampuan ekonomi 

dari Ir. Maurits Melema adalah sebagai berikut; 

Kutipan 254. 

… “Dahulu ibuku belum mampu menyewa pengacara. 

Sekarang anaknya sanggup, bahkan yang semahal-mahalnya. 

Tuan bisa buka perkara. Tuan juga cukup kaya untuk menyewa, 

juga cukup berada untuk membayar alimentasi. … (Toer 2009, 

144). 
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Kutipan 254 di atas menunjukkan tingkat kemampuan perekonomian 

Ir. Maurits Mellema berada di atas rata-rata. Dengan demikian, Ir. Maurits 

Mellema memiliki Capital Ekonomi yang memadai. 

 Capital Sosial. 

Capital Sosial yang dimiliki oleh Ir. Maurits Mellema berupa 

keanggotaannya dalam golongan Totok dan anak resmi dari Tuan Herman 

Mellema. Ada pun kutipan yang menunjukkan bahwa Ir. Maurits Mellema 

merupakan anak resmi Tuan Herman Mellema dan termasuk dari golongan 

Totok adalah sebagai berikut; 

Kutipan 255, 

… Nah, Ann, jelaslah sudah, Insinyur Mellema tak lain 

dari anak tunggal papamu, anak syah satu-satunya dengan 

istrinya yang syah. … (Toer 2009, 144). 

 

Dan kutipan 256,      

… “ Tapi kau harus ingat, kau masih punya saudara tiri 

dari perkawinan syah, seorang Insinyur yang bernama Maurits 

Mellema, dan kau takkan kuat berhadapan dengan seorang 

Totok. Kau hanya peranakan. … ” (Toer 2009, 98).     

  

Kutipan 255 dan 256 di atas menunjukkan bahwa Ir. Maurits Mellema 

merupakan anak syah dari perkawinan syah Tuan Herman Mellema dengan 

Amelia Mellema-Hammers. Selain itu, ia juga termasuk golongan Totok 

sehingga ia lebih unggul terhadap saudara tirinya yang peranakan, Robert dan 

Annelies, atau pun Sanikem yang termasuk dalam golongan Pribumi. Dengan 
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demikian, kedua hal tersebut merupakan Capital Sosial yang dimiliki oleh Ir. 

Maurits Mellema.  

 Capital Budaya. 

Kemudian Capital Budaya yang ia miliki berupa pengetahuan tentang 

bangunan air dan pengetahuan umum lain tentang Belanda yang ia peroleh 

sebagai Insinyur. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut; 

Kutipan 257. 

… 

 “Maurits!” tegur Tuan, “Kau sudah segagah ini.” 

Sekaligus aku tahu itulah kiranya Insinyur Maurits 

Mellema, anggota rombongan ahli bangunan-air di Tanjung 

Perak. 

Dia tak menjawab sapaan, Ann, tapi membetulkannya 

dengan tak kurang angkuh: 

“In-si-nyur Maurits Mellema, Tuan Mellema!” 

… (Toer 2009, 140-142). 

 

Berdasarkan kutipan 257 di atas, diketahui bahwa Ir. Maurits Mellema 

merupakan seorang Insinyur. Gelar insinyur pada ijazahnya tersebut 

merupakan Capital Budaya material yang ia miliki. Sedangkan 

pengetahuan yang menyertai gelar tersebut merupakan Capital Budaya 

Non-material yang ia miliki. 

Selain itu, ia juga memiliki surat-surat yang menyatakan bahwa ia 

adalah anak syah dari Tuan Herman Mellema. Hal tersebut terlihat secara 

tersirat pada kutipan 256. Pada kutipan tersebut, diketahui secara tersirat 
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bahwa Ir. Maurits Mellema memiliki surat-surat yang menunjukkan bahwa ia 

adalah anak syah dari Tuan Herman Mellema. Surat tersebut merupakan 

Capital Budaya berupa material yang ia miliki. 

 Capital Simbolik.  

Dan Capital Simbolik yang Ir. Maurits Mellema miliki berupa 

pengakuan dari masyarakat bahwa ia adalah seorang Insinyur, Totok dan 

anak resmi Tuan Herman Mellema seperti yang terdapat pada kutipan 

berikut; 

Lihat kutipan 256 (tentang golongan Totok dan anak syah Tuan Herman 

Mellema dengan Amelia Mellema-Hammers). 

Kemudian kutipan 258. 

… Tak lama lagi musim gugur akan tiba. Dedaunan akan 

berguguran. … betapa akan senangnya, dalam asuhan abang 

sendiri, sarjana, Insinyur, kenamaan, terhormat dan 

dihormati.… (Toer 2009, 530). 

  

Berdasarkan kutipan 256 dan 258 di atas, diketahui bahwa Capital 

Simbolik yang dimiliki oleh Ir. Maurits Mellema adalah pengakuan sebagai 

seorang Totok, Insinyur, dan anak kandung Tuan Herman Mellema. Dengan 

pengakuan tersebut Ir. Maurits Mellema memperoleh citra, kehormatan, dan 

pengakuan di tengah masyarakat Pribumi atau pun Eropa.   

Selain itu, ia juga memiliki Capital Simbolik berupa pengakuan 

sebagai komandan serdadu Belanda di Afrika Selatan seperti yang terdapat 

pada kutipan 251. Pada kutipan tersebut, diketahui bahwa Ir. Maurits 
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Mellema merupakan seorang komandan pasukan di Afrika Selatan. Dengan 

pangkat tersebut, ia memperoleh Capital Simbolik berupa pengakuan dari 

pasukannya sehingga ia dihormati dan dipatuhi oleh pasukannya. 

16. Amelia Mellema-Hammers,  

a. Habitus. 

Habitus yang dimiliki Amelia Mellema-Hammers berupa kemampuan 

bersikap dan berfikir secara Eropa. Hal tersebut terlihat pada kutipan 

berikut; 

Kutipan 259. 

… Kemudian salinan surat ibu Ir. Maurits Mellema yang 

atas nama anaknya memohon pada Pengadilan Amsterdam 

untuk menguruskan hak-hak anaknya atas harta-benda 

mendiang Tuan Herman Mellema. … (Toer 2009, 484). 

 

Berdasarkan kutipan 259 di atas, diketahui bahwa Mevrouw Amelia 

Mellema-Hammers memiliki kemampuan dalam berurusan dengan 

Pengadilan. Hal tersebut merupakan Habitus yang ia miliki sebagai orang 

Eropa. 

b. Capital-Capital. 

 Capital Ekonomi. 

Capital Ekonomi yang ia miliki berupa perusahaan susu peninggalan 

Tuan Herman Mellema di Belanda. Selain itu, ia memiliki rumah di Belanda. 

Hal tersebut terlihat pada kutipan 252. Pada kutipan tersebut, diketahui 

bahwa Amelia Mellema-Hammers memiliki Capital Ekonomi berupa 

perusahaan susu yang Tuan Herman Mellema tinggalkan di Nederland. 
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Melalui perusahaan susu tersebut, ia menghidupi dan membesarkan Ir. 

Maurits Mellema. 

 Capital Sosial. 

Capital Sosial yang Amelia Mellema-Hammers miliki berupa 

keanggotaannya dalam golongan Totok dan istri resmi Tuan Herman 

Mellema. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut; 

Kutipan 260. 

“… Tuan secara hukum masih suami ibuku. Tapi 

Tuanlah yang justru telah mengambil seorang wanita Pribumi 

sebagai teman tidur, …” (Toer 2009, 145).  

 

Berdasarkan kutipan 260 di atas, diketahui bahwa Mevrouw Amelia 

Mellema-Hammers merupakan istri syah dari Tuan Herman Mellema. Selain 

itu, ia adalah seorang Totok. Kedua hal tersebut merupakan Capital Sosial 

yang ia miliki. 

 Capital Budaya. 

Kemudian Capital Budaya yang ia miliki berupa surat-surat 

keterangan yang menunjukkan bahwa ia adalah istri syah dari Tuan Herman 

Mellema. Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 

Kutipan 261. 

“… Yang terhebat dari semua itu, Tuan Mellema, 

sesuatu yang meyangkut azas hidup Tuan telah meninggalkan 

dakwaan serong pada Mevrouw Amelia Mellema-Hammers. Apa 

kenyataannya sekarang? Tuan secara hukum masih suami 

ibuku. Tapi Tuanlah yang justru telah mengambil seorang 

wanita Pribumi sebagai teman tidur, tidak untuk sehari-dua, 

sudah berbelas tahun! Siang dan malam. Tanpa perkawinan 

syah. Tuan sudah menyebabkan lahirnya dua orang anak 

haram-jadah!”…  (Toer 2009, 145).  
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Berdasarkan kutipan 261 di atas, diketahui bahwa Mevrouw Amelia 

Mellema-Hammers merupakan istri syah dari Tuan Herman Mellema. Hal 

tersebut terlihat dari disinggungnya masalah hukum atas status Mevrouw 

Amelia Mellema-Hammers. 

 Capital Simbolik.  

Dan Capital Simbolik yang ia miliki berupa pengakuan masyarakat 

bahwa ia termasuk golongan Totok dan istri syah Tuan Herman Mellema. 

Lihat kutipan 261. Pada kutipan tersebut, diketahui bahwa Mevrouw Amelia 

Mellema-Hammers adalah istri syah mendiang Tuan Herman Mellema. 

Pengakuan secara hukum dan masyarakat tersebut merupakan Capital 

Simbolik yang ia miliki. Selain itu, ia juga memiliki pengakuan sebagai 

seorang Totok.  

Kemudian, berdasarkan diskripsi mengenai Motif Perlawanan, Sekutu, 

Lawan, Habitus Dan Capital Masing-Masing Agen di atas dan berdasarkan hasil 

analisis terhadap roman Bumi Manusia, diperolehlah pola-pola dan strategi 

perlawanan yang dilakukan oleh Nyai Ontosoroh dalam memperoleh hak-haknya 

sebagai berikut. 

 

   

 

Berdasarkan skema tersebut, terlihat bahwa Nyai Ontosoroh mengalami 

diskriminasi dua arah. Pertama, ia mengalami diskriminasi dari keluarganya, 

Ir. Maurits (Eropa) 

 

Orang Tua (Pribumi) Nyai Ontosoroh 
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khususnya dari Sastrotomo yang telah menjualnya kepada Tuan Herman 

Mellema untuk dijadikan gundik. Selain itu, ia juga mengalami diskriminasi dari 

masyarakat Pribumi umumnya, berupa kecaman, pengucilan dan lain sebagainya. 

Kemudian diskriminasi yang kedua adalah diskriminasi yang dilakukan oleh 

bangsa Eropa, terutama oleh Ir. Maurits Mellema dan Amelia Mellema-

Hammers. Oleh sebab itu, pola perlawanan yang dilakukan oleh Nyai Ontosoroh, 

yaitu perlawanan dua arah. 

Pola perlawanan pertama adalah perlawanan terhadap diskriminasi 

yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat Pribumi pada umumnya. Motif 

perlawanan ini adalah motif mendapatkan hak perlakuan layak, baik dari 

keluarga atau pun masyarakat. Strategi yang dijalankan oleh Nyai Ontosoroh 

dalam perlawanan ini ada dua, yaitu memutuskan pertalian darah dengan 

keluarga dan memperbaiki status sosial dengan belajar dan bekerja lebih giat. 

Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 

Lihat kutipan 70 (pemutusan ikatan dengan keluarga). 

Kemudian kutipan 262.     

… Pada waktu itu Mama mulai merasa senang, berbahagia. 

Ia selalu mengindahkan aku, menanyakan pendapatku, mengajak 

aku memperbincangkan segala hal. Lama-kelamaan aku merasa 

sederajat dengannya. Aku tak lagi malu bila toh terpaksa bertemu 

dengan kenalan lama. Segala yang kupelajari dan kukerjakan dalam 

setahun itu telah mengembalikan hargadiriku. Tetapi sikapku tetap: 

mempersiapkan diri untuk tidak akan lagi tergantung pada siapa 

pun. Tentu saja sangat berlebihan seorang Jawa bicara tentang 

hargadiri, apalagi semuda itu. Papamu yang mengajari, Ann. Tentu 

saja jauh dikemudianhari aku dapat rasakan wujud hargadiri itu. … 

(Toer 2009, 130). 
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Pada kutipan 70 dan 262 tersebut, diketahui bahwa strategi perlawanan 

yang dilakukan Nyai Ontosoroh adalah dengan memutuskan ikatan dengan 

keluarga (kutipan 70). Kemudian dengan memanfaatkan relasi yang terjalin 

dengan Tuan Herman Mellema, Nyai Ontosoroh belajar dan menyerap seluruh 

kebudayaan Eropa (sikap, cara berkipir, dan pengetahuannya). Dengan demikian, 

lama-kelamaan ia pun tumbuh sebagai pribadi baru, terpelajar dan mampu 

memimpin perusahaan (kutipan 262).  

Kemudian pola perlawanan yang kedua adalah perlawanan terhadap 

diskriminasi yang dilakukan oleh bangsa Eropa, terutama oleh Ir. Mautits 

Mellema dan Ammelia Mellema Hammers. Motif perlawanan ini adalah motif 

mendapatkan pengakuan, keadilan, hak atas anak, serta hak milik atas jerih 

payah. Strategi yang dilakukan oleh Nyai Ontosoroh dalam perlawanan ini ada 

tiga, yaitu melalui 1) media masa, 2) hukum, dan 3) bergerilya.  

Pertama, perlawanan melalui media masa. Srtategi yang digunakan 

dalam perlawanan ini adalah dengan mengaktifkan Capital Sosial yang 

dimilikinya, yaitu bersekutu dengan Minke dalam menghadapi keputusan 

pengadilan melalui tulisan. Strategi tersebut ia gunakan karena ia mengetahui 

bahwa Minke memiliki kemampuan dalam hal menulis. Kutipan yang 

menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 

Kutipan 263. 

… 

“Kau sudah dapatkan pikiran, Nak, Nyo?”  

“Ma, sore ini kalau tidak meleset, akan terbit tulisanku yang 

pertama dalam rangkaian ini. Kalau akal waras tidak menyambut, 
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Ma, kita kalah, Ma. Kita membutuhkan waktu.” …  (Toer 2009, 

497). 

 

Berdasarkan kutipan 263 di atas, diketahui bahwa Nyai Ontosoroh 

bekerja sama dengan Minke dalam menghadapi keputusan pengadilan putih di 

Surabaya. Hal yang dilakukan oleh Minke adalah menggunakan kemampuan 

(Habitus) dan Capital Budayanya untuk menyusun sebuah tulisan, yang 

kemudian diserahkan pada Marteen Nijman untuk dicetak dalam suratkabar 

(Capital Sosial). 

Kemudian karena tulisan-tulisan Minke dianggap lunak, Nyai Ontosoroh 

pun menyarankan kepada Minke untuk menulis menggunakan bahasa Melayu 

agar lebih banyak dibaca orang (Habitus). Lihat kutipan 225.  

Setelah menerima saran dari Nyai Ontosoroh, Minke pun mengaktifkan 

Capital Sosialnya, yaitu meminta bantuan pada Kommers. Kemudian Kommers 

dengan menggunakan kemampuan (Habitus) dan Capital yang dimilikinya 

(Sosial dan Budaya) – menerjemahkan tulisan tersebut dalam bahasa Melayu, 

dan mencetaknya dalam suratkabar. Hasilnya, dengan batuan dari Marteen 

Nijman dan Kommers, terbitlah tulisan Minke tentang pelanggaran hukum Islam 

oleh hukum Eropa dalam dua suratkabar sekaligus. Kutipan yang menunjukkan 

terbitnya tulisan Minke di dua suratkabar sekaligus adalah sebagai berikut; 

Kutipan 264, 

… Tulisan tentang pelanggaran terhadap hukum Islam oleh 

hukum putih dalam tulisan Belanda muncul dalam S.N. v/d D. dalam 

Melayu muncul dalam koran Melayu-Belanda. Dua-duanya terbit 

pada sore yang sama. Tuan Marten Nijman sendiri datang ke rumah 

untuk menyampaikan nomor bukti. … (Toer 2009, 503). 
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Dan kutipan 265. 

… Setelah ia pergi datang Kommer, juga membawa nomor 

bukti korannya. … (Toer 2009, 504).  

 

Berdasarkan kutipan 264 dan 265 di atas, diketahui bahwa Minke 

menggunakan Capital Sosial untuk menerbitkan tulisannya dalam suratkabar. 

Selain itu, diketahui bahwa Marteen Nijman sebagai pimpinan S.N. v/d D. 

menggunakan Capital Ekonomi, Sosial, dan Simboliknya untuk membantu 

Minke menerbitkan tulisannya. Sedangkan, Kommers sebagai juruwarta 

menggunakan kemampuan (Habitus) dan Capitalnya (Sosial dan Budaya) untuk 

membantu Minke menerjemahkan dan menerbitkan tulisannya.   

Selain itu, Marteen Nijman juga membantu Minke dengan menggunakan 

kemampuan (Habitus) dan Capital Budayanya tentang jurnalistik dalam 

memaksimalkan peluang-peluang perlawanan, seperti dengan meminta potret 

Annelies, Minke dan Nyai Ontosoroh untuk dicetak, serta menggugat keputusan 

pengadilan melalui kehamilan Annelies. Namun kedua hal tersebut gagal karena 

di Hindia belum ada pabrik klise yang bisa menyalin gambar tersebut ke dalam 

timah dan Annelies juga tidak dalam keadaan mengandung. Kutipan yang 

menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 

Kutipan 266. 

… 

Ia meminjam potret Annelies untuk diumumkan. 

“Kalau mungkin juga gambar Tuan dan Nyai.” 
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Dari Mama ia mendapat selembar gambar besar istriku 

berpakaian Jawa dengan berlian dan mutiara bertaburan. 

“Hanya sayang gambar ini tidak bisa segera diumumkan. 

Harus menunggu barang dua bulan.” Nijman menerangkan. 

“Hindia masih rimba belantara. Di sini belum ada pabrik klise yang 

bisa menyalin gambar ini ke dalam timah. Sinkografi belum dikenal 

di sini. Klise gambar ini akan kami bikin di Hongkong. Kalau 

Hongkong tak bisa melayani saking banyaknya pesanan dari Asia 

Tenggara, terpaksa harus dibikin di Eropa. Lebih lama lagi. Kalau 

ini berhasil bukan saja pengaruhnya akan lebih besar, juga kitalah 

yang pertama-tama di Hindia akan memuat potret dengan klise 

timah, bukan kayu, bukan batu.”  

… (Toer 2009, 503-504). 

 

Dan kutipan 267. 

… “Apakah Mevrouw Annelies sudah mengandung?” Tanya 

Nijman. “Maafkan pertanyaan ini. Nampaknya memang tidak patut, 

tapi bisa mengubah keadaan. Boleh jadi bisa membatalkan 

keputusan Tuan Ir. Maurits Mellema, sekalipun tidak akan 

menggugurkan keputusan pengadilan Amsterdam.”…  (Toer 2009, 

504). 

 

Berdasarkan kutipan 266 dan 267 tersebut, diketahui bahwa Marteen 

Nijman mencari celah perlawanan terhadap keputusan pengadilan dengan cara 

meminjam potret Annelies, Minke, dan Nyai Ontosoroh untuk diterbitkan. Selain 

itu, ia juga menanyakan apakah Annelies sedang mengandung. Hal tersebut ia 

lakukan karena hal tersebut dapat merubah keputusan pengadilan. Hanya saja 

keadaan tidak seperti yang diharapkan. 

Akhirnya, Marteen Nijman pun mewawancarai Nyai Ontosoroh, Minke, 

dan Dokter Martinet. Kemudian sebagai pimpinan S.N. v/d D., Marteen Nijman 

menggunakan Capital Ekonomi, Sosial, dan Simboliknya untuk mencetak hasil 



221 

 

wawancara tersebut dalam suratkabar. Kutipan yang menunjukkan hal tersebut 

adalah sebagai berikut;  

Kutipan 268. 

…  

S.N v/d D. telah memuat percakapan antara Nijman dengan 

Nyai:lebih dua puluh tahun aku membanting tulang, 

mengembangkan, mempertahankan dan menghidupi perusahaan ini, 

baik dengan atau tanpa mendiang Tuan Mellema. Perusahaan ini 

telah kuurus lebih baik daripada anak-anakku sendiri. Sekarang 

semua akan dirampas daripadaku. Sikap, penyakit dan 

ketidakmampuan mendiang Tuan Mellema telah menyebabkan aku 

kehilangan anak-pertamaku. Sekarang seorang Mellema lain akan 

merampas bungsuku pula. Dengan menggunakan kekuatan hukum 

Eropa orang menghendaki aku tertendang dari segala yang jadi 

hakku dan jadi kekasihku. Kalau itu dimaksud dengan sengaja 

terhadap kami, aku hanya bisa berkata begini: apa guna sekolah-

sekolah didirikan kalau toh tak dapat mengajarkan mana hak mana 

tidak, mana benar dan mana tidak? 

Dan percakapannya denganku ditulisnya begini: 

Kami kawin atas kemauan sendiri, yang disetujui oleh 

orangtua pihak perempuan. Diri kami adalah kepunyaan kami 

sendiri, bukan milik siapa pun, setelah perbudakan secara resmi 

dihapus pada tahun 1860 undang-undang, sejauh yang pernah 

diajarkan dalam Nedelandisch-Indische Geschiedenis. 

Dengan akan diadakannya perampasan terhadap istriku 

daripadaku sesuai dengan keputusan pengadilan, bertanyalah aku 

pada nurani Eropa: adakah perbudakan terkutuk itu akan 

dihidupkan kembali? Bagaimana bisa manusia hanya ditimbang dari 

surat-surat resmi belaka, dan tidak dari wujudnya sebagai manusia?  

Kemudian interpiu dengan Dokter Martinet: 

Sudah agak lama aku mengenal keluarga ini. Jadi dapat 

kuketahui kondisi kesehatan Annelies Mellema sejak maupun setelah 

kawin. Dengan hati berat terpaksa kukatakan anak ini sangat 

mencintai suaminya, ibu dan lingkungannya. Ia sangat terpaut pada 

ketiganya. Keputusan pengadilan Amsterdam itu, bila benar akan 

dilaksanakan akan bisa merusak hidup wanita muda cantik ini 

karena kekacauan emosi. Sampai sekarang Mevrouw Annelies masih 

harus dibius. Ia telah kehilangan kepercayaan akan adanya 
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keamanan, kepastian dan jaminan hukum. Jiwanya kini telah 

terjejali oleh ketakutan dan ketidakmenentuan. Apakah aku harus 

terus-menerus membiusnya sedang di luar kamarnya ada matari, 

ada tawa dan suka? Mengapa bidadari muda ini harus jadi bulan-

bulanan keputusan-keputusan yang tidak punya sangkut-paut 

dengan kehidupan dan kebahagiaannya? Sebagai dokter aku tidak 

berani bertanggungjawab bila harus terus-menerus membiusnya. … 

(Toer 2009, 506-508). 

 

Berdasarkan kutipan 270 di atas, diketahui bahwa telah terbit di S.N. v/d 

D. hasil wawancara Marteen Nijman dengan Nyai Ontosoroh, Minke, dan Dokter 

Martinet. Hasil wawancara dengan Nyai Ontosoroh berkisar tentang perusahaan 

dan anak. Kemudian wawancara dengan Minke berkisar tentang perwalian 

Annelies dan kaitannya dengan perbudakan. Dalam memberikan keterangan 

tersebut, Minke menggunakan Capital Budayanya. Dan wawancara dengan 

Dokter Martinet berkisar tentang kesehatan Annelies. Dalam memberikan 

keterangan tersebut, Dokter Martinet menggunakan Capital Budaya dan 

Simboliknya. 

Sedangkan bantuan lain yang diberikan oleh Kommers yaitu membantu 

Minke dengan menggunakan Capital Sosialnya untuk menerbitkan berita 

tentang datangnya ulama-ulama Islam ke pengadilan Eropa di Surabaya. Hal 

tersebut terlihat pada kutipan berikut; 

Kutipan 269. 

… Berita sore itu, yang dimuat oleh Kommer, mengabarkan 

datangnya ulama-ulama Islam ke pengadilan Eropa di Surabaya, 

memprotes keputusan pengadilan Amsterdam dan pelaksanaannya 

oleh pengadilan Surabaya. Mereka mengancam hendak membawa 

persoalan ini pada Mahkamah Agama Islam di Surabaya. Dan 
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mereka diusir oleh polisi yang didatangkan untuk keperluan itu. … 

(Toer 2009, 506). 

 

Berdasarkan kutipan 269 di atas, diketahui bahwa Kommer memuat berita 

tentang datangnya ulama-ulama Islam terkemuka ke pengadilan Eropa di 

Surabaya. Namun mereka diusir oleh polisi yang didatangkan untuk keperluan 

itu. Kemudian karena tidak menerima perlakuan tersebut, Kommer pun 

menuliskan komentarnya. Lihat kutipan 223. Pada kutipan tersebut, diketahui 

bahwa Kommer memprotes tindakan pihak yang berkuasa, yang mengusir para 

ulama-ulama Islam terkemuka dari pengadilan Eropa di Surabaya. Ia 

menyarankan agar pihak yang berkuasa lebih bersikap bijaksana dalam 

menanggapi tokoh agama yang dimuliakan oleh para pemeluk Islam di daerah 

itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kommer menggunakan kemampuan 

(Habitus) dan Capital Budayanya untuk menulis komentar terhadap tindakan 

pihak yang berkuasa tersebut. 

Selain itu, Kommer juga terus membantu Minke dengan menggunakan 

kemampuan (Habitus) dan Capital yang dimilikinya (Sosial dan Budaya) untuk 

menerjemahkan tulisan-tulisan Minke, dan kemudian mencetaknya. Kutipan 

yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 

Kutipan 270. 

… 

“Baik, Mama, yang tertinggal sekarang hanya pena.” Dan 

menulislah aku, berseru-seru, berpidato, mengeluh, meraung, 

mengumpat, mengerang, menghasut. 

Kommer menterjemahkannya dan membagi-bagi tulisan itu 

pada penerbitan-penerbitan yang menyediakan ruangan. 
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Dan bukan tanpa hasil. 

Mahkamah Agama di Surabaya mengeluarkan pernyataan: 

perkawinan kami syah dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak 

dapat diganggu-gugat.  

… (Toer 2009, 509). 

  

Berdasarkan kutipan 270 di atas, diketahui bahwa dengan menggunakan 

Capital Sosialnya, Minke meminta bantuan pada Kommer. Kemudian Kommer 

menggunakan kemampuan dan Capital-Capitalnya untuk membantu Minke 

menerjemahkan dan mencetak tulisan-tulisannya. Dan hasil kerjasama antara 

Minke dengan Kommer, Mahkamah Agama Surabaya pun mengeluarkan 

pernyataan bahwa perkawinan antara Minke dengan Annelies, syah.    

Kemudian, kerjasama antara Minke dengan Marteen Nijman dan 

Kommer terus berlanjut. Mereka terus berupaya melakukan perlawanan melalui 

media masa. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut; 

Kutipan 271.   

… Dengan marah tak terkira kami berdua meninggalkan 

gedung. Mama kupersilahkan pulang dulu. Aku menghubungi 

Nijman dan Kommers, menyampaikan berita, bahkan ikut menyusun, 

bergantian di tempat masing-masing, sampai-sampai ikut menyusun 

huruf-huruf kapital di dalam percetakan. … (Toer 2009, 511). 

 

Berdasarkan kutipan 271 di atas, diketahui bahwa Minke menggunakan 

kemampuan menulis dan Capital Sosialnya untuk melakukan perlawanan 

melalui media masa. Hal tersebut terlihat dari kerjasama yang terjalin antara 

Minke dengan Marteen Nijman dan Kommer. Kemudian Marteen Nijman dan 

Kommer menyumbangkan kemampuan dan Capital yang mereka miliki untuk 

membantu Minke melakukan perlawanan melalui media masa. 
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Kedua, perlawanan melalui hukum. Strategi yang digunakan Nyai 

Ontosoroh dalam perlawanan ini adalah dengan menggunakan Capital Ekonomi 

untuk menyewa seorang advokat atau ahli hukum, yaitu Mr. Deradera 

Lelliobuttockx. Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 

Lihat kutipan 76 dan 146. 

Kemudian kutipan 272. 

… 

“Nampaknya harus ada bantuan dari ahlihukum, Ma.” 

“Mr. Deradera akan segera datang, kiraku.” 

Nama aneh itu sempat juga, memasuki persoalanku yang 

sudah cukup banyak dan ruwet ini. 

Mr. Deradera Lelliobuttockx …”  

(Toer 2009, 487).  

 

Berdasarkan kutipan 76, 146, dan 272 di atas, diketahui bahwa Nyai 

Ontosoroh melakukan perlawanan terhadap keputusan pengadilan melalui jalan 

hukum dengan bantuan advokad atau ahli hukum yang ia sewa. Namun usaha itu 

gagal dan Nyai Ontosoroh pun memberikan honor terakhir pada ahli hukum 

tersebut.  

Selain itu, perlawanan Nyai Ontosoroh melalui hukum – juga dilakukan 

dengan mengaktifkan Capital Sosial yang dimilikinya, yaitu bersekutu dengan 

Minke. Kemudian Minke pun menggunakan Capital Sosialnya, yaitu meminta 

bantuan pada Tuan Herbert De La Croix. (Lihat kutipan 73). Berdasarkan 

kutipan tersebut, diketahui bahwa Nyai Ontosoroh bekerja sama dengan Minke. 

Kemudian Minke mengaktifkan Capital Sosialnya, yaitu menghubungi keluarga 

De La Croix. Alhasil, Tuan Herbert De La Croix mengirimkan seorang advokat 
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ternama dari Semarang (Capital Ekonomi, Sosial, dan Simbolik). Kutipan yang 

menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut; 

Kutipan 273. 

…  

“Minke, akan datang Juris kenamaan dari Semarang. Lusa. 

Percayalah padanya. Jemput di stasiun. Kereta expres. Salam pada 

Nyai dan Annelies. Miriam dan Herbert.” … (Toer 2009, 502). 

 

Berdasarkan kutipan 273 di atas, diketahui bahwa Tuan Herbert De La 

Croix mengaktifkan Capital Ekonomi, Sosial, dan Simbolik untuk membantu 

Minke dengan cara mengirimkan seorang advokad ternama dari Semarang. Hal 

tersebut dilakukan karena Minke merupakan sahabat dari keluarga De La Croix. 

Kemudian untuk membantu advokad tersebut menyalin surat-surat, Nyai 

Ontosoroh mengaktifkan Capital Ekonominya untuk membayar juru tulis 

B.P.M. Sedangkan Minke mengaktifkan Capital Sosialnya, yaitu meminta 

bantuan Panji Darman atau Jan Dapperste. Dan Panji Darman menggunakan 

kemampuannya (Habitus) menulis indah untuk membantu advokad tersebut. 

(lihat kutipan 233). 

Selain itu, Tuan Herbert De La Croix mencoba mengajukan protes 

langsung ke Kementrian Kehakiman dan mengancam Gubernur Jendral. Kutipan 

yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut;  

Kutipan 274.  

…  

Untuk kesekian kali Mama masuk. Sekarang menyampaikan 

tilgram dari Herbert De La Croix dan surat dari Bunda. 
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Assisten Residen B. itu menyampaikan penyesalan telah 

mengirimkan seorang advokad yang ternyata gagal. Ia ikut 

berdukacita dan bersimpati pada kami. Dalam tilgramnya yang 

panjang ia juga menyatakan: keputusan pengadilan Amsterdam 

tidak adil. Ia telah menilgram Gubernur Jendral, menyatakan akan 

mengundurkan diri dari jabatan bila keputusan pengadilan 

Amsterdam tetap dilaksanakan. Juga ia kirimkan tilgram protes 

pada Kementrian Kehakiman, dan tanpa hasil – dijawab pun tidak. 

Maka ia akan mengundurkan diri dan kembali ke Eropa bersama 

Miriam.  ... (Toer 2009, 524-525). 

 

Berdasarkan kutipan 274 di atas, diketahui bahwa Tuan Herbert De La 

Croix berusaha memprotes langsung keputusan pengadilan melalui Kementrian 

Kehakiman dan Gubernur Jendral. Namun usahanya tersebut tidak membuahkan 

hasil karena Kementrian Kehakiman dan Gubernur Jendral tidak merespon 

gugatannya.  

Ketiga, perlawanan melalui cara bergerilya. Strategi yang digunakan 

Nyai Ontosoroh dalam perlawanan ini adalah dengan meminta bantuan pada 

Minke (Capital Sosial). Kemudian Minke pun menggunakan pengetahuan 

(Capital Budaya) dan kemampuan menulisnya (Habitus) untuk menyusun 

sebuah tulisan, yang kemudian diserahkan pada Kommers (Capital Sosial). 

Setelah itu, Kommers menerjemahkan tulisan tersebut dalam Melayu (Habitus 

dan Capital Budaya) dan mencetaknya ke dalam suratkabar (Capital Sosial). 

Selanjutnya, Kommers menyewa orang untuk membacakannya pada penduduk 

kampung (Capital Ekonomi dan Sosial). Selain itu, limabelas lembar khusus 

digarisi pensil warna merah ia kirimkan ke para ulama islam terkemuka 
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(Habitus, Capital Budaya dan Sosial). Hal tersebut terlihat pada kutipan 

berikut; 

Kutipan 275. 

… 

Setelah ia pergi datang Kommer, juga membawa nomor bukti 

korannya. 

“Nyai, Tuan,” katanya, “Tulisan ini akan segera masuk ke 

kampung-kampung. Kami sewa orang untuk membacakan pada 

penduduk kampung. Orang akan merubung dia dan mendengarkan. 

Limabelas lembar khusus digarisi pensil merah telah dikirimkan 

pada para ulama Islam terkemuka. Mereka harus ikut bicara. 

Malam ini juga akan kucoba mendengarkan pendapat mereka. Nyai 

dan Tuan takkan berdiri sendiri. Anggaplah Kommer ini sebagai 

sahabat keluarga dalam kesulitan.” … (Toer 2009, 504). 

 

Berdasarkan kutipan 275 di atas, diketahui bahwa Kommers 

menggunakan kemampuan, Capital Ekonomi, Sosial, dan Budayanya untuk 

membantu Minke dan Nyai Ontosoroh. Hal tersebut ia lakukan karena antara 

Minke dan Kommer telah terjalin kerjasama. 

Kemudian, setelah Darsam mengetahui duduk perkaranya, ia pun 

membantu Nyai Ontosoroh dan Minke dengan kemampuan beladiri dan 

Capital Sosialnya. Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Kutipan 276. 

Keesokan harinya terjadi keajaiban.  

Keputusan pengadilan Surabaya menerbitkan amarah 

banyak orang dan golongan. Serombongan orang Madura, 

bersenjata parang dan sabit besar, clurit, telah mengepung rumah 

kami, menyerang orang Eropa dan hamba negeri yang berusaha 

memasuki pelataran kami.  
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Di jalanan lalulintas memerlukan berhenti untuk menonton 

apa yang sedang terjadi di tempat kami. 

Seorang Madura, berpakaian serba hitam, berjalan mondar-

mandir dengan baju terbuka, menampakkan dadanya, seakan 

sengaja disediakan untuk melawan dan menerima risiko. Ujung ikat 

kepalanya menjulur panjang jatuh di atas bahu. … (Toer 2009, 511). 

 

Berdasarkan kutipan 276 di atas, diketahui bahwa serombongan orang 

Madura bersenjata datang mengepung rumah Boerderij Buitenzorg untuk 

menyerang orang Eropa dan hamba negeri yang memasuki pelataran tersebut. 

Hal tersebut terjadi karena Darsam menggunakan Capital Sosialnya untuk 

mengumpulkan mereka. Terbukti dengan adanya kutipan yang menyatakan 

penangkapan terhadap Darsam oleh Maresose berikut; 

Kutipan 277. 

… Pada hari itu juga rombongan penyanggah dihalau. Dan 

sebagai akibat peristiwa itu, darsam ditangkap dan dibawa entah ke 

mana. … (Toer 2009, 514). 

 

Kemudian seluruh perlawanan tersebut diadu pada sebuah arena 

pertarungan, yaitu di Hindia dalam pemerintahan Hindia Belanda. Dengan 

demikian, kekuasaan Belanda secara Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Simbolik, 

menguntungkan pihak Ir. Maurits Mellema dalam pertarungan tersebut. Terlebih 

Ir. Mauritz Mellema adalah seorang pegawai gubermen (Capital Sosial dan 

Simbolik), seorang Totok (Capital Sosial dan Simbolik), seorang insinyur 

(Capital Budaya dan Simbolik), anak syah Tuan Herman Mellema (Capital 

Sosial, Budaya, dan Simbolik), dan memiliki kemampuan ekonomi (Capital 

Ekonomi) yang cukup. Hal tersebut ia manfaatkan dalam merebut hak-hak yang 
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dimiliki Nyai Ontosoroh. Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai 

berikut; 

Kutipan 278. 

… Ia sodorkan padaku surat-surat, salinan dan asli, berasal 

dari Pengadilan Amsterdam, cap-cap dari Biro Kementerian Dalam 

Negeri, Kementerian Jajahan, Kementerian Kehakiman. Pada 

bagian teratas terdapat tumpukan salinan surat Ir. Maurits Mellema 

dari Afrika Selatan kepada ibunya, Amelia Mellema-Hammers. 

Dalam salinan surat itu, Ir. Maurits Mellema memberi kuasa pada 

ibunya untuk mengurus hak waris mendiang Tuan Herman Mellema, 

ayahnya, yang telah terbunuh mati di Surabaya, sebagaimana 

pernah diketahuinya beritanya dari surat ibunya. Kemudian salinan 

surat ibu Ir. Maurits Mellema yang atas nama anaknya memohon 

pada pengadilan Amsterdam untuk menguruskan hak-hak anaknya 

atas harta-benda mendiang Tuan Herman Mellema. 

Selanjutnya: salinan surat-menyurat antara Pengadilan dan 

kejaksaan Surabaya dengan Pengadilan Amsterdam, berkisar 

Mellema dengan Sanikem, ada-tidaknya surat wasiat mendiang 

sebelum meninggal, keputusan-keputusan Pengadilan dalam 

peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Ah Tjong, penegasan 

tentang hilangnya Robert Mellema, salinan akta-akta pengakuan 

anak dari Herman Mellema atas Annelies dan Robert, dua-duanya 

anak yang dilahirkan oleh Sanikem berdasarkan keterangan resmi 

Kantor Catatan Sipil Surabaya. Kemudian salinan surat-menyurat 

antara akontan Nyai dengan Pengadilan Surabaya yang isinya 

berkisar pada penolakan akontan tersebut untuk memberikan 

keterangan tentang kekayaan Boerderij Buitenzorg tanpa seijin 

yang berwenang. Salinan Kantor Pajak tentang jumlah pajak yang 

telah dibayar oleh perusahaan. Salinan Kantor Tanah tentang luas 

dan daerah perusahaan. Laporan Kantor Pertanian dan Kehewanan 

tentang jumlah sapi dan keadaannya. 

… 

Kemudian menyusul salinan surat-surat resmi keputusan 

pengadilan Amsterdam, isi: memutasikan keputusannya pada 

Pengadilan Surabaya. Secara ringkas berbunyi: 

Berdasarkan permohonan dari Ir. Maurits Mellema, dan 

ibunya, Mevrouw Amelia Mellema Hammers, anak dan janda 

mendiang Tuan Herman Mellema, melalui advokatnya Tuan Mr. 

Hans Graeg, berkedudukan di Amsterdam, Pengadilan Amsterdam, 
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berdasarkan surat-surat resmi dari Surabaya yang tidak dapat 

diragukan kebenarannya, memutuskan menguasai seluruh harta-

benda mendiang Tuan Herman Mellema untuk kemudian karena 

tidak ada tali perkawinan syah antara Tuan Herman Mellema 

dengan Sanikem membagi menjadi: Tuan Ir. Maurits Mellema 

sebagai anak syah mendapat bagian 4/6 x ½ harta peninggalan; 

Annelies dan Robert Mellema sebagai anak yang diaku masing-

masing mendapat 1/6 x 1/12 harta peninggalan. Berhubung Robert 

Mellema dinyatakan belum ditemukan baik untuk sementara atau 

pun untuk selama-lamanya, warisan yang jadi haknya akan dikelola 

oleh Ir. Maurits Mellema. 

Pengadilan Amsterdam telah juga menunjuk Ir. Maurits 

Mellema menjadi wali bagi Annelies Mellema, karena yang 

belakangan ini dianggap masih berada di bawah umur, sedang 

haknya atas warisan, sementara ia dianggap belum dewasa, juga 

dikelola oleh Ir. Maurits Mellema. Dalam menggunakan haknya 

sebagai wali, melalui advokatnya, Mr. Graeg telah mensubstitusikan 

kuasa pada confrerenya, seorang advokat di Surabaya, yang 

mengajukan gugatan terhadap Sanikem alias Nyai Ontosoroh dan 

Annelies Mellema kepada Pengadilan Putih di Surabaya tentang 

perwalian atas Annelies dan pengasuhannya di Nederland. … (Toer 

2009, 484-486). 

 

Berdasarkan kutipan 78 di atas, diketahui bahwa  Ir. Maurits Mellema 

menggunakan beberapa sarana, yaitu sarana organisasi sosial dan sarana 

budaya material. Sarana organisasi sosial yang ia gunakan adalah 1) Hukum, 

2) Advokad, 3) Pengadilan Amsterdam, 4) Pengadilan Surabaya, 5) Biro 

Kementerian Dalam Negeri, 6) Kementerian Jajahan, 7) Kementerian 

Kehakiman, 8) Kantor Catatan Sipil Surabaya, 9) Kantor Pajak, 10) Kantor 

Tanah, dan 11) Kantor Pertanian dan Kehewanan. Selain itu, ia juga 

menggunakan sarana organisasi sosial berupa Polisi, Veldpolitie, Maresose, 

Dokter Gubermen, dan Agen. 
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Sedangkan sarana budaya material yang ia gunakan adalah 1) Surat-

surat salinan dan asli, berasal dari Pengadilan Amsterdam, 2) cap-cap dari 

Biro Kementerian Dalam Negeri, 3) Kementerian Jajahan, 4) Kementerian 

Kehakiman, 5) Surat dari Ir. Murits Mellema kepada ibunya, 6) Surat dari 

Mevrouw Amelia Mellema-Hammers ke Pengadilan Amsterdam, 7) 

Keputusan Pengadilan dalam peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Ah 

Tjong, 8) Penegasan tentang hilangnya Robert Mellema, 9) Salinan akta-akta 

pengakuan atas Annelies dan Robert, 10) Salinan tentang jumlah pajak, 11) 

Salinan tentang luas dan daerah perusahaan, 12) Laporan tentang jumlah 

sapi dan keadaannya, 13) surat keputusan pengadilan Amsterdam, 14) Surat 

keputusan Pengadilan Surabaya, serta 15) Surat keterangan sebagai istri dan 

anak syah Tuan Herman Mellema. Dengan demikian, Ir. Maurits Mellema 

melakukan diskriminasi terhadap Nyai Ontosoroh dengan cara 

menggabungkan kedua sarana (organisasi sosial dan budaya material) 

dengan Capital-Capital yang ia miliki (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan 

Simbolik), dan dijalankan pada Arena pertarungan yang menguntungkan 

posisinya (Hidia dalam Pemerintahan Hindia Belanda).      
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4.6 Kaitan Hasil Penelitian dengan Pembelajaran Sastra di SMA. 

Menurut Gagne (1984), belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman (dalam 

Dahar, 2011: 2). Jadi, belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan pada diri seseorang atau sekelompok orang. 

Ada pun komponen utama yang harus dipenuhi dalam proses belajar-

mengajar, yaitu tujuan, bahan, metode, alat, serta penilaian (dalam Sudjana, 2002: 

30). Dengan demikian, komponen pertama yang harus dipenuhi dalam proses 

belajar dan pembelajaran adalah tujuan. Setelah itu, menyiapkan bahan atau 

materi. Selanjutnya menyiapkan metode yang akan digunakan. Kemudian alat 

peraga atau media pembelajaran. Terakhir menyiapkan instrumen penilain.  

Tujuan dari pendidikan Nasional adalah membentuk rakyat Indonesia 

menjadi manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita dan semangat Nasionalisme, yaitu 

mempertahankan dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Negara Republik 

Indonesia. 

Sedangkan cerminan tujuan pendidikan Nasional pada pembelajaran 

sastra adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial.  

2. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa. 
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3. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya 

dan intelektual manusia Indonesia (dalam Purwani, 2015: 27-28). 

Berdasarkan tujuan pendidikan Nasional dan pembelajaran sastra di atas, 

hasil penelitian tentang sosial budaya dalam roman Bumi Manusia karya 

Pramoedya Ananta Toer berdasarkan Teori Pierre Bourdieu ini sangat sesuai 

dengan tujuan-tujuan tersebut karena mampu mengarahkan siswa untuk memiliki 

sikap Nasionalisme, sadar hukum, menumbuhkan rasa keadilan, bekerja keras, 

mandiri, kritis terhadap kebudayaan baru, dan mampu berlaku bijak terhadap 

kebudayaan sendiri. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA. 

Kesesuaian hasil penelitian sosial budaya roman Bumi Manusia ini 

sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA juga didukung dengan adanya materi 

pokok tentang novel Indonesia atau novel terjemahan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 2 SMA semester 1, Kurikulum KTSP dengan S.K, K.D, dan 

Indikator sebagai berikut: 

S.K 7. Membaca 

Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan  

K.D 7.2. Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia. 

Indikator: Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia.  
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Mengacu pada Materi Pokok, S.K, K.D, dan Indikator dalam Kurikulum 

KTSP Bahasa Indonesia di atas, hasil penelitian ini diarahkan menjadi bahan 

pembelajaran sastra di SMA dengan rincian sebagai berikut: 

1. Menganalisis unsur intrinsik roman Bumi Manusia 

a. Hasil analisis berupa tiga kondisi sosial-budaya pembentuk praktik 

pergundikan dituangkan dalam pembelajaran tentang analisis latar atau 

setting roman Bumi Manusia. 

b. Hasil analisis berupa dampak praktik pergundikan terhadap sosial-budaya 

masyarakat – dituangkan dalam pembelajaran tentang analisis amanat 

roman Bumi Manusia. 

c. Hasil analis tentang upaya pemertahanan praktik pergundikan – dituangkan 

dalam pembelajaran tentang analisis latar atau setting roman Bumi 

Manusia.  

d. Dan hasil analisis tentang upaya Nyai Ontosoroh mendapatkan hak-haknya 

sebagai seorang manusia – dituangkan dalam pembelajaran tentang analisis 

tokoh, penokohan, alur, dan amanat roman Bumi Manusia.  

2. Menganalisis unsur ekstrinsik roman Bumi Manusia 

Pada tahap ini, pembelajaran sastra diarahkan pada pencarian relevansi 

hasil penelitian yang berupa kondisi sosial budaya pembentuk praktik 

pergundikan dalam roman Bumi Manusia dengan kondisi sosial budaya 

tempat tinggal siswa, yaitu (terdapatkah diskriminasi gender, kelas, ras, dan 

diskriminasi didasarkan atas usia pada lingkungan tempat tinggal siswa). 

Selanjutnya siswa diarahkan untuk mampu mengembangkan sikap 
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Nasionalisme, sadar hukum, cinta keadilan, bekerja keras, mandiri, kritis 

terhadap kebudayaan baru, dan mampu berlaku bijak terhadap kebudayaan 

sendiri sesuai amanat yang dapat diambil dari roman Bumi Manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memperoleh 

kesimpulan sebagai berikut; 

1. Terdapat tiga kondisi sosial budaya yang membentuk praktik pergundikan, 

yaitu kondisi sosial budaya Pribumi (Jawa Timur), kondisi sosial budaya 

Eropa, dan kondisi sosial budaya Kolonial (Pemerintahan Hindia Belanda). 

Pertama, pada kondisi sosial budaya Pribumi (Jawa Timur) ditemukan 

beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya praktik pergundikan, yaitu 

perilaku yang didasarkan pada usia dan gender dalam lingkungan keluarga 

serta perilaku atas dasar usia, kelas dan gender pada lingkungan masyarakat. 

Selain itu, pada kondisi budaya masyarakat Pribumi (Jawa Timur) ditemukan 

kondisi kebudayaan yang masih sangatlah sederhana, kebudayaan yang 

menunjukkan adanya budaya patriarki serta budaya yang didasarkan pada 

status sosial dan usia. Kedua, pada kondisi sosial budaya bangsa Eropa 

ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya praktik pergundikan, yaitu 

keunggulan kondisi sosial budaya bangsa Eropa, terutama dalam wujud 

peralatan dan perlengkapan hidup, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Ketiga, 

pada kondisi sosial budaya Kolonial (Pemerintahan Hindia Belanda) terdapat 
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beberapa faktor penyebab terjadinya praktik pergundikan,yaitu a) Dominasi 

bangsa Belanda melalui sosial seperti terdapatnya; 1) strata sosial berdasarkan 

ras, 2) diskriminasi ras, 3) dominasi simbolik, 4) pembatasan-pembatasan, dan 

5) orientalisme. b) Dominasi bangsa Belanda melalui budaya seperti; 1) 

penggunaan kata “monyet”), 2) peralatan dan perlengkapan hidup, 3) 

kekuasaan berlapis, 4) strata sosial berdasarkan ras dan strata sosial yang 

dibentuk dalam masyarakat Pribumi itu sendiri (forum privilegiatum). Praktik 

pergundikan yang diceritakan dalam roman Bumi Manusia juga terjadi karena 

adanya persetujuan atau kesepakatan antara pihak Pribumi dan pihak Eropa. 

Pihak Eropa didorong oleh kepentingan seks dan perbudakan. Sedangkan 

pihak Pribumi didorong oleh kepentingan jabatan.    

2. Beberapa dampak praktik pergundikan terhadap kondisi sosial budaya 

masyarakat yang diceritakan dalam roman Bumi Manusia, yaitu a) munculnya 

strata sosial baru dan dengan ketentuannya, b) munculnya tanggapan negatif 

masyarakat, c) perilaku pengucilan terhadap korban (Nyai Ontosoroh), d) 

munculnya kosa kata baru, e) membantu penyebaran kebudayaan, f) dan 

memperluas peluang akulturasi “akulturasi genetic”. 

3. Pemertahanan praktik pergundikan dilakukan melalui; 1) kekuasaan ekonomi, 

2) kekuasaan sosial, yaitu menciptakan pembatasan-pembatasan melalui strata 

sosial “berdasarkan bangsa, warna kulit dan gen keturunan, serta ekonomi”, 3) 

kekuasaan budaya, yaitu melalui tata kuasa, hukum (perwalian dan 

perkawinan), Bahasa (penggunaan sapaan Mevrouw, Juffrouw, dan Nyai), 
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dan perbedaan agama, dan 4) kekuasaan simbolik seperti menciptakan rasa 

takut dan pengakuan akan keunggulan Belanda. 

4. Usaha Nyai Ontosoroh dalam mendapatkan hak-kaknya sebagai seorang 

manusia dilakukan dengan perlawanan dua arah, yaitu terhadap orang tua dan 

beberapa masyarakat pribumi serta terhadap Ir. Maurits Mellema, Amelia 

Mellema-Hammers, dan beberapa orang golongan Totok (Belanda). Strategi 

yang digunakan oleh Nyai Ontosoroh yaitu dengan; a) memutuskan pertalian 

darah, b) bekerja dan belajar lebih giat, c) hukum, d) media masa, dan e) 

bergerilya. Kemudian dalam melakukan perlawanan, Nyai Ontosoroh 

memiliki Habitus dan Capital sebagai berikut; Habitus yang ia miliki berupa 

kemampuan mengendalikan perusahaan, melayani beberapa orang sekaligus, 

melakukan pekerjaan kantor, merias diri, berbahasa Belanda, berpikiran cepat, 

kritis, dan tajam, serta memiliki pola pikir dan berperilaku moderen. Capital 

Ekonomi berupa rumah mewah, dua perusahaan, tanah 180 hektar, sawah, 

ladang, hutan, semak, dua rawa kecil, perkampungan, hasil bumi, hasil olahan 

susu, ternak, tabungan, dan lain sebagainya. Capital Sosial berupa relasi 

dengan Darsam, Dokter Martinet, Mr. Deradera Lelliobuttocx, dan Minke - 

(Jean Marais, Keluarga Telinga, Keluarga De La Croix, Bunda, Kommers, 

Marteen Nijman, Panji Darman, dan Juffrouw Magda Petters). Capital 

Budaya berupa peralatan dan perlengkapan hidup, benda-benda seni, dan 

buku-buku dalam perpustakaan, gaya hidup, perilaku, dan cara berfikir. 

Capital Simbolik berupa pengakuan sebagai pemimpin perusahaan, pengakuan 
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secara status sosial, pengakuan terhadap kecantikannya, dan pengakuan 

terhadap kemampuannya. 

5. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai materi dalam pembelajaran 

sastra di SMA. Pada Kurikulum KTSP Bahasa Indonesia kelas XI semester I 

terdapat materi pokok tentang memahami berbagai novel Indonesia dengan 

S.K, K.D, dan Indikator menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 

novel Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

materi pembelajaran tentang menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 

novel Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat diarahkan dalam 

pembelajaran sastra untuk menumbuhkan sikap Nasionalisme, sadar hukum, 

menumbuhkan rasa keadilan, bekerja keras, mandiri, kritis terhadap 

kebudayaan baru, dan mampu berlaku bijak terhadap kebudayaan sendiri 

pada diri siswa sesuai amanat yang dapat diambil dari roman Bumi Manusia. 

5.2 SARAN-SARAN. 

Berdasarkan kesimpulan mengenai kondisi sosial budaya yang 

membentuk praktik pergundikan, dampak dan upaya pemertahanan praktik 

pergundikan, serta usaha Nyai Ontosoroh dalam mendapatkan hak-haknya 

sebagai seorang manusia, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut; 

1. Bagi peneliti berikutnya yang tertarik meneliti roman Bumi Manusia atau 

pun permasalahan mengenai pergundikan pada novel lain dengan 

menggunakan teori Pierre Bourdieu hendaknya menjadikan penelitian ini 
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sebagai referensi agar penelitian selanjutnya dapat lebih sempurna. Selain 

itu, disarankan pula bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji 

peristiwa sosial budaya dalam karya sastra agar menggunakan teori Pierre 

Bourdieu mengingat minimnya penelitian yang menerapkan teori tersebut 

untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam karya sastra. 

2. Bagi para pendidik yang mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA, SMK, dan MA hendaknya menjadikan penelitian ini sebagai salah 

satu materi dalam pembelajaran sastra sesuai Kurikulum KTSP dengan 

Materi Pokok, S.K, K.D, dan Indikator menganalisis unsur-unsur intrinsik 

dan ekstrinsik berbagai novel Indonesia. Selain itu, diharapkan juga bagi 

para pengajar Bahasa Indonesia di SMA, SMK, dan MA agar 

menggunakan hasil penelitian ini sebagai materi dalam menumbuhkan 

sikap Nasionalisme, sadar hukum, menumbuhkan rasa keadilan, bekerja 

keras, mandiri, kritis terhadap kebudayaan baru, dan mampu berlaku bijak 

terhadap kebudayaan sendiri pada siswa melalui pembelajaran sasatra. 

3. Bagi siswa SMA, SMK, dan MA diharapkan dapat menumbuhkan sikap 

Nasionalisme, sadar hukum, menumbuhkan rasa keadilan, bekerja keras, 

mandiri, kritis terhadap kebudayaan baru, dan mampu berlaku bijak 

terhadap kebudayaan sendiri setelah membaca roman Bumi Manusia. 

4. Bagi para pembaca dan penikmat sastra diharapkan menjadikan penelitian 

ini sebagai salah satu alternatif dalam menambahkan pemahaman terhadap 

roman Bumi Manusia.  
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Sinopsis Roman Bumi Manusia. 

Roman ini menceritakan kisah petualangan seorang siswa H.B.S. yang 

bernama Minke. ia adalah seorang Jawa, tapi lebih Eropa daripada Jawa. Ia juga 

seorang buaya darat. Dan karena sikap buaya daratnya itulah, ia terseret dalam kisah 

pelik kehidupan Nyai Ontosoroh. 

Berawal dari ajakan Robert Suurhof menghadiri jamuan makan Robert 

Mellema, Minke bertemu dengan seorang gadis Indo yang sangat cantik, bernama 

Annelies Mellema. Pertemuan tersebut membawanya pada hubungan yang lebih 

intim dengan keluarga Boerderij Buitenzorg.  

Setelah masuk dalam kehidupan keluarga Boerderij Buitenzorg, banyak hal 

yang Minke ketahui melalui seorang gundik bernama Nyai Ontosoroh, terutama 

perkara kolonial. Selain itu, ia juga mengalami banyak peristiwa seperti persoalan 

hati, sosial, dan hukum. Persoalan hati yang dialami Minke adalah karena kerapuhan 

hati Annelies Mellema, yang membuat Minke tidak bisa jauh dari kehidupan keluarga 

tersebut. Kemudian persoalan sosial yang dialami Minke adalah dampak dari 

hubungannya dengan Annelies Mellema dan Nyai Ontosoroh, yang membuatnya 

dikeluarkan dari sekolah. Dan persoalan hukum yang dialami adalah dampak dari 

ditemukannya mayat Tuan Herman Mellema di plesiran Babah Ah Tjong dan gugatan 

dari Ir. Maurits Mellema.  

Persoalan lain yang juga dihadapi Minke adalah diawasinya Minke oleh si 

Gendut karena sikap kritis dan karena kedekatannya dengan guru tersayang – 
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Juffrouw Magda Petters, yang dicurigai sebagai golongan Liberal Fanatik. Namun 

Minke berpikir kalau si Gendut merupakan tangankanan Robert Mellema yang 

berniat membunuhnya karena persoalan cemburu dan takut kehilangan warisan. Niat 

Robert tersebut disampaikan oleh Darsam, tangankanan Nyai Ontosoroh. 

Menghadapi persoalan hukum, Minke dan Nyai Ontosoroh selaku mertua 

memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang membantu 

mereka adalah 1) Darsam selaku tangankanan Nyai Ontosoroh, 2) Dokter Martinet 

selaku dokter keluarga Nyai Ontosoroh, 3) Panji Darman selaku teman se H.B.S. 

Minke, Jean Marais selaku sahabat dan tetangga Minke, keluarga Telinga selaku 

tetangga Minke, Bunda Minke, Marteen Nijman selaku direktur S.N. v/d D., Kommer 

selaku sahabat Minke, keluarga de la Croix selaku sahabat yang dikenal Minke dari 

jamuan setelah pesta pengangkatan ayahnya, dan Juffrouw Magda Petters selaku guru 

tersayang Minke.  

Akhir cerita ini pun ditutup dengan dibawanya Annelies Mellema ke 

Nederland sebagai hasil dari keputusan persidangan yang menyatakan hak asuh 

Annelies Mellema jatuh pada kakak tirinya, Ir. Maurits Mellema. Selain itu, Nyai 

Ontosoroh juga harus merelakan seluruh hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun 

jatuh ke tangan Ir. Maurits Mellema.  
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PETIKAN SILABUS  PEMBELAJARAN  

 

Nama Sekolah  :   

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : XI/I 

Standar Kompetensi : Membaca 

7. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/ 

Ekonomi Kreatif 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ 

Alat 

7.2 

Menganalisis 

unsur-unsur 

intrinsik  dan 

ekstrinsik roman 

Bumi Manusia  

Novel Indonesia.  

 unsur-unsur 

intrinsik  (alur, 

tema,  penokohan, 

sudut pandang, 

latar, dan amanat) 

roman Bumi 

Manusia 

 unsur ekstrinsik  

dalam roman 

Bumi Manusia 

(nilai budaya, 

sosial, moral, dll). 

 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 Kreatif.  

 Kepemimpinan  

 Keorisinilan  

 Membaca 

roman Bumi 

Manusia 

 Menganalisis 

unsur-unsur 

ekstrinsik dan 

intrinsik (alur, 

tema,  

penokohan, 

sudut 

pandang, latar, 

dan amanat) 

roman Bumi 

Manusia  

 Menganalisis 

unsur-unsur 

ekstrinsik dan 

intrinsik (alur, 

tema,  

penokohan, 

sudut 

pandang, 

latar, dan 

amanat) 

roman Bumi 

Manusia 

 

Jenis 

Tagihan:  

 Tugas 

kelompok 

 Ulangan 

 

Bentuk 

Instrumen: 

 uraian 

bebas 

 pilihan 

ganda 

 

2x45 

 

Roman 

Bumi 

Manusia 
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Mengetahui, 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

 

                     , Juli 2011 

Guru Mapel Bahasa Indonesia 

 

 

 

 

NIP.           NIP. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   :  

Mata Pelajaran         : B. Indonesia 

Kelas/Semester        : XI/I 

Alokasi Waktu         : 2 x  45 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami berbagai novel Indonesia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.2 Menganalisis unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik roman Bumi Manusia. 

 

C. Indikator Pencapaian 

Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik roman Bumi 

Manusia. 

 

D. Tujuan Pembelajaran: 

 

1. Setelah membaca sinopsis roman Bumi Manusiadan berdiskusi, siswa dapat 

mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik (latar atau setting, tokoh dan 

penokohan, serta amanat) roman Bumi Manusia secara tepat sesuai topik 

pembahasan dari tugas masing-masing kelompok. 

2. Setelah membaca sinopsis roman Bumi Manusiadan berdiskusi, siswa dapat 

mengidentifikasi unsur-unsur ekstrinsik roman Bumi Manusiayang 

beruparelevansi kondisi sosial budaya roman Bumi Manusia dengan kondisi 

sosial budaya pada lingkungan tempat tinggalnya. 

3. Setelah membaca sinopsis roman Bumi Manusiadan berdiskusi, siswa dapat 

menunjukkan contoh-contoh sikap Nasionalisme, sadar hukum, cinta keadilan, 

bekerja keras, mandiri, kritis terhadap kebudayaan baru, dan mampu berlaku 

bijak terhadap kebudayaan sendiri yang terdapat dalam roman Bumi 

Manusiadan yang sesuai dengan keadaan sekarang. 

E. Materi Pembelajaran 

 Unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. 
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F. Sumber dan Media Pembelajaran 

 Sumber pembelajaran: Skripsi/Paket/Lks/Internet dan lain sebagainya. 

 Media Pembelajaran: sinopsis roman Bumi Manusia. 

 

G. Model/Metode Pembelajaran 

1. Ceramah.  

2. Diskusi (jigsaw). 

3. Tugas dan ulangan. 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran. 

 

 

No Tahapan Langkah-langkah Waktu 

1. Pembuka 1. Guru memberi salam 

2. Guru membimbing untuk berdoa 

3. Guru mengabsen siswa 

4. Guru memberi mengulas materi yang lalu 

5. Guru memberi gambaran tentang materi yang akan 

dipelajari sekarang. 

5 Menit 

2. Inti 1. Guru memberikan materi tentang unsur intrinsik dan 

ekstrinsik karya sastra.  

10 Menit 

2. Guru memerintahkan siswa membentuk kelompok 

sesuai urutan absensi. Satu kelompok 6 orang. 

Kelompok yang terbentuk adalah 5 kelompok.   

10 Menit 

3. Guru menjelaskan aturan main. (anggota kelompok 

awal melakukan penomoran anggota dari angka 1-6. 

Kemudian anggota yang memiliki nomor sama-

membentuk kelompok baru. Masing-masing 

kelompok baru membahas topik yang berbeda. 

Selanjutnya, anggota kelompok baru, kembali ke 

kelompok awal mempresentasikan hasil diskusi. 

Kemudian kelompok awal membuat rangkuman 

tentang hasil diskusi dan mengumpulkannya.)    

5 Menit 

4. Guru membagikan sinopsis roman Bumi Manusia 

dan lembar soal/permasalahan/topik pada kelompok 

(baru) yang terbentuk.  

 Tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok 

(baru) adalah sebagai berikut:  

a. Kelompok dengan nomor anggota (1); 

Identifikasi kondisi sosial budaya yang 

membentuk praktik pergundikan dalam roman 

Bumi Manusia!   

b. Kelompok dengan nomor anggota (2), 

identifikasi dampak praktik pergundikan 

terhadap kondisi sosial budaya masyarakat 

5 Menit 
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yang diceritakan dalam roman Bumi Manusia! 

c. Kelompok dengan nomor anggota (3), 

identifikasi hal-hal apa saja yang membuat 

praktik pergundikan tetap ada atau dilakukan?! 

d. Kelompok dengan nomor anggota (4), 

identifikasi cara tokoh Minke dan Nyai 

Ontosoroh menyelesaikan permasalahannya! 

e. Kelompok dengan nomor anggota (5), 

identifikasi peristiwa-peristiwa serupa atau 

hampir sama yang terjadi di lingkungan tempat 

tinggalmu dengan peristiwa yang terdapat 

dalam roman Bumi Manusia, sebut dan 

jelaskan! 

f. Kelompok dengan nomor anggota (6); 

sebutkan contoh sikap-sikap “Nasionalisme, 

sadar hukum, cinta keadilan, bekerja keras, 

mandiri, kritis terhadap kebudayaan baru, dan 

mampu berlaku bijak terhadap kebudayaan 

sendiri” yang terdapat dalam roman Bumi 

Manusia. Setelah itu, kaitkan dengan keadaan 

sekarang! 

 Tugas kelompok awal; rangkum hasil diskusimu! 

5. Guru mengawasi proses diskusi. 

 Kelompok (baru) mendiskusikan topik-topik 

sebagai berikut:  

a. Kelompok dengan nomor anggota (1); 

Identifikasi kondisi sosial budaya yang 

membentuk praktik pergundikan dalam roman 

Bumi Manusia!   

b. Kelompok dengan nomor anggota (2), 

identifikasi dampak praktik pergundikan 

terhadap kondisi sosial budaya masyarakat 

yang diceritakan dalam roman Bumi Manusia! 

c. Kelompok dengan nomor anggota (3), 

identifikasi hal-hal apa saja yang membuat 

praktik pergundikan tetap ada atau dilakukan?! 

d. Kelompok dengan nomor anggota (4), 

identifikasi cara tokoh Minke dan Nyai 

Ontosoroh menyelesaikan permasalahannya! 

e. Kelompok dengan nomor anggota (5), 

identifikasi peristiwa-peristiwa serupa atau 

hampir sama yang terjadi di lingkungan tempat 

tinggalmu dengan peristiwa yang terdapat 

dalam roman Bumi Manusia, sebut dan 

40 Menit 
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jelaskan! 

f. Kelompok dengan nomor anggota (6); 

sebutkan contoh sikap-sikap “Nasionalisme, 

sadar hukum, cinta keadilan, bekerja keras, 

mandiri, kritis terhadap kebudayaan baru, dan 

mampu berlaku bijak terhadap kebudayaan 

sendiri” yang terdapat dalam roman Bumi 

Manusia. Setelah itu, kaitkan dengan 

keadaansekarang! 

 Kelompok awal merangkum hasil diskusi masing-

masing anggota. 

6. Guru memerintahkan siswa mengumpulkan atau 

mempresentasikan rangkuman atau hasil diskusi.   

10 Menit 

3. Penutup 1. Guru menyimpulkan dan merefleksikan materi 

pembelajaran 

2. Guru memberitahukan ulangan minggu depan. 

5 Menit 

 

I. Instrumen Penilaian.  

A. Instrumen Penilaian Diskusi. 

 

 

Keterangan: 

B: Kemampuan Berbaur.  L: Kelengkapan    

T: Taat Aturan.    K: Ketepatan     

M: Mandiri    R: Kerapian     

KK: Kerja Keras       

    

 

No  Kelompok 

(...) 

Nomor 

keanggotaan 

Sikap dalam diskusi Hasil 

pekerjaan 

Total 

B T KK M L K R  

Nama 10 10 10 10 20 20 20  

1           

2           

3           

4           

5           

6           
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No Skor 

Keterangan Sikap Hasil 

Kerja 

1. Buruk 0-2 0-4 

2. Cukup 2-4 4-8 

3. Kurang Bagus 4-6 8-12 

4. Bagus 6-8 12-16 

5. Sangat Bagus 8-10 16-20 

 

B. Soal Ulangan 

a. Pilihan Ganda 

1. Seorang Pribumi yang dijadikan gundik oleh orang Eropa dalam 

roman Bumi Manusia disebut dengan panggilan: 

a. Selir.  b. Sarina.   e. Nyai Ontosoroh.   

b. Moentji.  d. Nyai. 

2. Seseorang perempuan yang sudah menikah pada masa pemerintahan 

Hindia Belanda dalam cerita roman Bumi Manusia disebut dengan 

panggilan: 

a. Mevrouw.  c. Nyai . e. Noni. 

b. Juffrouw.  d. Mak. 

3. Golongan terhormat dari kalangan Pribumi Jawa Timur disebut: 

a. Priyayi.   c. Totok.  e. Kanjeng.  

b. Ningrat.  d. Raden Mas. 

4. Nama sahabat Minke yang pandai melukis adalah: 

a. Jan Dapperste.  c. Panji Darman.  e. Robert Suurhof. 

b. Jean Marais. d. Marteen Nijman. 

5. Saudara tiri Annelies yang hendak merebut semua harta ayahnya 

adalah: 

a. Robert Mellema.  c. Amelia Mellema–Hammers.  

Ir. Maurits Mellema. d. Herman Mellema. e. Kommer.    
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6. Minke merupakan siswa di sekolah: 

a. H.B.S di T.  c. H.B.S Batavia.  e. S.I.B.A. 

  

b. H.B.S Surabaya. d. E.L.S. 

7. Teman Minke di sekolah H.B.S yang menganggapnya sebagai abang 

adalah: 

a. Robert Suurhof.  c. Jean Marais. e. Darsam. 

b. Robert Mellema.  d. Jan Dapperste. 

8. Nama pena dari Minke adalah: 

a. Max Havellar.  c. Maxim Gorsky. e. Multatuli. 

b. Max Tollenar.  d. Max Arifin. 

9. Nama baru dari Jean Dapperste adalah: 

a. Panji Darman. c. Kommer.  e. Robert.  

b. Darsam.  d. Marteen Nijman. 

10. Golongan yang menduduki strata sosial tertinggi di Pemerintahan 

Hindia Belanda yang diceritakan dalam roman Bumi Manusia adalah: 

a. Priyayi  c. Totok.  e. Gubernur Jendral. 

b. Indo  d. Raden. 

b. Uraian 

1. Adakah kau temukan perilaku diskriminasi atas dasar gender, kelas 

sosial, dan usia di lingkungan keluarga dan masyarakatmu? Sebutkan! 

2. Tahukah kamu tentang cerita Dende Bayan? Bagaimana pendapat?   

3. Seandainya posisimu sebagai seorang Dende Bayan yang tidak 

menikah-menikah karena orang tuamu mensyaratkan kepada semua 

lelaki yang hendak menikahimu untuk memberikan mahar yang tinggi, 

apa yang kau lakukan?  

4. Bagaimanakah pendapatmu dengan adanya kecimol dan ale-ale dalam 

perayaan pernikahan adat Sasak?  

5. Bagaimanakah pendapatmu tentang pemberian mahar dalam prosesi 

pernikahan adat Sasak? Dan bagaimanakah caramu menyikapinya?. 
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C. Kunci Jawaban Pilihan Ganda. 

No Jawaban No Jawaban 

1. d. Nyai. 6. b. H.B.S Surabaya. 

2. a. Mevrouw. 7. d. Jan Dapperste. 

3. a. Priyayi. 8. b. Max Tollenar. 

4. b. Jean Marais. 9. a. Panji Darman. 

5. b. Ir. Maurits Mellema. 10. c. Totok. 

 

D. Instrumen Penilaian Hasil Ulangan 

Skor 

Pilihan 

Ganda 

Uraian 

Benar 

(2)  

Salah 

(1) 

Sangat Bagus 

(12-16) 

Bagus 

(8-12) 

Cukup 

(4-8) 

Buruk 

(0-4) 

 

Nilai akhir :  tugas+ulangan = ?                                                         

 

 

Mataram, ………, Maret 2016 

 

 

Mengetahui,                  Penyusun,  

 

 

    NIP: ………………..                NIP:………………… 
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LAMPIRAN BERKAS-BERKAS 
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